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FONDUL DE IDEI 
AL FILMULUI ROMÂNESC

„O școală națională de film 
se constituie in sfera 

filmului de actualitate"



La întreprinderea „1 Mai" Ploiești

CERCETĂTORII Șl TEHNOLOGII 
prezenți in toate fazele 
de execuție a produselor

Tn urmă cu cîteva zile, pe 
standul de montaj și probe al 
întreprinderii constructoare de 
utilaj petrolier „1 Mai" Plo
iești avea loc un jubileu, fu
sese atinsă o cifră record : 
1 500 de instalații de foraj pro
duse de la începutul fabrica
ției. O privijre retrospectivă ne 
prilejuiește cîteva comparații 
edificatoare. De la cele cîteva 
sute instalații 4 LD produse în 
primii ani, in 1975, aici s-au 
produs 86 instalații, iar în pri
mele 9 luni ale anului în curs, 
77. De la adîncimea de foraj 
de 1 200 m, atinsă de primele 

‘instalații, s-a ajuns astăzi la 
10 000 m. în toată această pe
rioada, constructorii de utilaj 
petrolier ploieșteni au asimilat 
34 tipuri de instalații de foraj. 
Dacă adăugăm la aceste reali
zări faptul că instalațiile de fo
raj produse Ia Ploiești pot fi 
întîlnite in peste 20 de țări ale 
lumii, că în totalitate, utilajul 
petrolier românesc este realizat 
după o concepție românească, 
că pentru producerea instalații
lor nu se folosește absolut de- 
loc importul, avem o imagine 
clară a unei realități prestigioa
se : industria constructoare de 
utilaj pețrolier din România 
deține locul III în lume în pro
ducția de utilaj petrolier și este 
al doilea exportator mondial de 
utilai pentru foraj și extracție. 
Așadar, o industrie care nu fo
losește nici o licență, producînd 
utilaje de mare competitivitate, 
atit prin calitatea execuției, dar 
mai ales prin concepția ei a- 
vansată bazată exclusiv pe cer
cetare originală, cărui creier 
îl constituie Institutul de pro
iectare și cercetare utilaj pe
trolier, cu sediul în București, 
dar care are o grupă în chiar 
inima uzinei. Inginerul Ștefan 
Diaconescu, șeful atelierului de 
proiectare 100, filiala I.P.C.U.P, 
de pe lingă întreprinderea 
„1 Mai", ne mărturisește : 
„Proiectanții noștri au venit 
direct din producție. Există, 
în domeniul nostru de ac
tivitate, un circuit ce nu se 
închide niciodată : cercetare, 
proiectare, producție, exploata
re. Pentru că noi, proiectanții, 
nu ne putem considera înche
iată munca odată cu predarea 
proiectului. Sîntem prezenți 
permanent în secțiile de pro
ducție, unde împreună cu teh

nologii urmărim execuția pro
iectelor. Prezența responsabilu
lui de produs și nu numai a 
lui, în toate fazele de execuție 
a proiectului, ne permite rezol
varea unor situații pe loc. A- 
deseori constatăm unele nepo
triviri sau soluții constructive 
greoaie. Am avut, de exemplu, 
recent, unele probleme în exe
cuția troliilor de foraj. împre
ună cu muncitorii din atelierul 
de execuție am ținut o scurtă

• Un jubileu al con
structorilor ploieșteni de 
utilaj petrolier: 1 500 de 
instalații pentru foraj 
• S-au asimilat 34 noi 
tipuri de utilaje, iar a- 
dîncimea de foraj a cres
cut de la 1 200 m la 
10 000 m • Prin reana- 
lizarea unor repere și 
subansamble și adopta
rea unor soluții tehnice 
moderne se va reduce 
consumul de metal ne
cesar fabricării instala
țiilor cu circa 500 tone

consfătuire. Noi, proiectanții. 
ziceam că soluția din proiect 
este bună. în urma discuțiilor, 
la fața locului, cu executanții 
proiectului, la propunerile lor, 
am ajuns la concluzia că se im
pun unele modificări ale proiec
tului. Le-am făcut și problema 
s-a rezolvat operativ".

O sarcină de maximă impor
tanță ' pentru colectivul de aici 
o constituie adoptarea unor ma
suri, a unor soluții mai rațio
nale, mai ieftine, și mai efi
ciente, care să ducă la reduce
rea cheltuielilor și a consumu
rilor materiale. „în acest sens, 
intervine tehnicianul Ion Giur- 
giuveanu, secretarul comitetului 
de partid de la secția proiec
tări, chiar de la începutul aces
tei luni, colectivul nostru de 
proiectanți a trecut la analiza
rea fiecărui produs în parte, pe 
subansamble și repere, stabi
lind posibilitățile de reducere 
a consumului de metal, urmâ-

rindu-se în paralel moderniza
rea . constructivă a tuturor pro
duselor, creșterea parametrilor 
tehnico-funcționali. Prin aceas
tă amplă acțiune de reproiec- 
tare, vom economisi circa 500 
tone de metal. Reducerea di
mensională a reperelor și sub- 
ansamblelor ce compun instala
țiile de foraj ne va permite ca 
prin cele 500 tone de metal e- 
conomisite să realizăm, în plus, 
două instalații de foraj".

Revenind la circuitul mențio
nat la început de inginerul pro
iectant Ștefan Diaconescu, se 
impune să consemnăm și fap
tul că odată realizat produsul, 
la verificările efectuate pe 
standul de montaj și probe, 
deci la recepția preliminară, 
proiectanții sînt și ei prezenți, 
urmărind realizarea parametri
lor proiectați, verificarea pro
dusului la sarcini superioare. 
După omologarea preliminară, 
în întreprindere, grupul proiec- 
tanților însoțește instalația in 
șantier, pentru verificările în 
timp, urmărindu-se cu atenție 
fiabilitatea produsului, culegind 
date utile pentru adoptarea 
unor noi soluții constructive în 
cadrul proiectelor viitoare. Așa
dar. un circuit: cercetare-proiec- 
tare-construcție-exploatare ce 
nu se închide niciodată. O- 
prindu-ne puțin asupra acestei 
prime faze a circuitului se im
pune să arătăm că în cerce
tarea aplicativă, un neprețuit 
ajutor — ne demonstrează in
terlocutorii noștri — îl oferă 
tocmai posibilitatea de experi
mentare directă, in secțiile pro
ductive. a soluțiilor propuse.

Locul fruntaș pe care îl de
țin in producția mondială de 
utilaj petrolier constituie pen
tru întregul colectiv de muncă 
al întreprinderii un îndemn la 
eforturi și mai mari pentru rea
lizarea unui utilaj petrolier 
la cel mai înalt nivel al 
tehnicii. Generațiilor mai vechi 
de proiectanți li s-a adău
gat „noul val". Printre ei, 
inginerii Eugen Oprescu, Lu
cian Radu, proiectanții Con
stantin Găman, Ion Mihal, 
Vlad Sergiu, Vasile Popa, Flo
rin Gheorghiu, inginera Emilia 
Ioanei și mulți alții, hotărîți cu 
toții să ducă mai departe tra
diția utilajului petrolier româ
nesc cunoscut și apreciat pe a- 
proape toate continentele.

DAN VASILESCU

în aceste zile, noi și importante rea
lizări se adaugâ succeselor obținute de 
organizațiile județene U.T.C. în înde
plinirea angajamentelor anuale la acti
vitățile de muncă patriotică. Pînă in 
prezent au raportat îndeplinirea anga
jamentului anual organizațiile U.T.C. 
Alba, Arad, Bistrița-Năsăud, Buzău, 
Caraș-Severin, Constanța, Prahova, 
Tulcea, Vilcea și Vrancea, iar alte 12 
organizații județene și-au îndeplinit 
angajamentul în proporție de peste 80 
la sută dispunind, așadar, de toate 
posibilitățile pentru a obține pînă la 
sfîrșitul acestui an importante depășiri 
față de cifrele inițiale.

Pe primul loc în această însuflețitoa- 
re întrecere se situează organizația ju
dețeană Caraș-Severin a U.T.C. care a 
realizat pînă în prezent o depășire de 
peste 72 la sută a angajamentului asu
mat, substanțiale depășiri realizînd și 
organizațiile județene Buzău, Alba și 
Vrancea.

Demnă de menționat, în acest sens» 
este participarea tinerilor din aceste 
județe la acțiuni prioritare în industrie, 
agricultură și construcții ceea ce a con
dus la rezultate deosebite în realizarea 
și depășirea atit a angajamentelor a- 
sumate cît și a obiectivelor lor. Astfel, 
în acțiunea de combatere a eroziunii 
solului se cuvin semnalate importantele 
depășiri realizate de organizațiile ju

dețene Arad și Bistrița-Năsăud cărora 
li se adaugă importantele depășini ob
ținute în lucrările de irigații pe care 
le-au înregistrat tinerii în județele A-

acțiunile de împăduriri. Acestor rezul
tate se cuvine să le adăugăm și succe
sele obținute de organizațiile județene 
Alba, Argeș, Ialomița, Tulcea, Prahova

în obiectivul fiecărei organizații U.T.C.:

ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ

A ANGAJAMENTELOR 
LA MUNCA PATRIOTICĂ

• Județul Caraș-Severin și-a depășit angajamentul anual cu 
72 la sută • Douăsprezece organizații județene U.T.C. se 
pregătesc să finalizeze angajamentul anual • în județele lași, 
Galați, Bacău, Bihor și Neamț se impun eforturi susținute 

pentru eliminarea tuturor restanțelor

rad, Brăila și Buzău. Succese însemna
te în acțiunea de desecări, îndiguiri și 
regularizări de rîuri au obținut în acest 
an tinerii din județele Brăila, Ialomița, 
Mureș și Sibiu, iar tinerii din județele 
Bistrița-Năsăud, Galați, Satu Mare și 
Sălaj se situează pe primele locuri în

și Sibiu în acțiunea de plantat pomi 
fructiferi și viță de vie finalizată și ea 
cu substanțiale depășiri.

Un loc important în realizarea sarci
nilor stabilite în domeniul acțiunilor de 
muncă patriotică pe acest an îl ocupă 
participarea tinerilor la realizarea unor

obiective sociale, culturale și edilitar- 
gospodărești. Astfel, tinerii din județul 
Bistrița-Năsăud și-au realizat angaja
mentul la acest capitol intr-o proporție 
de peste 490 la sută, iar cei din ju
dețul Buzău în proporție de 150 la sută. 
Cu substanțiale depășiri se soldează 
în județele Bacău, Satu-Mare și Vilcea 
acțiunea de antrenare a tinerilor la 
preluarea integrală a realizării unor 
acțiuni pe profil specific al județului, 
finalizate, de pildă, în județul Vilcea, 
într-o proporție de circa 1 700 la sută 
și, respectiv, în județul Satu-Mare de 
1 400 la sută.

Avînd în vedere toate aceste rezul
tate este firesc să se ceară un efort 
susținut din partea fiecărei organizații 
județene U.T.C., o acțiune responsabilă, 
susținută pentru realizarea integrală a 
angajamentelor anuale și suplimenta
rea lor în perioada care a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului. Totodată, este 
cazul ca celelalte organizații județene 
și, în primul rînd, organizațiile- județene 
lași, Galați, Bihor și Neamț, să depună 
toate eforturile pentru remedierea grab
nică a lipsurilor, pentru recuperarea in
tegrală a rămînerilor în urmă și înde
plinirea în bune condiții a angaja
mentului lor anual.

ȘERBAN CIONOFF

Jurnal de campanie 
in Cîmpia Bărăganului

RITMURI ÎNALTE, 

PROGRES, BUNĂSTARE
(Urmarg din pag. I)

nă corespondență, pe pian 
financiar, in Bugetul de stat 
care, expresie a stabilității 
economiei noastre, se pre
zintă echilibrat conform cu 
politica financiară a partidu
lui și statului nostru. Majo
ritatea covirșitoare a venitu
rilor prevăzute in buget, mai 
mult de jumătate provin 
din activitatea economică a 
unităților de stat și. cum era 
și firesc, cea mai mare 
parte a acestora este desti
nată finanțării economiei na
ționale.

Avem așadar în față per
spectiva mobilizatoare a unor 
obiective superioare, menite 
să propulseze economia na
țională pe noi culmi de pro- 
gi es și civilizație..înfăptuirea 
lor exemplară stă in puterea 
noastră, în munca de zi cu 
zi pe care va trebui să o fa
cem tot mai rodnică, mai 
.eficientă. Pentru aceasta, 
toate căile și mijloacele pre
văzute în planul național și 
în Bugetul de stat pentru 
realizarea obiectivelor și rit
murilor stabilite trebuie să 
se constituie în tot atitea 
repere fundamentale de ac
țiune, urmărite cu consec
vență și răspundere de către 
fiecare colectiv de oameni ai 
muncii, de către fiecare or
ganizație U.T.C. din indus
trie, agricultură, construcții

și cercetare. Datoare să asi
gure o cunoaștere temeinică 
a sarcinilor de plan de către 
fiecare colectiv, echipă și 
brigadă, organele și organi
zațiile U.T.C. au în același 
timp înalta răspundere de a 
acționa cn mai multă hotă
râre pentru soluționarea din 
timp, încă din aceste luni 
care au mai rămas pînă la 
finele anului, pentru soluțio
narea tuturor problemelor 
legate de aprovizionarea teh- 
nico-materială a unităților, 
pentru organizarea riguroasă 
a producției în taate compar
timentele și la fiecare loc de 
muncă, astfel ca, din primele 
zile ale anului viitor, sarci
nile să se realizeze ritmic, 
cantitativ și calitativ, la ni
velul prevederilor. Țptodată 
ele au obligâția de a an
trena întreaga masă a tine
rilor la eforturile impuse ae 
îndeplinirea exemplară a 
planului, Ia acțiunea de pu
nere în valoare a tuturor re
zervelor de creștere a pro
ductivității muncii, de folo
sire integrală a timpului de 
lucru, de valorificare supe
rioară, cu spirit gospodă
resc a tuturor resurselor de 
materii prime, materiale, 
combustibil și energie, adu- 
cîndu-și, în acest fel, o pre
țioasă contribuție la reali
zarea mărețelor obiective în
scrise în Programul partidu
lui.

Problema „cheie" 
a impulsionării 

ritmului pe șantiere

LIVRAREA LA TIMP A
MATERIALELOR SI UTILAJELOR

Străbat perimetrul viitorului 
șantier naval Tulcea. Noapte 
ploioasă de noiembrie. Printre 
piloții care vor susține hala de 
montaj se ridică o nouă sonetă 
— a patra. La lumina reflectoa
relor cei șase betoniști din echi
pa lui Ion Agache toarnă fun
dația pentru cîțiva stilpi de sus
ținere. în dreapta, la 10—12 me
tri de „Cifaromul" care se ro
tește necontenit, sub un șopron 
din tablă ondulată a fost insta
lat un coș cu cărbuni stinși. Din 
două în două ore. oamenii, îm- 
brăcați în impermeabile cu glu
gă, se apropie de foc să-și mai 
dezmorțească mîiniie. Dar lucrul 
nu încetează o clipă. Optspre
zece ore din douăzeci și patru 
șantierul există, există prin oa
meni.

Dimineața, la prima oră, stau 
de vorbă cu inginerul Traian 
lonescu șeful șantierului 340 din 
cadrul Trustului de construcții 
industriale Constanța.

— în momentul de față avem 
o rămînere în urmă față de gra
ficele de execuție pe care, sînt 
sigur, o vom recupera pînă la 
sfîrșitul anului. O primă cauză 
a acestei situații, cu implicații

9
asupra deschiderii unor noi 
fronturi de lucru, o constituie 
livrarea neritmicâ a. piloților 
din prefabricate de către I.P. 
Călărași și a construcțiilor me
talice de la Caransebeș.

Nu mai puțin adevărat este 
însă și faptul că la aceste nea
junsuri se mai adaugă și unele 
lipsuri proprii ce țin de modul 
de folosire a parcului de mașini 
și utilaje. Din această cauză 
planul ia umpluturi cu loes și 
pietriș și' săpătuti nu este încă 
realizat în totalitate. Dar, din
colo de aceste rămineri în 
urmă, pe care constructorii pot 
și trebuie să le elimine grab
nic, șantierul 340 Tulcea are și 
cîteva realizări demne de re
marcat. Cei 400 de lucrători ai 
șantierului se află în plină ac
țiune de economisire a mate
riilor prime și materialelor. în 
ultimele două luni, consumul de 
ciment a fost redus cu 1500 
tone, iar cel de oțel cu 1 300 
tone. Aceste realizări, corelate 
cu sosirea unor noi echipe de 
constructori de pe șantierele din 
Hîrșova, Țăndărei, Constanța și 
Giurgeni este un semn că munca 
din șantier poate fi mai bine

organizată, iar ritmul de pro 
ducție poate fi cu mult mai sus 
ținut.

De realizarea șantierului nava 
din Tulcea răspunde însă ș 
șantierul 94 din cadrul Grupu 
lui de șantiere lucrări hidroteh 
nice Galați. Și aici problema a 
provizionării este cea care di 
cele mai mari bătăi de cap con 
structorilor. I.P. Călărași a tri 
mis în luna trecută doar 300 ch 
piloți prefabricați din 750, ci 
prevedea planul. Din aceasti 
cauză cîteva fronturi de lucri 
au rămas tot în stadiu de pro 
iect.

Dincolo de o serie de reali
zări bune obținute de ambelt 
șantiere de construcții unelf 
restanțe se mai mențin încă 
Este drept, valoarea lor nu este 
prea mare, dar tot atît de adevă
rat e faptul că. datorită lor nu 
pot fi deschise unele fronturi efe 
lucru. Mai ales acele frontur 
de lucru care vor decide reali 
zarea planului de producție pen
tru anul viitor. Deci, în ultime 
instanță, intrarea în producție a 
primei capacități din cadrul vii
torului șantier naval.

PAVEL PERFIL

BĂTĂLIA PENTRU STRÎNGEREA PORUMBULUI
Bărăganul, principalul bazin cerealier al țării, cu

noaște în aceste zile o intensă și febrilă activitate. 
Sute de mii de cooperatori, mecanizatori, lucrători 
din întreprinderile agricole de stat depun eforturi 
susținute pentru sporirea ritmului la culesul și trans
portul porumbului și sfeclei de zahăr, pentru ca a- 
ceste lucrări să se încheie cît mai curînd. Cu fie
care zi, cantitățile care iau drumul hambarelor spo
resc simțitor, semn că în cîmp, culesul se desfășoa
ră din plin. Dintr-un jurnal de campanie al Bără
ganului desprindem cîteva fapte semnificative. La 
unul din punctele de depozitare a porumbului, cu o 
zi înaintea raidului nostru au trecut la descărcare 
154 de autocamioane și remorci, cifră realizată în 
ziua raidului încă de la orele 14; se estima ca pî-
nă-n seară numărul lor să

Viteze zilnice 
sporite 

la recoltat
Analizînd stadiul lucrărilor 

„la zi", comandamentul comu
nal din Balaciu, județul Ialo
mița, a stabilit un plan de mun
că bogat pentru a doua zi. lată 
cîteva puncte de lucru unde 
i-am întilnit pe cooperatorii din 
cele trei unități agricole ale co
munei. La cooperativa din Ba
laciu, se încheiase recoltatul 
sfeclei de zahăr, fapt pentru 
care toate forțele au fost diri
jate spre lanurile de porumb. 
Pentru preluarea operativă a 
recoltei, au fost detașate 19 re
morci duble, stabilindu-se pen
tru fiecare efectuarea a 3 trans
porturi pe zi. Concomitent cu 
recoltatul, se face eliberarea te
renului de coceni și 17 tractoare 
cu pluguri execută ogoarele de 
toarpnă. La cooperativele agri
cole din Crăsani și Sărâțeni, 
pentru că au mai rămas de re
coltat în total circa 40 ha cu 
sfeclă de zahăr, echipele, cu- 
prinzînd un total de 250 coope
ratori. au fost comasate pe 
aceste tarlale. Prin grafic a 
fost stabilită o viteză de peste 
10 ha rădăcini decoletate și 
transportate, astfel ca în cel mai 
scurt timp lucrarea să se în
cheie. Tot pentru aceste două 
unități a fost stabilit un plan 
pentru transportul grabnic al 
celor peste 14Q ha cu porumb 
recoltate. Știuleții depozitați în

depășească 200.

cîmp pe paturi de coceni sînt 
încărcați in 40 de cupluri de re
morci și transportați operativ 
spre hambare. Circa 400 de tone 
sînt puse astfel zilnic la adă
post.

— Datorită volumului mare de 
muncă am organizat activitatea 
în așa fel incit să acoperim 
toate sectoarele, ne spune tova
rășul Ion Glodeanu, vicepre
ședintele consiliului popular co
munal Balaciu. Graficele de 
recoltat sînt respectate, vite
zele de cules se realizează dar 
ritmul transportului este incă 
deficitar. De aceea, am solicitat, 
la nivelul comunei încă 30 de 
autocamioane pentru a mări ca
pacitățile de transport și depozi
tare, actualmente de 400 tone 
zilnic, obținute numai cu mij
loace proprii. Acum, porumbul 
este cultura care ne concen
trează în principal atenția, de
oarece procentul de recoltat din 
cele 1 600 ha nu a depășit decît 
cu puțin jumătate din suprafața 
cultivată.

Transportul 
porumbului - 
o problemă 

încă deficitară
Pentru că la unitatea agricolă 

din Sfîntu Gheorghe, recoltatul 
sfeclei de zahăr se apropie de 
sfîrșit, au mai rămas circa 12 ha

din cele 100 cultivate, acum a- 
tenția cooperatorilor este în
dreptată spre culesul porumbu
lui. La toate cele trei ferme aie 
cooperativei sint prezenți peste 
250 de oameni la recoltat, rea- 
lizîndu-se o viteză zilnică de 70 
ha. „în sprijinul cooperatorilor 
au venit și alți 80 de angajați 
ai comunei — ne spune prima
rul Constantin Zamfir — care, 
dealtfel, au lucrat încă de la 
începutul campaniei în cîmp. 
Dar, întimpinăm dificultăți cu 
transportul. Cu mijloacele noas
tre, printr-o organizare rigu
roasă am dublat capacitatea, dar 
mai sînt în cîmp aproape z 000 
tone știuleți". S-au solicitat încă 
6 autocamioane, dar nu au sosit. 
In acest fel există posibilitatea 
ca recoltatul să se încheie, la 
actuala mobilizare de forțe. în 
8—10 zile, numai că transportul 
se va prelungi încă o lună, o 
lună și jumătate. De ce ? Pen
tru că necesarul de transport 
este de 560 tone zilnic, iar el 
nu poate fi acoperit decît la 
250—260 tone. Faptul că nu se 
poate efectua imediat transpor
tul știuleților atrage după sine 
întîrzierea a încă două lucrări : 
eliberatul terenului (din cele 
600 ha recoltate numai 250 ha 
au fost eliberate) și arăturile 
de toamnă, lucrare de mare im

portantă pentru producția vii
toare. Se pune astfel in balanță 
nefavorabilă atit munca acestui 
an cît și a celui care vine. Iată, 
deci, imperative care solicită 
rezolvarea grabnică a problemei 
transportului.

între echipe- 
spirit 

de întrajutorare
Pe tarlaua nr. 2 a fermei nr. 

2 de la cooperativa agricolă din 
Muntenii Buzău întîlnim echipa 
condusă de Dumitru Antemir. 
„Noi, ne spune șeful de echipă, 
sîntem din brigada de legumi
cultura. dar pentru că am ter
minat toate lucrările, am trecut 
acum in ci mp, la cules de po
rumb. Cele 12,5 ha pe care ie 
recoltăm le vom încheia in ur
mătoarele 2—3 zile". Echipa a 
ieșit la cules încă de la ora 6, 
cum s-a luminat de ziuă. Fie
care cooperator are de realizat 
o normă de 3 rînduri, dar llie 
Ardeleanu, Constantin Ciobanu, 
Lidia Damian, Anica Antemir

și Traian Topuzeanu iși depă
șesc norma cu un rînd. Pentru 
transportul operativ al recoltei 
au fost detașate în acest scop 
și cele 6 remorci de la brigada 
specială de furaje. Rutieristul 
Gheorghe Lazăr ne spune : „ue 
fapt toate cele 54 de tractoare 
ale secției noastre sînt reparti
zate la cele două lucrări de 
bază : transport — 12 tractoare 
cu 24 remorci și arat — 42 de 
tractoare. De asemenea, ceie 
două combine Gloria, conduse 
de tinerii Dumitru Bîrlădeanu și 
Cornel Moraru, recoltează intens 
la orez". Pentru folosirea la ca
pacitatea maximă a utilajelor 
mecanice au fost stabilite pro
grame de lucru în schimburi 
prelungite, mecanizatori ca Ion 
Oprea. Emilian Toma, Ștefan 
Nicolae și Ion Dogaru lucrind 
zile la rînd și noaptea la lu
mina farurilor. Nimeni nu pără
sește locul de muncă pînă nu-și 
realizează norma stabilită îp 
graficul zilnic, astfel ca recolta 
bogată a acestui an să fie grab
nic la adăpost, iar pregătirile 
pentru recolta viitoare să se 
facă în cele mai bune condiții 
de calitate.

ȘTEFAN DORGOȘAN 
ORESTE PLECAN 

VALERIU TANASOFF

ALTE VEȘTI DE PE OGOARE
OlAȘI. Pentru impulsionarea ritmului la cu

lesul porumbului s-au luat o serie de măsuri 
eficiente din care amintim tăierea cocenilor cu 
știuleți, scoaterea lor in glugi la marginea tar
lalelor pentru depănușatul Ia staționar. In 
acest fel se creează front de lucru pentru pre
gătirea operativă a ogoarelor de toamnă. In 
acest scop multe unități agricole lucrează în 
schimburi prelungite.

VÎLCEA. Prin participarea a peste 35 000 
cooperatori pe ogoarele vilcene recoltatul po
rumbului se desfășoară cu intensitate. Pentru 
a grăbi uscarea boabelor care au umiditate ri
dicată, fapt care creează greutăți Ia depozitare, 
in unitățile agricole din Puiești, Voicești, Ște- 
fănești. Olanu și Drăgoiești. au fost adoptate o 
serie de soluții gospodărești prin amenajarea 
de hambare cu plase de sîrmă în lățime ma
ximă de 2 metri.

o SUCEAVA. Recoltarea și depozitarea sfe
clei de zahăr concentrează atenția lucrătorilor 
din multe unități agricole. Pentru sporirea rit
mului de lucru incă 500 de autocamioane și re
morci au fost detașate la transport. Au fost, de 
asemenea, organizate și puncte volante de de
pozitare. Astfel, peste 4 000 de tone zilnic sînt 
puse la adăpost de intemperii.

• BRAlLA. In Insula Mare a Brăilei acționea
ză in aceste zile la recoltatul porumbului peste 
250 combine Gloria, 600 de autocamioane la

transport și 500 de tractoare Ia arături pentru 
a finaliza grabnic această lucrare de pe cele 
31 200 hectare cultivate. în ajutorul „insularilor" 
au venit încă 100 de combine Gloria. Viteza zil
nică de recoltare și transport : 2 000 tone. Pen
tru remedierea urgentă a defecțiunilor care 
apar Ia acest impresionant parc de utilaje au 
fost constituite cinci echipe mecanice de in
tervenție.

•< CONSTANȚA. în mai multe unități agri
cole din județ au fost adaptate la spatele com
binelor Gloria tocătoare de coceni, inițiativă 
gospodărească de mare eficiență, deoarece con
comitent cu recoltatul boabelor se asigură și 
importante cantități suplimentare de furaje 
destinate insilozării.

•> OLT. Săptămina care s-a încheiat a fost 
marcată de intensificarea lucrărilor de recolta
re și depozitare a porumbului și sfeclei de za
hăr. Ca urmare a concentrării masive de mij
loace mecanice și forțe umane, porumbul a fost 
cules pînă acum de pe mai mult de 80 la sută 
din suprafața prevăzută în cooperativele agri
cole de producție și de pe aproape 70 Ia sută 
din terenurile întreprinderilor agricole de stat, 
în timp ce sfecla de zahăr a fost strinsă si trans
portată din cîmp, în procent de 50 la sută.

Concomitent, se depun eforturi susținute și 
pentru insămințarea griului, lucrare care se 
execută acum pe ultimele hectare.
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ToCUMEHTE FUNDAMEMTAtE ALE ISTORIEI ROMANILOR. O ZI PENTRU UN EXEMPLU

AUTOGOSPODARI1
GOLEȘTI
150 de ani de li înființarea școlii 
mixte sătești In limba română

jClNEAATOCItAFICA

Expresul bulgărilor de zăpadă
A DEPĂȘI, DEPĂȘIRE

Exprnul bulgarilor d- Hpadâ MIRCNA IONESCU
Corul și orchestra Filarmonicii 

din Cluj-Napoca

FAMILIA

LOZ PLIC

NUMAI CINE JOACA POATE CIȘTIGA I
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' 40 OOO DE TINERI 
din județul Alba

FAC SPORT
în recenta plenară a comitetu

lui județean al U.T.C. consacrată 
sportului se arăta că în jâdețul 
Alba au fost cuprinși în activi
tatea sportivă de masă 40 000 de 
tineri. Iată cîteva performanțe 
care n-ar fi fost posibile fără 

7 această largă bază de masă. 
La finala pe țară a Crosu
lui tineretului, județul Alba 
s-a situat — prin pozițiile 
fruntașe adjudecate în mai 
multe probe — pe locul 2 
(șase sportivi în primele șase 
locuri). La „Cupa Congresului 
al X-lea al U.T.C." echipa de 
fete a cucerit locul 1 pe țară, 
iar cea de băieți (vestita echi
pă din Albac) — locul 2. La 
„Cupa tineretului" locul 1 la 
schi fond (Adriana Pleș-a — 
comuna Albac) — același loc — 
la 100 metri plat fete (Rodica 
Hațegan — Alba Iulia), tenis 
de cimp — locul 2. săritura in 
lungime — locul 2. la fotbal 
(tinerii din mediul rural) — 
tot locul 2 pe țară. Un frumos 
buchet de performanțe la care 

' se adaugă acțiuni și compe
tiții proprii : ..Cupa Unirii *, 
ajunsă La cea de-a noua edi
ție (volei, tenis de masă, șah 
etc.) și Festivalul cultural- 
sportiv ..Inimi fierbinți în Țara 
de piatră", care este o compe
tiție a talentelor sportive și, 
deopotrivă. artistice. Finala 
originalului ..festival" se des
fășoară statornic la Abrud, unde 
se reunesc cei mai buni spor
tivi din Munții Apuseni la vo
lei, schi, șah, tenis de masă, 
cele mai bune brigăzi artistice, 
soliști vocali și instrumentiști. 
Proporțiile unei activități de 
masă ni le dă și campionatul 
județean de fotbal în care sint 
angrenate 58 de echipe din 
mediul sătesc, competiție in 
care se întrec, în mod organi
zat, duminică de duminică, 
peste 1 300 tineri fotbaliști. Să 
mai adăugăm că gimnastica 
în producție, gimnastica de în- 
viorare în unitățile școlare și 

^•internate, „campionatele de 
Incasă" in unități economice — 

cu întreceri pe secții, ateliere 
— sint o practică curentă. Dez
voltarea bazei materiale** spor
tului se face prin acțiuni de 
muncă patriotică ale tineretului 
(42 de baze sportive în aer liber, 
bituminizarea a 20 de curți șco
lare. construirea a 7 săli de 
sport etc.). Toate acestea ne 
dau imaginea unei mișcări spor
tive cu adevărat , de masă.

Activiștii cu probleme de 
‘ sport de la Comitetul jude

țean Alba al U.T.C. ne-au spus 
că s-a reușit ca astăzi să nu mai 
existe sat sau comună, școală sau 
întreprindere, unde să nu exis
te o bază sportivă și unde 
să nu se organizeze activități 
curente. Pe agenda de lucru — 
ne spunea tovarășul Nicolae 
Stan, secretar al comitetului ju

, O NOUĂ CONFIRMARE A ȘCOLII 
| ROMÂNEȘTI DE GIMNASTICĂ
• Echipele României - campioane 

balcanice • Nadia Comaneci - 
magnetul întrecerilor

Cea de-a opta ediție a Campionatelor balcanice de gimnastică 
s-a încheiat duminică seara la Salonic cu un frumos succes al spor
tivilor români, care au cucerit titlurile balcanice in probele pe 

echipe (feminin și masculin), la individual compus feminin prin 
Nadia Comăneci și au obținut opt victorii în concursul special pe 
aparate.

Performanțele obținute la această tradițională competiție bal
canică confirmă linia ascendentă a școlii românești de gimnas
tică, afirmată din plin la Jocurile Olimpice de vară.

în ultima zi a campionatelor 
au fost programate întrecerile 
concursului special pe aparate. 
Din nou. tribunele „Palatului 
Sporturilor" din Salonic au fost 
arhipline, peste 8 000 de spec
tatori venind să urmărească pe 
cei mai buni gimnaști din Bal
cani și, in primul rînd, pe 
sportiva româncă Nadia Comă- 
neci. triplă campioană olimpi
că la Montreal. Evoluînd cu 
binecunoscuta-i grație și sigu
ranță, care i-au adus titlul de 

■fcea mai bună gimnastă a lu
mii. prezentind un program de 
exerciții cu un înalt grad de 
dificultate, Nadia Comăneci a 
entuziasmat asistența termi- 
nind învingătoare la toate cele 
patru aparate. Campioana 0- 
limpică a obținut 19,95 puncte 
la sol și sărituri (unde a fost 
notată și cu un „zece"). 19,45 
puncte la paralele inegale și 
19 30 puncte la bîrnă. Dintre 
celelalte gimnaste românce

meridian
• Desfășurată la Brașov, du

bla intilnire internațională de 
șah dintre echipele feminine ale 
României și Bulgariei s-a în
cheiat duminică cu scorul gene
ral de 21.5—15,5 puncte in fa
voarea șahîstelor românce.

în ambele meciuri echipele 
României au terminat învingă
toare : la senioare cu 14—11 
puncte, iar la junioare cu 
7,5—4.5 puncte.

• La Băileșii și Craiova s-a 
desfășurat o dublă intilnire de 
box intre echipa Școlii sportive 
„Olimpia"-Craiova, deținătoa
rea trofeului „Cupa școlilor 
sportive", și o formație de ju
niori ai Box-clubului din Vidin 
— R. P. Bulgaria. Ambele in- 
tîlniri au fost cîștigate de către 
craioveni — la Băilești (vineri 
seara) cu 15—5, iar la Craiova 
(sîmbătâ seara) cu 11—9. S-au 
remarcat de la gazde Florian 
Țîrcovnicu. Dorin Ghimpușan, 
Petro Stoiu și Paul Munteanu. 
iar de la oaspeți Locezar Dimi
trov. Encev MaîinOv, N. Iliev și 
Veceslav Krumov. 

dețean — sînt înscrise următoa
rele obiective : după constituirea 
sau completarea consiliilor aso
ciațiilor sportive s-a făcut — și 
continuă — instruirea acesto
ra : înființarea unor centre de 
lupte la Blaj, la Albac și do
tarea acestora cu tot ce este 
necesar ; măsuri pentru de
clanșarea. în mediul rural, a 
întrecerilor „Cupei tineretu
lui" — ediția de iarnă (la 
startul cărora se preconizează 
să se ali-nieze peste 15 000 ti
neri) ; inființarea la Liceul 
„Horea, Cloșca și Crișan" din 
Abrud, la Liceul teoretic din 
Cimpeni și in Albac a trei 
centre puternice de învățarea 
și practicarea schiului ; pe lacul 
din Sebeș va fi amenajat un 
patinoar artificial. Este prevă
zută organizarea trimestrială — 
de ce nu lunară ? — in toate 
școlile a „Zilei sporturilor". 
Declanșarea unei competiții, 
„Cupa inter-ani" pe meseni, 
ca și „Cupa ucenicului", „Cupa 
metalurgistului" sint alte obiec
tive stabilite în planul activi
tăților viitoare.

C. VASILE

ZIUA CROSURILOR
Pe drept cuvint. duminica de 

ieri poate fi numită ..Ziua cro
surilor de toamnă44. în Capita
lă. aproape că nu a existat nici 
un stadion care si nu găzduias
că sute de tineri — elevi, stu- 
denți sau muncitori — veniti 
să-și întreacă forțele in această 
probă de rezistență fizică, in 
care cel mai mare ciștig l-a 
avut, fără îndoială, sănătatea.

Peste 400 de pionieri și șco
lari. din școlile generale și li
ceele sectorului I au luat star
tul la crosul organizat pe Sta
dionul Tineretului, unde au fost 
stabilite următoarele trasee : la 
fete — 600 m., pentru categori
ile 11—12 ani și 13—14 ani și 
800 m pentru categoria 15—16 
ani ; la băieți — 800 mt pentru 
categoriile 11—12 ani și 13—14 
ani și 1 000 m pentru categoria 
15—16 ani. S-a alergat cu mul
tă ambiție, mai ales pe ultimii 
metri ai traseelor, unde, uneori, 
lupta pentru victorie devenea 
extrem de încleștată. Așa s-a 
întimplat în prima cursă a fe
telor, in care resursele fizice 
mai puternice i-au permis ele
vei Daniela Matei, de la Liceul 
nr. 2, să-și depășească cu cîțiva 
centimetri principalele adver
sare — Mihaela Budai (Șc. gen. 
nr. 172), Liliana Stef (Liceul nr. 
2) — și să treacă prima linia de 
sosire !

Dar iată și ceilalți ciștigători, 
in ordinea categoriilor amintite 

s-au mai evidențiat Mariana 
Constantin, clasată pe locul doi 
la paralele și sărituri, și Anca 
Grigoraș, situată pe locul doi 
la bîrnă.

în concursul masculin, spor
tivii români Nicolae Oprescu și 
Ion Checicheș au realizat cite 
două victorii. Primul a ciștigat 
la bară (cu 19,00 puncte) și la 
inele (cu 18,95 puncte), iar cel 
de-al doilea a ocupat primul 
loc la sol (cu 19.10 puncte) și 
sărituri (cu 19,00 puncte).

La celelalte două aparate, 
victoria a revenit sportivului 
bulgar Stoian Delcev : 19.00
puncte la paralele și 18,50 
puncte la cal cu minere.

*
După marele succes obținut 

la Toronto, gimnasta româncă 
Teodora Ungureanu a evoluat 
cu aceeași măiestrie și în con
cursul de la Edmonton, unde 
s-a afirmat din nou prin cali
tățile sale de gimnastă comple
tă. reușind să se impună la 
toate cele patru aparate. Pe lo
cul doi în acest concurs s-a cla
sat poloneza Lucia Matrasek, iar 
pe locul 3 — Eva Ovary (Unga
ria). Turneul canadian al Teo
dorei Ungureanu se încheie cu 
o nouă participare, de data a- 
ceasta la concursul de la Cal
gary. unde vor fi prezenți spor
tivi și sportive din 10 țâri.

mai sus : Carmen Gances (Lie. 
nr. 2). Zenovia Cimbrea (Lie. 
sanitar) — la fete ; Gheorghe 
Tudoran (Lie. nr. 2), Victor Bal
tag (Lie. nr. 2) și Gheorghe 
Petre (Lie. industrial de aero
nautică) — la băieți.

ILIE DOBRE

• în Ploiești, ieri s-a des
fășurat ..Crosul de toamnă• 
a! elevilor și studenților, la 
care au participat 2 500 de ti
neri, între 12 si 24 de ani. Iată 
și numele cișugătorilor : fete 
Adina Ionescu (Lie. _I. L. Ca- 
ragiale"). Daniela Bucurohi (Șc. 
gen. nr. 30). Rodica Cărăuș (Lie. 
ec.). Rodiră Pinzara (Lie. peda
gogic). Lucia Prroiu (Lie. sani
tar) ; băieți — C. Daniel (Șc. 
gen. nr. 21). Silviu Jianu (Șc. 
gen. nr. 11’., C. Badea (lie. nr. 
6). Mihai Vasile (Lie. nr. 1) și 
C. Ștefănescu (student. I.P.G.G.).

De asemenea, au avut loc în
treceri in cadrul ..Cupei tine
retului" la patinaj și demonstra
ții sportive de carturi și aero- 
modele.

TOM A ION IȚA

• în opt orașe, din nor
dul Moldovei — Suceava. Făl
ticeni. Rădăuți, Gura Humoru
lui. Cimpulung. Vatra Domei. 
Solea și Șiret — s-au desfășu
rat duminică manifestări spor

[D IN AL T E S P OR T U RJj
VOLEI

Prima divizie de volei a pro
gramat ieri, in Capixa’ă. derbiul 
dintre echipele feminine Rapid 
(locul 2) și Penicilina Iași (locul 
1), prilejuind o întrecere dirză 
și atractivă. Prezentind o for
mație mai omogenă, du o pre
gătire fizică și tehnică supe
rioară, lidera clasamentului s-a 
impus de la început, conducind 
cu 7—0. La acest scor, insă ele
vele antrenorului N. Kobescu au 
slăbit ritmul și feroviarele au e- 
chilibrat jocul, reușind să ega
leze și să conducă, chiar, cu
14— 13. Cu un finiș mai bun,
sextetul ieșean iși adjudecă se
tul. in prelungiri, cu 16—14. Ur
mătoarele două seturi sint do
minate de formația oaspete, 
care obține o victorie pe de
plin meritată, cu 3—0 (16—14.
15— 11. 15—13), avind cele mai 
bune realizatoare în Ana Ch.:- 
rițescu, Kate Tcacenco. Nadia 
Brumă și Georgeta Popescu. 
Astfel, Penicilina Iași conduce 
în clasament, cu maximum de 
puncte, 12. urmată de Dinamo 
cu 11 puncte și Rapid cu 10 
puncte. în campionatul masci>- 
lin. voleibaliștii de la Dinamo 
au repurtat o nouă victorie, in- 
trecînd, in deplasare, cu 3—0. 
pe Poli. Timișoara. Campionii 
conduc in clasament, cu 12

RUGBI

Pregătirile pentru meciul
ROMÂNIA - FRANȚA

Pregătirile în vederea celei 
mai importante întilniri de 
rugbi. aceea dintre echipele na
ționale ale României și Franței, 
au intrat în linie dreaptă, doar 
citeva zile despărțindu-ne de 
„marea confruntare". Simbătă 
după-amiază. pe Stadionul Ciu
lești, a avut loc o nouă partidă 
de verificare a lotului național, 
avînd drept partener de joc se-

Meci de handbal școlar pe 
Stadionul tineretului

Foto : O. PLECAN 

tive cu caracter de masă, prile
juite de deschiderea ediției de 
iarnă a ..Cupei Tineretului- și 
de debutul tradiționalei compe
tiții ..Crosul fetelor Țâra de 
sus**.

La întrecerile organizate în a- 
eest cadru (atletism, handbal, 
volei, tenis de timp și de masă, 
fotbal, șah etc) au hiat parte 
circa 9 000 de tineri din școli, 
întreprinderi, instiîuții-

• Ta județele Dalj. Mehedinți 
și Gerj au luat parte, dumini
că. la acțiuni sportive complexe 
peste 20 000 de elevi, siudenți 
și tineri 'din unități economice.

In 30 de așezări doljer.e. peln- 
f»—» care se Fă’vxsu.
Salcia. Grecești. Teasc, Carau- 
la_ Negoț. Urzicuța. MoGem, 
PIsr-T Vechi Si Moțătm. s-au 
desfășurat întreceri ale elevi
lor ia atletism și la ictba_ m 
cadrul competițiilor inițiate !n 
colaborare cu Inspectoratul șco
lar județean și Consiliul jude
țean pentru educație fizică și 
sport. Acțiuni asemănătoare au 
fost organizate și in 32 de lo
calități din județele Gorj și Me
hedinți. Paralei, la Craiova, 
Drobeta-Tumu Severin și Tg. 
Jiu. precum și in alte orașe din 
cele trei județe, s-au disputat 
competiții sportive diverse in 
cadrul ediției de iarnă a ..Cu
pei Tineretului- din mediul ur
ban.

puncte și un se ta v era j de 13—0. 
Alte rezultate tehnice din etapa 
a 6-a. feminin : Farul Constan
ța - I-E-F.S. 3-1. Ceahlăul P. 
Naamt — Știința Bacău 3—2. 
Maratex Ba:a Mare — CS.U- 
Galați 3—2. Univ. Timișoara — 
C-S.M- Sibiu 3—0 : masculin : 
Vuitorul Bacău — Petrolul Plo
iești 3—0. Tractorul Brașov — 
Constructorul Brăila 3—2. (M. 
Lerescu).

POLO

Echipa Dinamo București s-a 
calificat pentru turneul final al 
competiției europene de polo pe 
apă ..Cupa Cupelor". în ultimul 
meci al grupei semifinale desfă
șurat; Ia Cluj-Napoca Dinamo 
București a terminat la egali
tate ; 7—7 (1—1, 2—3, 3—2. i—1) 
cu redutabila formație M.G.U. 
Moscova. Tragerea la sorți efec
tuata la Cluj-Napoca a desem
nat orașul iugoslav Sibenik 
drept gazdă a fazei finale a 
„Cupei Cupelor". Pentru Între
cerile ee se vor desfășura între 
26 și 28 noiembrie s-au califi
cat echipele M.G.U. Moscova șt 
Dinamo București, cărora li se 
vor adăuga primele două cla
sate din grupa semifinală care 
se dispută la Sibenik.

lecționata universitară a țării 
noastre.

Cei doi antrenori ai echipei 
naționale. Valeriu Irimescu și 
Petre Cosmănescu au folosit 
întreg lotul de 23 de jucători, 
titulari și rezerve, adică pe : 
Dinu, Ortelecan, Țurlea (Bucan, 
Băcioiu. Munteanu), Ionescu M„ 
Pintea (Mușat), Daraban. Mura- 
riu, Stoica (Borș, Achim), Pa- 
raschiv (Suciu), Alexandru, Nica, 
căpitanul echipei. Varga (Za- 
fiescu), Ianusievici, Motrescu, 
Bucos. întîlnirea. desfășurată 
în nota de dominare a lotului 
național, a scos în evidență o 
corectă orientare în teren, în 
funcție de anumite scheme de 
joc, o prestație bună a înainta
șilor, circulația rapidă a balo
nului, un placaj bun pi eficace,
toate în fața unui adversar
care, desigur, nu a pus pronie- 
me deosebite tricolorilor. Spe
răm că și la capitolul condiție 
fizică jucătorii echipei naționale 
vor fi posesori ai unei forme 
bune, pe toată durata celor 80 
de minute de joc. cunoscîndu-se 
capacitatea la efort a jucătorilor 
francezi. Rezultatul final : lo
tul național — Selecționata uni
versitară 38—12, majoritatea 
punctelor realizate de compo- 
nenții efchipei naționale fiind 
obținute din încercări bine con
cepute. (Gabriel Fior ea).

FOTBAL XIL 0 etapă in care gazdele au ciștigat pe linie, cu excepția Progresului

CLASAMENT
Dinamo 13 3 2 3 31—12 18
Univ. Craiova 12 7 2 3 23—13 13
Poli. Timișoara 12 7 1 4 19—12 15
F.C. Argeș 12 C 3 3 17—15 13
Sp. studențesc 11 5 4 2 14— 3 14
Jiul 12 S 2 4 15—12 14
Steaua 12 « 2 4 17—15 14
A.S.A. Tg. Mureș 12 c 1 5 10—13 13
U.T.A. 12 5 3 4 14—21 13
Rapid 12 S 1 4 17—17 11
F.C. Bihor 12 4 3 5 15—17 11
Progresul 12 3 S 4 13—23 11
Corvinul 12 3 4 S 12—13 13
Poli. Iași 12 4 1 7 13—12 3
F.C.M. Reșița U 4 1 < 14—13 3
S.C. Bac*u 12 3 2 7 13—18 8
F.C. Constanța 12 3 2 7 12—13 8
F.C.M. Galați 12 1 3 3 3—25 S

F. C. BIHOR 
DINAMO

Așadar, după zece «tape de 
invincibilitate Dinamo Bucu
rești capotează pe stadionul din 
Oradea la un scor care ne scu
tește de prea multe comentarii. 
Și totuși trebuie amintit că in 
fața unui public numeros care a 
umplut pini la refuz cochetul 
stadion orădean. pe un timp și 
un teren excelent pentru fot
bal. o echipă fără vedete, dar 
ambițioasă, reușește să înscrie 
de trei ori prir. Ghergheli in 
minutele 5 și 11, in prima re
priză, și Florescu min. 68 în cea 
de-a doua. Scorul putea fi și 
mai mare dacă arbitrul M. Mo
rarii din Ploiești n-ar fi trecut 
în ultima parte a meciului de 
partea bueureștenilor cind. de 
altfel, a închis ochii la un fault 
comis in careu asupra lui Geor
gescu de la F-C. Bihor care l-a 
înlocuit pe Ghergheli. (Dumitru 
Duca).

UNIV CRAIOVA n -J 
UT*.

15 600 spectatori. După semie- 
șecul din partida eu F.C. Bihor 
(1—1 la Craiova), fotbaliștii din 
Bănie nu și-au mai permis un 
rezultat al jumătății de măsură, 
în partida de ieri Universitatea 
a înscris 3 goluri prin Oblemer.- 
co (min. C’.obar.u (debutant 
in prima diririe. 17 ani — (min. 
75) și Beldeanu (min. 79) și a 
primit doar unul înscris de 
Leac — ce* ra: bun de la ară
deni (min. 86;. reaîiztnd o vic
torie care o așează pe locul a? 
doilea in ciasament. Echipa ară- 
dană a făcut, in prima repriză, 
un joc strict defensiv, relativ 
bun. dar pe alocuri obstrucțio- 
nînd. arbitrul bucureșteon Ma- 
xhmuan Popescrf greșind în re
petate rinduri in aprecierea jo
cului bărbătesc, accidentarea 
gravă a craioveanuiui Cămătaru 
adăugir.du-se urnii context de 
supărătoare tolerare a jocului 
periculos. (Ștefan Tunsoiu).

POLI. TIMIȘOARA, qm 
F C. M. CALAȚI J'U

Timișorenii și-au permis să 
marcheze doar 3 goluri, per
spectiva unui scor de proporții 
pe care îl puteau obține părin- 
du-H-se prea umilitoare pentru 
o colegă aflată in suferir.’^â. 
Drept urmare, am fost martori 
la o partidă cu momente de virf 
realizate în viteză dar și la în
delungi perioade in care gazde
le păreau să exerseze savante 
scheme tactice, capitol unde, 
piuă la urmă, s-au dovedit de
ficitari. Practic, oaspeții n-au 
contat pe teren decit în ultimul 
minut de joc. cind Radu Dan 
a șutat in bară. A fost al doilea 
lor șut pe poartă în toată par
tida. Pină atunci timișorenii au 
trimis de 15 ori mingea pe spa
țiul porții, din care de 3 ori 
în plasă prin Floareș (min. 15), 
Cotec (min. 20) și Petrescu — 
cel mai bun de pe teren — 
(min. 48). Gălățenii s-au „re
marcat" și ei prin ceva : au 
faultat de nu mai puțin de 23 
de ori și drept urmare Radu 
Dan, Popescu și Haiduc au vă
zut... galben. Bun arbitrajul lui 
Streng. din Oradea. Spectatori î 
15 000. (Ion Dancea).

F.C. Bihor — Dinamo Bucu
rești 3—1 (0—0). După un
joc frumos, au învins cșdeții 
bihoreni. Golurile au fost în
scrise în repriza a Il-a. (D.D.).

Progresul — Rapid 1—2 (1—1). 
Au înscris : Stoica (pentru 
Progresul) și Iordache — din 
11 m (un penalty acordat 
gratuit de arbitrul meciului la 
o fază care cerea cel mult o lo
vitură indirectă) și Albu (pen
tru Rapid). (T. P.).

Steaua — Sportul studențesc 
2—1 (0—1). Meciul, desfășurat 
pe stadionul... „juniorilor" din 
Ghencea, a fost destul de antre
nant și cu multe momente ine
dite. Au ciștigat gazdele cu 
2—1, după ce fuseseră conduse

înaintea primului gong in CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
La o recentă conferință de pre

să prilejuită de apropiatele cam
pionate naționale de box. s-a fă
cut și o scurtă trecere în revistă 
a activității pugilistice din anul 
în curs. Pe bună dreptate s-a 
subliniat faptul că boxerii romăhi 
au avut o comportare meritorie la 
Olimpiada de la Montreal obți
nînd locul patru în clasamentul 
neoficial pe națiuni (la turneul o- 
limpic de box au participat pu- 
giliști din 71 de țări) și primul 
loc dintre țările continentului eu
ropean. Simion CuțOv, Mircea 
Șimon, Alee Năstac și Costică 
Dafinoiu, prin excelentele lor e- 
voluții. au contribuit la îmbogă
țirea prestigiului de care se bucu
ră școala de box românească. 
Dar, așa cum se sublinia în con
ferința de presă, trebuie să ne 
îndreptăm atenția, în special, că
tre pregătirea unor tineri pugi- 
liști capabili să inlocăiască pe

Așteptăm provincia...
Acest nou cuplaj interbucureștean a fost unul dintre cele mai 

slabe. După firma echipelor, cam șifonată in ultima perioadă, un 
derbi. Lucrurile n-au stat deloc așa. Fotbal mai mult s>a jucat în 
prima intilnire, Progresul — Rapid, care a avut și un final dra
matic. Rapîdiștii au condus, copios, și cind ar fi trebuit, după 
ocazii, să fie 4—1, iată că meciul se încheie cu un rezultat de ega
litate, 3—3, golul egalizator inscriindu-se înainte cu citeva secunde 
de fluierul final. In cea de a doua partidă,- Steaua —' Sportul stu
dențesc s-a jucat și mai puțin fotbal. Cele două formații nu mai 
seamănă cu echipele redutabile de la începutul campionatului. 
Sportul studențesc, care-și crease un mit al invincibilității, face 
tot mai greu față jocului. Oboseală ? Rezervele de energie să se fi 
consumat așa de repede ? De pe locul doi a coborît pe 5. In ge
neral, echipele bucureștene nu mai sint atit de stăpîne pe situație. 
Dup* un șir de zece victorii liderul, Dinamo, a suferit a doua în- 
fringere în acest campionat, și încă la un scor de forfait. Semnele 
intrării in eclipsă au apărut, de fapt, la meciul cu S. C. Bacău, 
unde a obținut o victorie norocoasă cu 2—1. Ce să facem ? Aștep
tăm provincia î De fapt, se vede perioada de criză a echipelor 
bucureștene — ne referim la fruntașele fotbalului nostru : Steaua, 
Dinamo, Sportul studențesc, care ne-au reprezentat in cupele eu
ropene așa cum se știe — și din orientările antrenorilor echipei 
naționale care au renunțat pentru meciul de miercuri, de la Viena, 
la mai mulți ..senatori de drept", printre care doi „veterani" : 
Dinu și Dumitru.Dar nu trebuie s* așteptăm provincia, pentru că ea s-a și im
pus. Deși are dificultăți in alcătuirea formației — accidentați, re
crutați — Universitatea Craiova, sub bagheta lui Titi Teașcă, re
învie gloria de acum cițiva ani. După un start mai greu, în mo
mentul de față oltenii ocupă locul 2 in clasament și se află doar la 
doua puncte de lider. O altă echipă care se exprimă frumos pe 
gazonul stadioanelor noastre este F. C. Bihor. Să marchezi trei go
luri liderului care are o linie defensivă de internaționali, e un fapt 
mai mult decit notabil. Ce-ar mai fi de consemnat din această 
etapă ? Că in afară de Progresul, care n-a realizat decit un punct, 
In rest toate echipele gazdă au obținut victoria. Jiul începe să iasă 
din anonimat : ieri a obținut o nouă victorie al cărei inedit este 
că primul gol a fost marcat de Dumitrache, din penalty, iar in 
poarta băcăuanilor se afla fostul lui coleg de echipă, Constanți- 
nescu. Constănțenil. care ridicau atîtea semne de întrebare — n-au 
mai ciștigat de vreo sase etape — au reușit primul mare succes, 
la un scor de șârbătoare, în fața Corvinului. Cine va fi campioana 
de toamnă ?

VASILE CĂBULEA

F.C. ARGEȘ . - _ 
F CM. REȘIȚA C"l

Mai tehnici, argeșenii au com
binat bine la mijlocul terenului 
și in atac, dar au ratat mult 
prin Radu II. Dora Nicolae și 
Iovănescu. Jucătorii antrenați 
de Reichardt au deschis scorul 
la o acțiune simplă la care apă
rătorii echipei F.C. Argeș s-au 
bilbiit. balonul lovindu-se de pi
cioarele mai multor jucători 
înainte de a fi introdus in plasa 
pori,ii de către Bora. Din ??est 
moment partida s-a anunțat și 
mai interesantă. însă arbitrul, 
poate din dorința de a nu scăpa 
jocul din mină, face numeroase 
greșeli care au influențat nu nu
mai rezultatul partidei, dar au 
scăzut din spectaculozitatea a- 
cesteia. Nesancționați decit cu 
trei cartonașe galbene, pentru 
duritățile comise in teren, jucă
torii reșițeni au practicat un joc 
in care ținta șutului devenea u- 
neori nu balonul, ci picioarele 
adversarului. în repriza secundă 
jocul devine mai dinamic, arge- 
s -'!’. pr?’*,?Tă ti înscriu două 
goluri care le aduc victoria. Au 
înscris, in ordine. Bora (min. 
33). Radu II (min. 50). Cirstea 
(min. 68). (Nicolae Militaru).

Prima pane - meciului, de 
un <lab nivel, a evidențiat mai 
mult preocupările băcăuanilor 
pentru picioarele localnicilor. In 
minutul 23. Mulțescu este cosit 
in careu și Dumitrache transfor
mă penaltiuL Abia după pauză 
cind Duțan a luat locul lui Si- 
r.âuceanu (minutul 60) băcăua
ni: și-au făcut simțită prezența 
ș: la poarta lui Ca vai, dar tot 

NOTA ZERO LA PURTARE
• Cum sint delegați arbitrii care conduc meciurile dintre 

formațiile de juniori este treaba federației. Trebuie însă să 
amintim că nu o dată meciuri frumoase, unde se joacă 
fotbal curat, sint viciate de deciziile eronate ale cavalerului 
de la centru. Lucru petrecut și la Oradea, unde arbitrul ti
mișorean Ovidiu Micleuș, pe lingă faptul că a făcut „cadou" 
un 11 m. gazdelor, s-a jucat pur și simplu cu cartonașele. Un 
singur exemplu : juniorului Ciotirnel de la Dinamo, i-a ară
tat cartonașul roșu. Dar la mica tocmeală ce a avut Ioc s-a 
râzgindit și l-a transformat în galben. Păcat, dinamoviștii 
trebuiau să... insiste, pentru că colegul lor ar fi putut scăpa 
și fără acesta.

D. DUCA
• La cîteva minute după începerea partidei de la Pitești, 

Boțolea îl agață pe argeșeanul Doru Nicolae, rupîndu-i tri
coul, pentru ca după citeva momente să-l faulteze pe acesta 
în careu. Pe tot parcursul primei reprize, deși avertizat cu 
un cartonaș galben, Boțolea continuă să intervină nesportiv 
și să-și lovească adversarii. Același lucru avea să-1 facă și 
fundașul Filipescu care, după ce-I faultează pe Radu III, se 
întoarce și-1 calcă în picioare pe jucătorul argeșean căzut la 
pămint. Răspunzător de aceste aspecte e în mare măsură și 
arbitrul Teodor Balanovici, care a condus în mod necores
punzător întîlnirea de la Pitești.

N. MILITARU

JUNIOlfU 0
cu 1—0. De notat că steliștii au 
ratat un penalty.

F.C. Argeș — F.C.M. Reșița 
1—0. Gazdele au obținut victo
ria prin autogolul semnat de 
Giuvelic în minutul 6. (N.M.).

F.C. Constanța — Corvinul 
Hunedoara : 2—0 (0—0). F.C. Con
stanța. antrenată de fostul in
ternațional Bucosi, a fost la cir- 
ma jocului, obținînd o conclu
dentă victorie prin golurile rea
lizate de Dumitrașcu și Ganea. 
A condus bine Constantin Doru 
Blaj. (L. B.).

A.S.A. Tg. Mureș — Politeh
nica Iași : 1—0 (0—0). In minu
tul 84, Tudoran, dintr-o lovitură 

actualii componenți ai lotului na
țional care, în majoritate, dato
rită viratei, nu vor putea parti
cipa la olimpiada din 1980. In a- 
cest sens, Biroul federal preconi
zează unele măsuri : promovarea 
în prima garnitură a unor tineri 
boxeri remarcați recent în diferite 
competiții internaționale (campio
natele europene de tineret. Bal
caniada de tineret), înființarea 
lotului național ,,B“ (care va 
constitui „anticamera" pentru 
prima reprezentativă a țării), pre
cum și u.i bogat program com- 
petițional — intern și internațio
nal.

In legătură cu apropiatele cam
pionate naționale, sîntem în po
sesia următoarelor amănunte : 
galele se vor desfășura în Pala
tul sporturilor și al culturii după 
următorul program: luni — 8 
noiembrie: prima gală —ora 15; a 
doua gală — ora 19; marți: ora 

acum Jiul tratează jocui cu mai 
multă seriozitate, obține un nou 
gol, în minutul 54, prin Stoichi- 
țâ. în urma unei senzaționale 
acțiuni personale, și ratează prin 
Mulțescu (min. 65). Bucurescu 
și Sălăgean (min. 66) și din nou 
Sălăgean (min. 69) care trage 
peste poartă o minge de la nu
mai un metru. Cartonașe galbe
ne : Volmer, (S.C. Bacău), și 
Stoichițâ de la Jiul. (Nicolae 
Stanciu).

STEAUA , 0
Sp STUDENȚESC 1 U

A fost un fel de „miuță" 
cu echipe complete. Dacă pen
tru studenți ar mai exista 
ceva circumstanțe — absența 
a doi titulari, M. Sandu 
și Tănăsescu (3 cartonașe 
galbene), ultimul înlocuit de 
Munteanu, pradă ușoară pentru 
Zamfir — pentru campioni nu 
există scuze. Un meci cu enorm 
de multe greșeli și pase la ad
versar, cu acțiuni telefonate, cu 
o mișcare bătrînească pe gar 
zon. Ceea ce trebuia să fie un 
derbi, a fost o parodie de meci 
in care jucătorii celor două for
mații doar au simulat că joa
că fotbal. Fără ieșirile lui Ră- 
ducanu la mijlocul terenului, 
fără interceptarea paselor de 
către portarul studenților n-am 
fi rămas cu nimic. Steliștii au 
avut 3 ocazii mai clare de gol 
din care au fructificat una — 
(Iordănescu în min. 66) — Spor
tul studențesc tot atîtea, dar 
n-a reușit nici un gol. Cea mai 
mare ocazie — Grosu, min. 6. 
în min. 27 l-a imitat Troi. O 
altă statistică : șuturi spre poar
tă : Steaua 14 din care 5 pe 
spațiul porții ; Sportul studen
țesc — numai 9, din care 6 pe 
spațiul porții. Arbitrajul pres
tat de brigada condusă de Fr. 
Coloși —- bun. (C. V.).

liberă, îl deschide pe Elek care 
înscrie cu capul : 1—0. (M. B.).

Jiul — S. C. Bacău : 1—3
(1—3). Oaspeții deschid scorul 
în minutul 1 prin Pandichi, îl 
majorează în minutele 10 și 28 
prin Antohi, iar în minutul 39 
Dănilă înscrie golul de onoare 
al gazdelor. (S. N.).

Poli. Timișoara — F.C.M. Ga
lați : 3—0. Juniorii timișoreni
cîștigă în serie. De data aceasta 
i-au învins pe colegii din Ga
lați cu 3—0, un scor comod. 
(I.D.).

Univ. Craiova — U.T.A. : 3—0 
(2—0). Golurile înscrise de Ena- 
che (min. 4) Puțulache (min. 27) 
și... de arădeanul Mocuța (min. 
70) în propria-i poartă. (Șt. T.).

15 și 19; miercuri : 15 și 19; joi: 
15—18,30; vineri: 15 — prima semi
finală; 18,30 — a doua semifinală; 
duminică: orele 10 — finalele.
Meciurile vor fi arbitrate la cinci 
mese. In scopul evitării erorilor 
de arbitraj, Biroul federal și-a 
rezervat dreptul de a exclude 
din competiție pe acei arbitri 
care viciază rezultatele. în plus, 
au fost invitați și trei arbitri din 
străinătate. La actualele campio
nate s-au înscris 189 de 
boxeri. Categoriile pană, semi- 
ușoară, ușoară, mijlocie mică de
țin adevărate recorduri de parti
cipare: peste 20 de boxeri la fie
care categorie în parte. Semna
lăm și două absențe de marcă: 
C. Gruiescu (aflat în pragul re
tragerii din activitatea competi- 
țională) și Simion Cuțov, care ur
mează un program special de an
trenament.

P. TEODOR

A,S: A. TG. MUREȘ, -
POLUAȘI

Cei peste 7 000 de spectatori, 
prezenți ieri pe stadionul din 
Tirgu Mureș, au părăsit tribu
nele dezamăgiți, deși victoria a 
aparținut echipei favorite. For
mația antrenată de Tiberiu 
Bone a evoluat sub posibilități, 
prestînd un joc lipsit de con
cepție, de forță. Cea mai inte
resantă fază a meciului s-a con
sumat în min. 27, cînd Ispir tra
ge cu boltă peste apărarea ie
șeană spre Pislaru. Acesta, la 
post, reia cu capul fentîndu-1 
pe Naște și înscrie : 1—0. Ieșe
nii iși manifestă dorința de a 
egala. în minutul 35 Romilă îl 
deschide pe Costea care trage 
în portar. Aceeeași figură o re
petă Romilă în minutul 36 și 
44 șutind puternic în brațele 
portarului și, respectiv, în bară. 
Ieșenii mai ratează în minutele 
24 — Romilă, 74 — Anton, 77 
— Trandafilon. A arbitrat co
rect echipa condusă de Gh. Va- 
silescu. (M. Borda).

PROGRESUL 
RAPID

Meci generos în goluri. Acți
uni în viteză, șuturi numeroase 
pe spațiul porții. în prima re
priză, jucătorii de la Rapid au 
șase șuturi pe spațiul porții, 
dintre care două sint transfor
mate (min. 19 : Marin Stelian 
înscrie spectaculos cu capul din 
plonjon la o centrare a funda
șului Pop, urcat in atac; min. 
39: Neagu, în revenire de for
mă, execută un șut senzațional 
din afara careului de 16 m). Pro
gresul iși creează citeva situa
ții de gol, dar înaintașii dove
desc imprecizie. Ei reușesc, în 
min., 29. să marcheze prin Paul 
Dragu. Repriza a doua aduce în 
teren o echipă decisă să cîști- 
ge : Rapid. Ei au 12 acțiuni de 
atac, dintre care 4 se încheie 
prin șuturi la poartă. In min. 
65, Șutru ridică scorul la 3—1. 
Progresul, deși atacă mai rar (7 
acțiuni, dintre care 3 pe spațiul 
porții) reușește, să reducă din 
handicap : min. 70, autorul go
lului : Sandu Ion. în finalul 
meciului Manea ratează două 
mari ocazii de gol, pentru ca in 
min. 90 să se producă surpriza: 
Iatan egalează. Un rezultat c- 
chitabil, un meci spectaculos 
prin evoluția scorului, însă de 
un nivel tehnic modest. (Teo
dor Pogoceanu).

F. C. CONSTANȚA m ț
F f. CORVINUL

Opt mii de spectatori au trăit 
emoțiile unui joc în care fosta 
„Farul" (constănțenilor le place 
mai mult să încurajeze echipa 
cu vechiul nume) a „sclipit" sal
vator înscriind patru goluri în 
poarta apărată pe rînd de Ion 
Gabriel și Bologan. „Corvinul", 
puțin blazată și ușor depășită 
în defensivă, a fost un parte
ner docil pentru elevii lui Con
stantin Tilvescu, antrenorul 
principal, Petre Comăniță, ab- 
sentînd de la joc. Și iată filmul 
celor cinci goluri. în minutul 16 
o centrare-șut expediată de 
Turcu il surprinde pe Tonca, 
mingea ricoșînd din acesta în 
gol. Douăzeci de minute mai 
tirziu, Mateescu scapă pe con
traatac și, în luptă directă cu 
portarul hunedorean, înscrie 
spectaculos : 2—0. în min. 65 Du- 
mitriu șutează, Popa scapă min
gea și Șurenghin o trimite în 
plasă : 2—1. Minutul 70. Drag- 
nea plutește în careul oaspeți
lor și lovitura sa de cap nu 
poate fi parată : 3—1. Cu șase 
minute înainte de final. Gătej 
realizează golul ultim al jocu
lui. A condus foarte bine C. 
Bărbulescu — București. (Liviu 
Briikner).

Etapa viitoare
(14 noiembrie)

Dinamo — Universitatea Cra
iova, Sportul studențesc — 
F.C.M. Galați, F. C. Bihor — 
Politehnica Iași, F.C.M. Reșița
— Progresul, Corvinul Hune
doara — Politehnica Timișoara, 
U.T.A. — A.S.A. Tîrgu Mureș, 
S. C. Bacău — Rapid, Steaua — 
F. C. Argeș, F. C. Constanța — 
Jiul.

DIVIZIA B
SERIA I

Olimpia Rm. Sărat — Victoria 
Tecuci 1—0 ; Gloria Buzău — 
Prahova Ploiești 1—0 ; Ceahlăul 
P. Neamț — Oltul Sf. Gheorghe 
2—0 ; Minerul Gura Humorului
— Metalul Plopeni 1—1 ; C.S.M. 
Suceava — Celuloza Călărași 
1—0 ; Portul Constanța — C.F.R. 
Pașcani 3—1 ; petrolul Ploiești
— Relonul Săvinești 4—1 ; 
C.S.M. Borzești — C.S.U. Galați
1— 0 ; F. C. Brăila — Unirea 
Focșani 3—1.

După 12 etape, Petrolul Plo
iești conduce în clasament cu 
23 puncte.

SERIA A II-A
Nitramonia Făgăraș — Șoimii 

Sibiu 1—0 ; S. N. Oltenița — 
Tehnometal București 0—0 ; 
Steagul roșu Brașov — Voința 
București 1—0 ; Metalurgistul 
Cugir — Electroputere Craiova
2— 0 ; Metalul București — Fla
căra Moreni 2—0 ; Unirea Ale
xandria — Tractorul Brașov
3— 0 ; Chimia Tr. Măgurele — 
C. S. Tirgoviște 1—0 ; F.C.M. 
Giurgiu — Chimica Tîrnăveni 
1—0 ; Dinamo Slatina — Chimia 
Rm. Vîlcea 2—1.

Steagul roșu Brașov și C. S. 
Tirgoviște ocupă primele două 
locuri cu același număr de 
puncte : 17.

SERIA A III-A
Minerul Lupeni — C.I.L. Si- 

ghet, 2—0 ; Ind. sîrmei C. Turzii
— F. C. Baia Mare 1—1 ; ..U“ 
Cluj Napoca — Victoria Călan
1— 0 ; Mureșul Deva — C.F.R: 
Cluj-Napoca 2—1 ; Olimpia Satu 
Mare — U. M. Timișoara 3—0 ; 
Aurul Brad — Minerul Cavnic
2— 0 ; Armătura Zalău — Gloria 
Bistrița 1—1 ; Dacia Orăștie — 
Sticla Turda 0—0 : C.F.R. Timi
șoara — Rapid Arad 1—0.

Olimpia Satu Mare continuă 
să conducă în clasament, cu 20 
puncte, urmată de Aurul Brad 
cu 16 puncte.
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In planurile dezvoltării
Vizita primului ministru 

al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 

Manea Nănescu, in Irak

MOSCOVA
întîlnire prietenească 
intre primul secretar

al C.C. al U.T.C. 
și primul secretar

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Moscova

în Piața Roșie din capitala Uniunii Sovietice, a avut loc, dumi
nică dimineața, tradiționala paradă militară și demonstrația oame
nilor muncii din Moscova, consacrată sărbătoririi zilei de 
7 Noiembrie.

în cea de-a doua zi a vizitei 
oficiale, de prietenie, pe care o 
întreprinde in Irak tovarășul 
Manea Mănescu, primul minis
tru al Guvernului Republicii So
cialiste România, la invitația 
vicepreședintelui Consiliului Co
mandamentului Revoluției, Sad
dam Hussein, au început con
vorbirile oficiale româno-irakie- 
ne. Au participat, din partea 
română, Nicolae Ionescu, minis
tru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționa
le, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Ion M. Nicolae. adjunct al mi
nistrului industriei chimice, pre
ședintele părții române în Co
misia mixtă de cooperare eco
nomică și tehnică, Gheorghe 
Vasile, ambasadorul României 
în Irak, Marcel Dinu, director 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne.

Din partea irakiană au luai 
parte Adnan Hussain, ministrul 
planificării, Saadoun Hammadi, 
ministrul afacerilor externe, 
Hikmat Ibrahim, ministrul co
merțului exterior, Abdul Malik 
Ahmad al-Yassin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Abdullah Suleiman al-Khodeir, 
ambasadorul Republicii Irak in 
România, Wissam al-Zahawie, 
director general în Ministerul 
Afacerilor Externe. Sadoun al- 
Kassab. directorul general al 
planificării în Ministerul Indus
triei, Hazam Ahmed Abdulla, 
director general in Ministerul 
Comerțului Exterior, alte per
soane oficiale.

în cadrul convorbirilor, cele 
două părți au subliniat cursul 
ascendent, îndeosebi pe plan e- 
conomic, pe care l-au luat ra
porturile ro-mâno-irakiene !n 
ultimii ani, bazate pe deplina e- 
galitate in drepturi, pe avanta
jul reciproc. S-a convenit ca, în 
cadrul unor comisii de lucru pe 
probleme, cu participarea spe
cialiștilor români și irakieni, să 
se facă o analiză detaliată a 
stadiului acțiunilor comerciale 
și de cooperare în producție 
dintre cele două țări și să fie 
identificate noi proiecte și pro
grame de lucru in comun care 
sa conducă la intensificarea și 
diversificarea conlucrării rodni
ce dintre România și Irak.

Cele două părți au căzut de 
acord să examineze cu toată a- 
tenția posibilitățile de lărgire 
a cooperării economice în do

meniile explorării, exploatării și 
prelucrării petrolului, dezvoltă
rii industriilor chimică, metalur
gică și a materialelor de con
strucții, în cel al agriculturii și 
zootehniei, precum și in alte 
domenii de interes comun.

In cursul aceleiași zile, a avut 
loc o nouă rundă de convorbiri 
între primul ministru al gu
vernului român, tovarășul Ma
nea Mănescu, și vicepre
ședintele Consiliului Coman
damentului Revoluției din Irak, 
tovarășul Saddam Hussein. 
Convorbirile au fost concen
trate asupra relațiilor bila
terale. politice, economice și 
tehnico-științifice. precum și a- 
supra unor probleme actuale. 
Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de informații cu privire 
la preocupările actuale ale celor 
două țări în procesul construc
ției lor economice și sociale.

Convorbirile s-au desfășurat 
în aceeași atmosferă de stimă 
și prietenie care caracterizează 
întreaga vizită oficială a pri
mului ministru al guvernului ro
mân în Irak.

Au avut loc. de asemenea, 
întilniri de lucru intre membrii 
delegației care îl însoțesc pe 
primul ministru român și con
ducători ai unor ministere ira
kiene.

*
Tovarășul Manea Mănescu a 

vizitat în cursul zilei de dumi
nică. obiective economico-soda
ie din Bagdad.

a/ CC al U.T.C.L
Delegația Uniunii Tinere

tului Comunist, condusă de 
Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
care a participat Ia reuniu
nea reprezentanților organi
zațiilor de tineret din unele 
țări socialiste de la Moscova, 
a avut o întilnire cu E. M. 
Tiajelnikov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist-Lc 
ninist (U.T.C.L.). S-a făcut 
un schimb de informații cu 
privire la sarcinile și preo
cupările actuale ale celor 
două organizații, exprimîn- 
du-se hotărirea de a se dez
volta. în continuare, rapor
turile de colaborare dintre 
U.T.C. și U.T.C.L., dintre ti
neretul român și tineretul 
sovietic.

în tribuna centrală a Mauso
leului lui V. I. Lenin, au luat 
loc tovarășii Leonid Brejnev, 
Nikolai Podgornîi, Aleksei Ko- 
sighin. alți conducători de par
tid și de stat sovietici.

în tribunele rezervate oaspe
ților. se aflau delegații, de peste 
hotare, printre care, și delega
ția ARLUS, condusă de Ion- 
Cumpănașu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului pentru presă și ti
părituri. Era prezentă, de ase
menea, delegația U.T.C., condu
să de Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
care a luat parte la o întîlnire 
la Moscova a reprezentanților 
organizațiilor de tineret din u- 
nele țări socialiste.

în tribune se aflau șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Moscova, atașați militari aero 
și navali, corespondenți ai pre
sei străine.

După ce a primit raportul co
mandantului parăzii, Dmitri Us
tinov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S.. minis
trul apărării al U.ITS.S., a urcat

Dezvoltarea invățâmîntu- 
lui în Republica 
Guineea-Bissau

Recent, la Bissau a fost pu
blicat un raport guvernamen
tal cu privire Ia dezvoltarea 
învățămîntului în Republica 
Guineea-Bissau. Acesta pre
vede, în primul rînd. lărgirea 
rețelei de instituții școlare, de
oarece înainte de eliberare, aici 
existau doar 56 de școli pri
mare. Pe lingă extinderea re
țelei de școli, programul preve
de și ridicarea la un nivel nou 
al predării unor materii cum 
sint fizica, biologia, științele 
sociale. In acest sens, se vor 
revizui toate programele șco
lare vechi, se vor edita noi ma
nuale, în primul rînd de istorie 
și geografie a țării.

Imagine dintr-un cartier nou al Budapestei, capitala R. P. Ungare

la tribuna Mausoleului^ de unde 
a rostit o cuvîntare. Au defilat 
apoi elevi ai academiilor mili
tare sovietice, militari din divi
zia de gardă Tâmanskaia, uni
tăți ale diferitelor genuri de 
arme, dotate cu tehnică de 
luptă modernă.

A urmat demonstrația oa
menilor muncii din Moscova, 
care, purtînd mari panouri și 
pancarte, au înfățișat un tablou 
cuprinzător al realizărilor eco
nomice, științifice și tehnice pe 
care colectivele capitalei sovie
tice le-au dedicat celei de-a 
59-a aniversări a Marii Revo
luții din Octombrie. în acest an 
de debut al celui de al zecelea 
cincinal al U.R.S.S.

Cu prilejul celei de a 59-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, guvernul 
U.R.S.S. a oferit in Palatul 
Congreselor din Kremlin o re
cepție, la care au participat 
conducători ai partidului și sta
tului sovietic, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din capitală, 
numeroși oaspeți de peste ho
tare. L. I. Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
a rostit un toast, relevind suc
cesele obținute de popoarele 
sovietice.

în cursul recepției, șefii mi
siunilor diplomatice au felicitat 
pe conducătorii Uniunii Sovie
tice.

Cu acest prilej, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ambasadorul României in Uniu
nea Sovietică, Gheo-rghe Ba- 
drus, a transmis tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., un 
salut cordial și calde felicitări 
în legătură cu cea de-a 59-a 
aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie și cele 
mai bune urări de noi succese 
popoarelor sovietice în con
strucția comunistă.

Mulțumind, tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut și cele 
mai bune urări poporului ro
mân de noi realizări în edi
ficarea societății socialiste.

Caroni își izbește cu 
furie apele de malu
rile abrupte și inalte, 
producind neputincios 
un zgomot asurzitor. 
Acest rîu, ale cărui 
ape minate cu repezi
ciune de curent trans
portă puține aluviuni, 
este considerat de spe
cialiștii din Venezue
la ideal pentru con
strucții hidrotehnice 
și hidroenergetice. La 
Guri a și fost ridicat 
un baraj înalt de 122 
de metri. Un furnicar 
de oameni lucrează 
intens la instalarea a 
zece turbine care, în 
final, vor însuma o 
putere de 2 080 MW. 
Pentru etapa urmă
toare de dezvoltare, a 
fost propusă instala

rea altor zece turbina 
cu o putere totală de 
6 000 MW.

în acest fel se înfi
ripă unul din multi* 
piele planuri de dez
voltare rapidă a Vene- 
zuelei. Pînă nu demult, 
se credea că viitorul 
acestei țări depinde 
numai de zăcămintele 
de petrol care, de Ia 1 
ianuarie, au intrat în 
patrimoniul național. 
Dealtfel, nouă zecimi 
din veniturile bugeta
re, un sfert din valoa
rea produsului națio
nal și 92 la sută din 
valoarea exporturilor 
acestei țări se reali
zează de pe urma pe
trolului.

Dar, în urma impor
tantelor descoperiri e-

fectuate în ultimii ani 
în regiunea Guayana, 
ce cuprinde o treime 
din teritoriul țării, s-a 
constatat că Venezue
la dispune de alte 
doiță bogății de foarte 
mare valoare : mine
reul de fier și bauxita. 
Conform aprecierilor 
lui „Corporacion Ve- 
nezolana de Guayana'’ 
— organ creat pentru 
valorificarea deplină 
și rațională a bogății
lor din această regiu
ne a țării — rezerve
le de fier se ridică la 
2,4 miliarde tone. 
Pînă nu demult, aces
te zăcăminte erau ex
trase in vederea ex
portării lor. Econo
miștii au constatat 
însă că suma primită 
nu este suficientă 
pentru acoperirea cos
tului celor sub un mi
lion tone produse fi
nite din oțel importa
te anual. Iată de ce 
autoritățile și-au pro
pus, în primul rînd, 
reducerea progresivă a 
exporturilor de mate
rii prime. Astfel, ex
porturile de minereu 
de fier ale Venezuelei 
au scăzut în 1975 cu 
21,45 la sută în com
parație cu anul prece
dent. In al doilea 
rînd, această bogăție 
deosebit de prețioasă 
urmează să fie prelu
crată, în cea mai mare 
parte, în țară și desfă
cută pe piața externă 
sub formă de produse 
finite și semifinite. în 
decurs de 10 ani, pro
ducția de oțel a între
prinderilor companiei

siderurgice naționale j 
„Sidor" a crescut de j 
la 340 090 tone la un 
milion tone pe an. In
dustria siderurgică se 
va dezvolta mult mai 
rapid în viitor. Astfel, I 
în statul Zulia urmea- I 
ză să se construiască 
un combinat siderur
gic cu o capacitate a- 
nuală de 5 milioane 
tone oțel.

Tot in regiunea 
Guayana, Venezuela 
poate asigura extrac
ția anuală a două mi- î 
lioane tone bauxită 
necesară pentru pro
ducerea unui milion ! 
tone de alumină, care, ; 
la rîndul ei. va fi folo
sită ca materie primă 
pentru obținerea a 
450 000 tone de alumi
niu. în etapa de con
stituire și consolidare 
a noii industrii este 
prevăzută realizarea 
unei producții de 
130 000 tone aluminiu, 
iar în etapa de dez
voltare, în Venezuela 
urmează să se con
struiască o întreprin
dere care va atinge o 
producție anuală de 
320 000 tone aluminiu.

Amplul program de 
investiții prevăzut de 
„Corporacion Vene- 
zolana de Guayana44 
va permite crearea, in 
decurs de cinci ani, 
a noi locuri de mun
că, care vor acoperi o 
treime din necesitățile 
pentru viitor ale țării, 
avînd în vedere creș
terea rapidă a popu
lației Venezuelei.

ESCALĂ ÎN DRUM SPRE HANOI

Delegație economică guvernamentală 
romană la Pekin

■ In drum spre Hanoi unde va 
participa - la lucrările Comisiei 
mixte de colaborare economica 
româno-vietnameză, delegația 
economică guvernamentală a 
țării noastre, condusă de tova
rășul Paul Niculescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, a sosit, la 
7 noiembrie, la Pekin.

în aceeași zi, tovarășul Paul 
Niculescu a avut o întîlnire cu 
Ci Den-kui, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chi
nez. vicepremier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze. Con
ducătorul delegației române a 
transmis, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un călduros 
salut și urări de deplin succes 
tovarășului Hua Kuo-fen, pre
ședintele C.C. al P.C. Chinez, în

activitatea depusă pentru con
tinua înflorire și prosperitate a 
R. P. Chineze.

Mulțumind pentru mesajul 
transmis, tovarășul Ci Den-kui 
a adresat, în numele președin
telui Hua Kuo-fen, un mesaj de 
călduroase salutări prietenești 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
urări de sănătate și succese m 
activitatea neobosită depusă 
în fruntea poporului român 
în măreața operă de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România.

In timpul întrevederii, s-a 
făcut un schimb de opinii cu 
privire la continua dezvoltare 
și întărire a relațiilor de prie
tenie și colaborare multilatera
lă româno-chineze.

în onoarea oaspeților români 
a fost oferit un dineu 'care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

După cum s-a anunțat, in luna ianuarie a acestui an, 118 lucrări de 
pictură aparținînd lui Picasso, au fost furate din Avignon. Recent, 
ele au fost descoperite intacte, intr-o furgoneiă la Marseille. în 

fotografie, cîteva dintre picturile recuperate.

-boc notes -
Poftiți, vă rog, 

cîinii dv. sînt bine serviți...
Jean-Paul Renault, fost funcționar al notariatului de stat, 

s-a hotărit să se dedice unei noi meserii : bucătar specializat 
in pregătirea unor meniuri pentru.... ciinii familiilor bogate. 
Motivul acestei hotăriri aparent ciudate ? Afacerea a devenit 
rentabilă ca urmare a creșterii prețurilor, înregistrată in in
dustria alimentară dedicată dinilor și pisicilor din ..lumea 
bună". Pentru doi dolari, Jean-Paul Renault pregătește o 
masă de-a dreptul somptuoasă : curcan prăjit cu garnitură 
de orez, praz și linte, pentru a da doar un exemplu, min- 
care pe care s-a angajat, totodată, să o transporte la domi
ciliul clienților săi. în prezent, el are 35 de abonați per- 
maneuți și și-a propus să-și diversifice și să-și îmbogă
țească meniurile pentru a-și spori clientela...

In timp ce Jean-Paul Renault iși socotește plin de mul
țumire banii achiziționați de pe urma nobilelor animale, in- 
tr-un alt colț al țării, Joel, un tinâr de 22 de ari. ex
prima teama care-i încearcă pe mulți tir.eri șomeri : „Mă 
gîndesc cu groază la clipa in care voi fi pus in situația de 
a recurge la orice pentru a supraviețui-. Potriz- - -
cilor oficiale, prețurile bunurilor de consum, intre care și 
cele alimentare, au fost majorate intre 2 și 10 ia sută.
. Philippe, un alt tinăr. de 25 de ani. privește cu invidie 

îa încasatorul de la autobuz sau metrou, la muncitorul care 
sapă șanțuri la marginea drumului, pentru că aceștia au. cel 
puțin, un loc in societate, oricit de nesigur ar fi ei. un sa
lariu, fie el și modest-, dar care le dă totuși o posibilitate 
să spere. Philippe e șomer de... șase ani. După ucenicie a 
încercat să lucreze intr-o uzina, dar n-a putut face fată 
ritmului infernal de lucru și a fost concediat. A vrut să se 
înscrie la un curs de pregătire profesională, dar n-a găsit 
loc.

Jean-Paul Renault a aflat cu satisfacție, desigur, că elitei 
celor circa 7 milioane de dini din Franța t-a fost dedicat 
un ghid de călătorie intitulat : „Guide Michien", in care sint 
înregistrate peste o mie de hoteluri și restaurante gata să 
primească pe musafirii lor patrupezi. Ghidul cuprinde hote
luri renumite ca Hotel de la Poște din Aval Ion. ca și res
taurante de lux cum ar fi „Lucas Carton" și „Tour d'Ar- 
genta din Paris.

Nimeni n-a aflat insă de existența vreunui ghid care să 
le indice sutelor de mii de șomeri un loc de muncă pe mă
sura pregătirii lor sau a unor locuințe confortabile la pre
țuri convenabile. Nicole a fost nevoită să se întoarcă, la cei 
25 de ani ai ei, cu valiza acasă,, la părinți, deoarece a fost 
izgonită din cămăruța sa pentru că a rămas fără lucru de 
multă vreme și nu și-a mai putut plăti chiria.

Nici unul din cei peste 250 000 de șomeri tineri, dintre care 
peste 86 la sută nu au avut posibilitatea să lucreze vreodată, 
nu se gindește să ia o masă la vreunul din restaurantele 
de lux. Dar dinele favorit al cutărui sau cutărui bogătaș 
ocupă liniștit locul la masa unui astfel de restaurant, con- 
sumînd tacticos sub privirile incintate ale stâpinului o masă 
copioasă. De altfel, Claude Terraii, proprietarul lui „Tour 
d’Argent". a declarat recent că „personalul restaurantului 
său cunoaște cu precizie matematică modul in care trebuie 
tratat un dine, iar serviciul care i se asigură nu poate fi 
decit foarte bun".

Dacă viitorul miilor de clini crescuți in vilele marilor și 
mai micilor bogătași din Franța este asigurat, nu se poate 
spune același lucru despre sutele de mii de tineri in căutare 
de lucru. Un șomer din doi are astăzi intre 16 și 25 de ani. 
în fiecare an, pe piața franceză a muncii sosește un con
tingent de 210 000 tineri in căutarea unui loc de muncă. Uh 
contingent al speranței, al căutării, de cele mai multe ori, 
zadarnice.

TUDOR PRELIPCEANU

Studenții solidari cu 
poporul și tineretul 

universitar 
din Africa de Sud

LUCRĂRILE INTILNIRII 
INTERNAȚIONALE DE LA ACCRA

în capitala Republicii Ghana 
au început lucrările întllnifii 
internaționale studențești de 
solidaritate cu poporul și tine
retul universitar din Africa de 
Sud. Reuniunea, organizată din 
inițiativa Uniunii Internaționa
le a Studenților, Uniunii Stu
denților din întreaga Africă si 
Uniunii Naționale a Studenților 
din țara-gazdă, întrunește re
prezentanți ai tineretului uni
versitar de pe toate continente
le, precum și reprezentanți ai 
mișcării de eliberare din sudul 
Africii.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt; •
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PREMIERA: Scala — spectacol 
de gală al Ulmului românesc — 
ora 20; Capitol (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30); Grivița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SCLAVA IUBIRII - zilele fil
mului sovietic : Casa Filmului (o- 
rele 10; 12; 14; 16).

ȘA/TRA : Patria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

EI AU LUPTAT PENTRU PA
TRIE: Central (orele 9,15; 12; 16; 
19,13).

PE VECI AL TAU : Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15); Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30); Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Fa

vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15: 20.30).

TĂNASE SCATIU : Feroviar (o- rele 9; 11,45; 14,30; 17,15: 20) ; Me
lodia (orele 9; 11,45; 14,30; 17.15; 
20)'; Eforie (orele 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20).

EXPRESUL BULGARILOR DE 
ZĂPADA : Scala (orele 9; 11; 
13); București (orele 9; 11,15; 13,15; 
16,15; 18,30; 20,45); Modem (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.30).

LUMINA PE COLINE: Dacia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CEI PATRU MUȘCHETARI: 
Victoria (orele 9: 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Volga (orele 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

MASTODONTUL : Lumina (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15).

MICA SIRENA: Doina (orele 
9.30; 11,15; 13; 15.45: 16.30; 18.15; 
20); Pacea (orele 14.30).

CANGURUL: Cotroceni (orele 
10; 12; 16 18; 20).

Consultări in problema rhorlesiană
• încercări de scoatere din impas A CONFERINȚEI de la 
GENEVA • HOTĂRIREA REUNIUNII DE LA DAR ES SALAAM
• DORINȚA DE EMIGRARE A COLONIȘTILOR EUROPENI DIN 
RHODESIÂ • MERCENARI IN RÎNDUL TRUPELOR AGRESOARE

Ambasadorul britanic Ivor 
Richard, președintele Conferin
ței de la Geneva asupra viito
rului constituțional al Rhodesiei, 
a continuat duminică consultă
rile incercind să scoată din im
pas problema datei independen
ței.

Ivor Richard a avut întreve
deri cu ministrul rhodesian de 
externe. Pieter Van Der Bvl, si 
cu Ndabaningi Sithole, lider al 
Z.A.N.U. (Uniunea Națională a 
Poporului African Zimbabwe).

După întrevedere, Sithole a 
subliniat că el continuă să-și 
apere punctul de vedere asupra 
obținerii independenței țării în 
următoarele 12 luni și nu ..după 
12 luni", indicind. totodată, că 
nu a constatat o schimbare în 
poziția regimului minoritar rho
desian. care a fixat această pe
rioadă Ia 22 de luni. Tot potri
vit lui Sithole. Ivor Richard își 
menține propunerea de 15 luni.

Comunicatul dat publicității la 
Dar es Salaam in urma reuniu
nii de sîmbătă a președinților 
celor cinci țări africane vecine 
cu Rhodesia reafirmă ..hotări
rea lor de a sprijini lupta ar
mată pentru eliberarea poporu
lui Zimbabwe, ca singurul mij

loc prin care poate fi dobindi- 
tă independența acestei colonii44.

Ziarul sud-african „STAR“ 
scrie, referindu-se la situația 
din Rhodesia, că în rindurile 
populației albe din această țară 
se manifes ' tot mai frecvent 
dorința de a emigra. Ziarul ci
tează date din care rezultă că 
in primele nouă luni ale anului, 
din Rhodesia au emigrat 11161 
coloniști europeni, ceea ce re
prezintă peste 4 la sută din 
populația albă a acestei țări.

După cum relatează ziarul 
„NOTICIAS", potrivit mărturii
lor unor persoane sosite din zo
nele ocupate de agresorii rho- 
desieni care au pătruns pe teri
toriul Mozambicului, din trupele 
agresoare fad parte și merce
nari din rindurile fostei armate 
coloniale portugheze, membri ai 
fostelor organe represive colo
niale portugheze care au fugit 
din Mozambic odată cu procla
marea independenței acestei 
țări.

Autoritățile rhodesiene au în
ceput simbătă evacuarea celor 
17 000 de locuitori ai unui car
tier sărac situat la periferia o- 
rașului Salisbury.

DEZMINȚIRE LA BONN
Ministerul Finanțelor al K. F. 

Germania a dezmințit informa
țiile provenind de la New York 
după care guvernul vest-ger- 
pian pregătește acordarea unui 
credit Marii Britanii. Un purtă
tor de cuvînt oficial vest-ger- 
man a precizat că nu se va a- 
corda nici un credit pe baze bi
laterale Marii Britanii.

MILITARI ARESTAȚI 
LA BARCELONA

Zece militari spanioli din cea 
de-a 4-a regiune militară din 
Barcelona au fost arestați de 
autorități, sub acuzația că au 
încercat să constituie „comitete 
de soldați" în rindurile armatei 
spaniole — anunță agenția 
France Presse.

CONGRESUL PARTIDULUI 
MUNCII DIN ALBANIA

Duminică, s-au încheiat lu
crările celui de-al VH-lea Con
gres al Partidului Muncii din 
Albania, prin alegerea organe
lor centrale de conducere ale 
partidului. în prima sa reuniune, 
noul Comitet Central a ales Bi
roul Politic și Secretariatul C.C. 
al P.M.A.

în funcția de prim-secretar al 
C.C. al P.M.A. a fost reales to
varășul Enver Hodja.

LEGE ÎN LIBIA
Consiliul Comandamentului 

Revoluției din Libia a emis o 
lege privind securitatea și pro
tecția muncii, în baza căreia 
sînt reglementate măsurile de 
securitate în diverse categorii 
de activități productive.
PREGĂTIRI PENTRU ALEGERILE 
PREZIDENȚIALE DIN ALGERIA

Președintele Houari Bo- 
umediene va fi candidat u- 
nic la alegerile prezidențiale 
care se * vor desfășura, îm
preună cu cele legislative, in 
următoarele două luni în Al
geria.

Actualul șef al statului al- 
gerian a fost desemnat în u- 
nanimitate drept candidat la 
viitoarele alegeri de către 
Conferința națională a Fron- . 
tului Eliberării Naționale. 
Conferința a aprobat și pro
iectul viitoarei Constituții a 
țării.

ț Campionul lumii la... fumat pipă. 
Ț Shogo Suuzuki din Japonia a devenit du- 
£ minică noul campion al lumii la... fumat pipă. 
“ Lui i-au trebuit 2 ore, 13 minute 29 secunde 
\ pînă și-a terminat ultimele rezerve de tutun 
, din pipă. Recordul anterior era de o oră 59 
\ minute, 2 secunde. Concurențelor li s-a distri- 
t buit cite o cantitate egală de tutun — 3 grame 
' — fiecare avind obligația să folosească același
\ fel de pipă. Ei au avut la dispoziție 5 minute 
. pentru a încărca pipa fi 2 minute pentru 
\ aprinderea ei.

Metodă pentru obținerea 
vanadiului

i Firma suedeză „Mh-Processor Ab“, a elabo- 
’ rat o metodă pentru obținerea vanadiului din 
i reziduurile centralelor electrice ce folosesc 
I drept combustibil păcura. Cu instalații spe- 
ț dale pentru captarea fumului și din prelu- 
i crarea cenușii de la aceste termocentrale se 

obțin cantități de carbon ce nu a fost ars 
y complet, care conține un anumit procent de 
i vanadiu.

O nouă rețea de traficanți 
de droguri ?

Douăzeci de kilograme de heroină, în va
loare de 25 milioane de franci francezi pe 
piața ilicită, au fost descoperite la aeroportul 
Fiumicino din Roma, in bagajele a doi pasa 
geri care veneau de la Bangkok. Cei doi tra
ficanți sînt suspectați de apartenență la o 
rețea care face legătura intre Orientul Mijlociu 
și Europa.

Erupția vulcanului din Reunion.
Vulcanul Furnes din Insula Reunion, si

tuată in Oceanul Indian, a redevenit activ. 
Pe una din colinele^ sale s-a format o „breșă" 
cu o lungime de 300 metri din care au început 
să curgă șuvoaie de lavă.

Specialiștii sint de părere că după recentele 
cutremure, de mică intensitate, din Mada
gascar, erupția vulcanului din Reunion, cons
tituie o mărturie a intensificării activității se
ismice din regiunile estice ale Oceanului Indian. 1

ÎNTOARCERE^ MARELUI 
BLOND: Ecelsior (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,13: 20,30); Gloria (ore
le 9; 11.15: 13.30; 16: 18.15; 20.30): 
Progresul (orele 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,13).

UN CÂTEL „SARAT“: Pro
gresul (orele 9).

ULTIMELE ZILE ALE VERII: 
Pacea (or^le 16; 18; 20).

CEI 13 DE LA BARLETTA: Bu- 
zești (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,15).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI: Timpuri Noi (ore

le 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.15).
ȘTEFAN CEL MARE — VASLUI 

1475: Bucegi (orele 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18: 20,15).

ȚARA ÎNDEPĂRTATA: Unirea 
(orele 15,30; 17,45; 20).

APAȘII: Giulești (orele 15,30; 
17,45: 20).

DACA TACE CÎNTAREȚUL: 
Drumul Sării (orele 15,30; 18; 
20,15).

DOSARUL GERICAROV: Flo-
reasca (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP: Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).

ORIENT EXPRESS: Miorița (o- 
rele 9; 12,30: 16: 19.30).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE: 
Viitorul (orele 15.30; 19).

OAMENI RESPECTABILI: Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15); Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ULTIMA NOAPTE A SINGU
RĂTĂȚII: Flacăra (orele 16; 18
20).

FILIP CEL BUN: Popular (ore
le 15,30; 18; 20.15).

RĂZBOIUL MEU, DRAGOSTEA 
MEA: Rahova (orele 16; 18; 20).

PINTEA: Munca (orele 15,30; 
17.45; 20).

AEROPORT -’75: Arta (orele 15.30: 17.45; 20).
OSÎNDA: Cosmos (orele 18; 

20.15).
TOM SAYER : Cosmos (orele 

15.30).
ILUSTRATE CU FLORI DE 

CIMP: Vitan (orele 16; 18; 20).
COMISARUL PIEDONE LA 

HONG-KONG: Moșilor (orele 
15.30: 18; 20,15).

O PIRAMIDA PENTRU MINE : 
Cringași (orele 17).

PROGRAMUL 1
16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 

în limba maghiară. 19,00 Țeleglob: 
Praga. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 „E frumos sâ fii 
om. e frumos să trăiești pe pă- 
mînt“. Emisiune literar-muzicală 
realizată la Trienala de arte de
corative 1976 — Sala Dalles. 20,20 
Viața economică. 21,25 Roman- 
foileton : David Copperfield. 22,15 
Telejurnal. -
PROGRAMUL 2

17,00 Telex. 17,05 Muzică popu
lară. 17,30 Marele și micul ecran. 
Emisiune de educație cinemato
grafică. Drumul cărții către film.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Setatei!* Tel t 17 60 tO, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șt dlfuzorii din întreprinderi și Instituții — Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scinteii*. 
Cititorii din străinătate se pot abona adreslndu-se la ILEXIM — departamentul export-import presă P.O. Box 136—137 telex 11226 București str. 13 Decembrie ur. a.

PREVIZIUNI IN S.U.A.
Pe baza tendințelor actuale 

din economia S.U.A., specialiști 
ai Ministerului Agriculturii au 
ajuns Ia concluzia că ritmurile 
de creștere a prețurilor Ia pro
dusele alimentare vor fi în pri
ma jumătate a anului 1977 de 
minimum 2—4 la sută, dacă nu 
și mai mari.

PROIECT 
IN PROBLEMA DEZARMĂRII

Un grup de țări latino-a- 
mericane au pledat în favoa
rea semnării unui acord care 
să interzică utilizarea unor 
tehnici de modificare a me
diului înconjurător în sco
puri militare sau ostile. Un 
proiect de rezoluție în acest 
sens a fost prezentat în fata 
Comitetului pentru proble
mele politice și de securitate 
al Adunării Generale a 
O.N.U. de către Mexic, Pa
nama, Peru, Argentina, Ecu
ador și Republica Dominica
nă, în cadrul dezbaterilor in 
problema dezarmării.

PROCESUL DIN GENOVA
La Genova s-a încheiat sim

bătă procesul lui Francesco Ra- 
vano, unul din cei mai bogați 
oameni de afaceri din Italia, și 
a! lui Enrico Zenoglio, asociatul 
său, care fuseseră arestați cu 
zece zile înainte sub acuzația 
de a fi încălcat noile dispoziții 
legale privind transferurile de 
valută.

Cei doi — primii pedepsiți iu 
conformitate cu noile reglemen
tări — au primit o amendă to
talizând 6 milioane dolari pen
tru că și-au deschis conturi in 
străinătate fără să notifice ofi
ciului de schimb al guvernului 
italian.

VIOLENȚE IN ULSTER
Un număr de 20 de persoane 

au fost grav rănite de explozia 
unei bombe artizanale plasate 
de clemente teroriste intr-un 
bar din. Ballymena, la 43 km 
nord de Belfast. Trei dintre a- 
cestea se află în stare gravă. 
Un tinăr în vîrstă de 18 ani a 
fost împușcat cu rafale de armă 
automată trase de necunoseuți 
în centrul Belfastului, iar in
tr-un cartier din vestul acelu
iași oraș un alt tînăr a fost 
rănit.
DESCOPERIRE PE AUTOSTRADA 

MILANO-COMO
In cursul unui control de ru

tină, poliția italiană a descope
rit intr-un camion pe autostra
da Milano — Como, un tablou 
aparținînd lui Giampietrino, dis
cipol al lui Leonardo da Vinci. 
Tabloul, în valoare de 700—800 
mii dolari, a fost furat în urmă 
cu un an dintr-o biserică pari
ziană.

SITUAȚIE DRAMATICĂ 
ÎN SICILIA

Ca urmare a ploilor torenția
le și a vînturilor puternice care 
s-au abătut începînd de vineri 
asupra Siciliei, situația în insu
lă a devenit dramatică. Cel pu
țin 10 persoane și-au pierdut 
viața, iar alte 8 sînt date dis
părute. Oficialitățile apreciază 
pagubele materiale la 20 de mi
lioane lire sterline. în orașul- 
port Trapani, aflat la circa 100 
km de Palermo, cîteva sute de 
persoane sînt izolate. Asupra 
acestui oraș mediteranean s-au 
abătut peste 1 000 000 tone cu
bice de noroi și apă, care au 
inundat majoritatea locuințe
lor. Mii de automobile au fost 
răsturnate, și mai multe case 
s-au dărimaț.

19,00 întîlnire cu opera și ope
reta la Teatrul muzical din Ga
lați. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20.00 Film serial pentru 
copii : „Blîndul Ben“. Episodul : 
„Cordonul salvator*. 20,25 Orches
tre simfonice românești. Interpre
tează orchestra Filarmonicii „Ol
tenia" din Craiova. 21,15 Telex. 
21,20 Reportaj de scriitor : „Pă- 
mînturi dragi". 21,40 Telerama — 
Sport și televiziune.

Teatrul Național (Sala Mică): 
ZOO — spectacol amînat din 28 
octombrie — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă" : BALADE — spec
tacol extraordinar cu Irina Ră- 
chițeanu-Șirianu și Tudor Gheorghe, prezentat de Teatrul de 
poezie.
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