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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut ieri o vizită de lucru in Capitulă

Au lost examinate, la fața locului, soluțiile concrete privind construcția de locuințe în condiții 
de eficiență economică sporită, precum și modul în care se realizează unele bunuri de larg consum

IfN ÂGRICULTURĂ]

STRÎNGEREA
Șl DEPOZITAREA 

PORUMBULUI 
obiectivul prioritar 

al acestor zi'le pe ogoare
Citiți in pa

gina a lll-a 
relatările re
porterilor noș
tri din județele 
Buzău și Con
stanța privind 
măsurile în
treprinse pen
tru urgentarea 
recoltării po
rumbului, pen
tru depozita
rea acestuia in 
cele mai bune 
condiții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut, 
vineri, 12 noiembrie, o vizită de lucru in Capitală.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, și Ion Dincă, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului Municipal 
București al P.C.R., primarul general al Capitalei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat, la fata locului, în 
două din marile unități produ
cătoare de materiale de con
strucții, soluțiile concrete ela
borate. din indicația sa, de spe
cialiști pentru realizarea și de
pășirea planului privind con
strucțiile de locuințe în condi
ții de eficiență economică spo
rită, de ridicare a gradului de 
industrializare a lucrărilor și 
reducere a consumurilor deRecunoștință fierbinte pentru atenția acordată creșterii continue a nivelului de trai

Numeroși muncitori de la 
unitățile marii platforme in
dustriale de la Militari, ală
turi de locuitori ai acestui mare 
cartier bucureștean, i^au făcut 
secretarului general al parti
dului o primire entuziastă, 
plină de căldură. Ei și-au ex
primat cu putere, în aplauze și 
urale însuflețite, sentimentele 
de adincă dragoste și aleasa 
stimă pe care le nutresc față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
recunoștința fierbinte pentru 
atenția sa statornică față de 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii, 
creșterea continuă a nivelului 
lor de trai.

La sosire, secretarul general 
al partidului a fost întîmpinat 
de Vasile Patilineț, ministrul 
economiei forestiere și materia
lelor de construcții, Vasile 
Bumbăcea. ministrul construc
țiilor industriale, de reprezen
tanți ai Consiliului Popular 
Municipal, ai Centralei de con
strucții montaj — București.

O expoziție de produse ale in
dustriei de materiale de con
strucție, numeroase planșe și 
schițe ilustrează preocupările 
și unele rezultate obținute 
pînă în ^prezent de spe
cialiști — proiectanți, ingineri, 
constructori — pe linia aplicării 
indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din luna septembrie și 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
2—3 noiembrie, cu privire la 
reducerea consumurilor de ma
teriale și a costurilor de pro
ducție, la înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a amplului 
program care prevede, după 
cum se știe, pentru actualul 
cincinal, ridicarea a circa un

ADUMRILE GENERALE DEDARE Of SEAMĂ Șl ALEGERI
ÎN URGAMZATIILE U.I.C. CONDUS! Dl BIROURI

Moment
și de

a unor măsuri concrete

de analiză 
adoptare 
în vederea

participării tot mai active a tinerilor 
la înfăptuirea Programului partidului
— Tovarășe secretar, care 

sînt principalele îndatoriri 
ale organelor și organizații
lor U.T.C. în această peri
oadă de pregătire și desfășu
rare a adunărilor generale 
de dare de seamă și alegeri ?

— în primul rînd, trebuie să 
avem în vedere faptul că re
cent Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R. a adoptat hotăriri 
de o deosebită însemnătate pen
tru dezvoltarea economică și so
cială a patriei, pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii. De aici decurg 
sarcini importante pentru orga
nele și organizațiile U.T.C. în 
înfăptuirea indicațiilor și orien
tărilor date de secretarul gene
ral al partidului, . tovarășul 

materiale, pentru îmbunătăți
rea funcționalității și confortu
lui apartamentelor, a aspectu
lui arhitectonic al noilor car
tiere. In cadrul unei expoziții 
cu produse ale industriei pie
lăriei, cauciucului și încăl
țămintei, a fost apoi analizat 
modul în care se realizează 
sarcinile ce revin acestui sec
tor din Programul de dezvol
tare a industriei bunurilor de 
larg consum.

milion de4 apartamente. In a- 
cest sens au fost prezentate o 
serie de tipuri de prefabricate 
— pereți, planșee. grinzi, pre
cum și camere de baie prevă
zute cu toate accesoriile ne
cesare — care, pe șantiere, ur- al propunerilorde reducere a consumului de materiale în construcțiile de locuințeExamen exigent

După ce a examinat în deta
liu propunerile prezentate de 
specialiștii Consiliului popular al 
Capitalei pentru reducerea con
sumurilor de materiale în con
strucțiile de locuințe, secretarul 
general al partidului a formu
lat o serie de sarcini pe care 
Organele de resort sînt chemate 
să le înfăptuiască în vederea 
sporirii eficienței activității 
economice din aceste sec
toare, ridicării gradului de' 
industrializare a construcții
lor, îmbunătățirii organizării 
producției și a muncii. To
varășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat în discuția purtată cu 
specialiștii că normele de 
consum pot fi reduse cu mult 
mai mult decît se preconizează 
în propunerile elaborate pînă 
acum. Este vorba de elemente
le prefabricate și de alte părți 
componente ale construcțiilor 
care nu alcătuiesc structurile de 
rezistență : dimpotrivă, reduce
rea greutății lor și folosirea unor 
materiale mai ușoare trebuie să 
contribuie la creșterea coeficien-

Convorbire cu Pantelimon Găvănescu,
secretar al Comitetului Central

Nicolae Ceaușescu, a hotărîrilor 
adoptate de către Plenara C.C. 
al P.C.R. Se poate spune că 
pentru organele și organizațiile 
U.T.C. constituie un avantaj 
faptul că în perioada imediată 
desfășurării lucrărilor plenarei 
au loc adunările generale de 
dare de seamă și alegeri. S-a 
creat astfel posibilitatea unei 
analize temeinice asupra resur
selor existente și a măsurilor 
necesare în înfăptuirea sarcini
lor care revin tinerilor, organi
zațiilor U.T.C., precum și pen
tru valorificarea concluziilor în 
programele de activități.

Aș dori să rețin atenția de la 

meazi doar «ă fie asamblate. 
Multe dintre ele se produc acum 
in serie sau urmează să fie a- 
similate de întreprinderile Con
siliului popular al Capitalei sau 
de cele ale Ministerului Eco
nomiei Forestiere și Materiale
lor de Construcții.

Sint remarcate panourile mari 
realizate din beton celular au- 
toclavizat care, in comparație cu 
cele clasice, necesită un consum 
de ciment mai mic. au o greu
tate redusă, sînt ușor de minuit. 
Rețin interesul și panourile 
prefabricate din cărămizi mari, 
foarte ușoare, și. în plus, cu 
bune însușiri termo și fono’zo- 
lante. Se informează că pentru 
realizarea unora dintre produse 
sint folosite materii prime noi. 
și ieftine, provenite din surse 
înainte neexploatate. Ministrul 
materialelor de construcții a- 
rată, între altele, că specialiștii 
au găsit soluțiile tehnice pentru 
materializarea unei sugestii fă
cute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul unei vi
zite precedente, respectiv tre
cerea la folosirea maselor plas
tice pentru executarea unor ele
mente de construcție.

tului de siguranță al acestor con
strucții. In același timp, carac
teristicile funcționale ale apar
tamentelor și modul lor de 
prezentare pot fi îmbunătăți
te odată cu aplicarea unor so
luții tehnice a căror eficiență 
trebuie să se regăsească în 
diminuarea cheltuielilor mate
riale prin reducerea consumu
rilor, creșterea indicelui de 
mecanizare și micșorarea vo
lumului de manoperă cerut de 
ridicarea noilor blocuri. S-a a- 
rătat că, în acest scop, uni
tățile și specialiștii ministeru
lui de resort trebuie să colabo
reze mai îndeaproape cu cei 
de la consiliile populare pentru 
a aplica soluțiile cele mai 
potrivite, pentru ca. apoi, 
cele mai avantajoase din punct 
de vedere tehnic și economic să 
fie generalizate pe întreaga 
tară.

Secretarul general al partidu
lui a cerut specialiștilor care 
lucrează in domeniile cercetării.

al Uniunii Tineretului Comunist

început asupra faptului că or
ganizarea și desfășurarea adu
nărilor de dare de seamă și ale
geri nu presupune concentrarea 
tuturor preocupărilor organelor 
și organizațiilor U.T.C. numai 
în această direcție, în așa fel 
îneît să nu se mai desfășoare 
și alte activități politico-educa
tive. Dimpotrivă, acest moment 
trebuie să determine o îmbogă
țire, pe toate planurile, a vieții 
organizațiilor U.T.C. în acest 
context, tinerii trebuie să-și 
sporească eforturile pentru ob
ținerea unor rezultate bune în 
producție și la învățătură, să 
participe la acțiuni de muncă

proiectării și producției de ma
teriale de construcție sa revadă 
propunerile pe care le-au ela
borat pină in prezent pentru re
ducerea consumurilor de mate
riale și a costurilor, să pună lala fabricile de panouri mari și de beton celular autoclavizat

în continuare, secretarul ge
neral al partidului a vizitat fa
brica de panouri mar’ prefabri
cate și cea de beton celular au
toclavizat.

Fabrica de panouri mari re
prezintă, de fapt, un combinat 
de case ce integrează toate pro
cesele de producție, de la pre

patriotică, să aibă o prezență 
activă la toate acțiunile politice 
și cultural-educative. De ase
menea, . pentru organizațiile 
U.T.C. se desprinde îndatorirea 
de a organiza exemplar întrea
ga activitate, de a trece con
cret la intensificarea și- diversi
ficarea muncii. Desigur. acest 
fapt implică un sprijin susținut 
din partea Comitetului Central 
al U.T.C., a comitetelor județe
ne, municipale, .orășenești și co
munale ale U.T.C., fiind necesar 
ca toate organizațiile, dar în 
primul rînd cele în care acti
vează tineretul muncitoresc să

Convorbire consemnată de
ADRIAN VASILESCU

(Continuare in pag. a Il-a) 

punct noi soluții ș! procedee de 
natură să asigure o eficiență 
mai mare decît cea preconizată 
pină acum în realizarea preve
derilor cincinalului la acest ca
pitol.

lucrarea materiei prime pînă la 
finisarea panourilor pe care ce
lelalte unități componente ale 
Centralei de construcții-montaj 
le asamblează, pe șantiere, în 
locuințe și blocuri. Fabrica rea
lizează anual elemente pentru 
circa 4 500 de apartamente.

Apreciind progresele pe care

In cuprinsul ziarului
• AU FOST DESEMNAȚI FRUNTAȘII ÎNTRECERII „FIECARE 
ASOCIAȚIE A STUDENȚILOR COMUNIȘTI - COLECTIV DE 
EDUCARE PRIN MUNCA Șl PENTRU MUNCA A STUDEN
ȚILOR- • RUBRICILE : „DE LA OM LA OM" Șl „CARACTERE"

APROVIZIONAREA 
CAPITALEI

Pentru buna aprovizionare a 
populației bucureștene cu pro
duse agroalimentare și bunuri 
industriale de consum în acest 
trimestru și în primul semes
tru al anului viitor, organele de 
resort ale Capitalei au luat nu
meroase măsuri. Comparativ cu 
aceeași dată a anului trecut, în 
prezent este asigurată o canti
tate dublă de cartofi, legume, 
fructe și struguri. La o serie de 
alte produse, cum ar fi carne 
și preparate din carne, pește, 
lapte, unt, zahăr, conserve de 
legume și fructe, cantitățile ce 

. vor fi puse la dispoziția popu- 
’ lației în acest trimestru vor fi 

mai mari cu 14—26 la sută.
In primul semestru din 1977, 

, la grupa produselor alimentare 
j s-a prevăzut o creștere de cir

ca 12 la sută, la cea a mărfu
rilor textile, de peste 22 la sută, 
iar la metalo-chimice. mobilă și 
materiale de construcții, o creș
tere medie a volumului de des
facere de 13,6 la sută. 

le-a obținut colectivul acestei 
întreprinderi pe linia spo
ririi producției sale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat o 
seamă de indicații vizînd spo
rirea eficienței activității eco
nomice, ridicarea gradului de 
mecanizare a operațiunilor ce 
se execută în secțiile unității.

Pornind de la observația 
că hala este disproporțio
nat de mare față de ne
voile reale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se elabo
reze norme unitare pentru în
treaga economie națională care 
să reglementeze această pro
blemă a construcțiilor indus
triale, astfel îneît să nu depă
șească dimensiunile pe care le 
presupune desfășurarea în bune 
condiții a procesului de pro
ducție și gabaritul utilajelor.

(Continuare in pag. a IlI-a)

(—Examenul arfei —
Fac o vizită, la Baia Mare, 

lui Vida Gheza, stau aproa
pe o zi întreagă în fața ciu
datelor sale opere păstrate 
în casă, il întreb, în cele din 
urmă, ce pot fi artele și el 
îmi răspunde că sînt un exa
men în fața naturii. Esen
țialul în arte e plăsmuirea 
adică forma — îmi spune 
el — dar iată că tocmai 
forma le face să se deose
bească. Dacă artistul are 
de-a face cu piatră sau cu 
sunete, cu pastă de culoare 
sau cuvinte, forma artei sale 
va fi de fiecare dată alta. 
S-au încercat asemănări și 
comparații, unele devenite 
celebre precum acel dicton 
străvechi „ut pictura poesis" 
după care pictura ar fi o 
poezie mută, iar poezia o 
pictură grăitoare; s-a mai 
spus că sculptura e aseme
nea unei literaturi epice 
(dacă vorbim de genuri), iar 
o pînză picturală poate fi (Continuare în pag. a Il-a)

O permanență în activitatea 
tinerilor proiectanți și constructori 

CilIM SI APUCAREA 
onor soiinii mai un™.

mai ehciente
• Prin modificări constructive, economii în valoare 
de milioane lei • Cei mai apropiați colaboratori a 
proiectanțiLor, constructorii • în locul elementelo 
grele de acoperiș — beton celular slab armat și plac 

din azbociment
De ce zeci de mii de cără

mizi aduse de la sute de kilo
metri, cînd materia primă lo
cală poate suplini o costisitoare 
investiție de efort fizic, bani și 
timp ? De ce dale din beton în
tinse pe diguri de zeci de kilo
metri în locurile unde apa nu 
va ajunge practic niciodată ? 
Iată doar două întrebări pe 
care trebuie să și le fi pus — cu 
mult înainte, în mod sigur ! — 
și tînărul inginer Grigore Ba- 
boiănu, șeful proiectului ame
najării piscicole Dranov-ghiol. 
Iar, asemenea lui, și ceilalți doi 
șefi de proiect din cadrul Insti
tutului de cercetări și proiec
tări ,.Delta Dunării" : inginerul 
Dan David (..Baza de producție 
piscicolă Sarinasuf") și ingine
rul Timniu Calispera („Amena
jarea piscicolă Rusca").

Față in față cu inginerul Ba- 
boianu, aflu că proiectul elabo
rat de dinsul a suferit citeva 
importante modificări.

— După o săptămină de cal
cule și deplasări la fața locu
lui, îmi spune tînărul șef de 
proiect, după o săptămînă de 
gîndire activă, ca să zic așa. am 
reușit să economisim cîteva 
zeci de tone de ciment, metal, 
cherestea și manoperă ; toate 
acestea în valoare de peste un 
milion lei. Am adoptat o solu
ție mult mai ieftină de reali
mentare cu apă a amenajării 
piscicole Dranov-ghiol. renun- 
țînd astfel la un stăvilar, mo
numental altfel, dar costisitor.

Despre celelalte modificări 
aduse proiectuliii inițial aveam 
să aflăm de la șeful punctului 
de lucru Dranov-ghiol, mais
trul Sorin Zădărniceanu :

— Avem de făcut, printre al
tele, și un depozit de carbu
ranți. Proiectul inițial prevedea 
o construcție din cărămidă cu 
temelie din beton. In înțele
gere cu echipa de proiectanți a 
inginerului Baboianu, am re
nunțat la acest proiect. Re
zervorul de carburanți poate fi 
construit și subteran. Am redus, 
de asemenea, pereul din dale și 
panta taluzului. în urma aces
tor modificări, valoarea gene
rală a investiției este mai mică 
cu 4,5 milioane lei.

— Plăcile din stuf pot suplini 
în cele mai multe cazuri zidu
rile din cărămidă, material 
mult mai scump și greu de 
adus pînă aici, în inima Razel- 
mului, îmi spunea inginerul 
Dan David,. De acum înainte 
magaziile de furaje vor fi fă

comparată cu un sonet, un 
pastel, un poem liric; s-au 
făcut chiar identificări — to
tul e poezie, totul e pic
tură, totul e muzică — și 
dacă Există aici un adevăr, 
el izvorăște din faptul ca 
mesajul tuturor artelor pro-

de Vasile Băran
vine dintr-o stare de spirit 
pe care artistul încearcă să 
și-o imortalizeze. Firește, 
toate astea — precizează 
Vida Gheza — artistul le 
realizează în legătură di
rectă cu el dar și cu lumea 
în care trăiește. Fiindcă, încă 
o dată spun că fondul stră
vechi al creației (gîndiți-vă 
la viziunea atît de stilizată 
a imaginației plastice a 

cute din plăci de stuf prinse p< 
o structură metalică. Am re 
nunțat de asemenea și la in 
stalația de iluminat di.n interi 
orul lor. La ce folosește lamp 
de neo<n, cind manipularea fu 
rajelor se face doar ziua ? To 
la baza de producție .Sarinasu 
sm introdus prefabricatele 1 
lucrările de artă și la gropii 
de pescuit. E o soluție care re 
duce cu mult consumul de ci 
ment și manoperă, iar obiecti 
vele impuse de tehnologie ni 
sînt cu nimic afectate. Tot îi 
ideea micșorării valorii inves 
tiției am redus suprafețele da 
late cu plăci din beton, adie 
am eliminat cu desăvîrșire ri 
sipa de ciment în niște locur 
unde apa nu ajunge, practic 
niciodată.

Tot la punctul de .lucri 
Sarinasuf, proiectanții de 1 
I.C.P.D.D. au renunțat în mar 
parte la elementele grele (ș 
scumpe !) de acoperiș (che 
soane și fîșii cu goluri). în lo 
cui lor, constructorii de 1 
T.C.M.A.I.A.-București (grupi 
de șantiere Tulcea) folosesc p 
scară din ce in ce mai mar 
betonurile celulare autoclavi 
zate, slab armate, și acoperișu 
rile din azbociment ondulat. L 
amenajarea Rusca, la punctu 
de lucru condus de maistru 
Ion Alexa, au fost- eliminate - 
încă din stadiul de proiect - 
toate construcțiile supradimen 
sionate.

— Cred că n-ar fi nici este 
tic să ridicăm cuburi de be 
ton-în mijlocul deltei, remarc 
tînărul șef de lot. Dar nu nu 
mai din astfel de considerent 
am renunțat la ele. Costul ci 
meniului, datorită transborda 
rilor și a transportului specific 
este mult mai ridicat. Soluția 
clădiri cu un singur nivel, c 
temelie din piatră, cu acoperi 
din azbociment. Dacă la aceas 
tă modificare le adăugăm și p 
acelea pe care începem acun 
să le aplicăm (reducerea supra 
fețelor de drumuri tehnologice 
înlocuirea betonului cu asfaltu 
etc.) valoarea investiției se v 
micșora cu peste 2. milioane le

Fără îndoială că preocupare 
proiectanților și constructoriIoi 
a tinerilor de la planșete și j 
tinerilor din cele trei șantier 
este evident îndreptată spre 
reducere cit mai substanțială 
costurilor proiectelor și a cos 
turilor materializării lor.

PAVEL PERFIL

poporului nostru) nu poate 
porni dccit de la natură și 
colectivitate. Natura este 
pentru artistul plastic român 
o cucerire fundamentală. 
Atiția pictori și sculptori 
(azi de valoare universală 
precum Grigorescu și Brân- 
cuși) au stilizat-o și au ex
primat-o trezind emoții din
tre cele mai adinei. Ăm zis 
de pictori și sculptori, dar și 
în celelalte arte s-a produs 
cu prisosință același feno
men. Gîndiți-vă doar la 
Eminescu și Sadoveanu la 
care natura ca motiv de 
inspirație și model de spon
taneitate fuzionează atit de 
adine și tulburător cu arta 
lor incit cititorul abia de le 
poate distinge.

— Așadar, un examen? îl 
întreb.

— Da, îmi răspunde, fiind
că arta tinde mereu să dea



„Aplicații de calcul 

In chimia generală 
și anorganică"

AU FOST DESEMNAȚI FRUNTAȘII ÎNTRECERII 
„Fiecare asociație a studenților comuniști-colectiv

Moment de analiză și de adoptare 

a unor măsuri concrete în vederea 
participării tot mai active a tinerilor 
la înfăptuirea Programului partidului

Examenul artei

I I
Viața de fiecare zi 
în marea familie 

a unui cămin 
de nefamiliști
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT IERJ O VIZITĂ DE LUCRU CAPITALĂ

(Urmare din pag. I)

S-a făcut, de asemenea, obser
vația că spațiile disponibile nu 
sint folosite rațional și în în
tregime. că mai pot fi ampla
sate noi linii tehnologice. To
varășul Nicolae Ceaușescu a in
sistat asupra necesității de a 
se trece, cît mai curînd cu 
putință, la mecanizarea tuturor 
operațiunilor, remarcînd% că gra
dul , de industrializare a lucră
rilor nu se ridică la nivelul 
cerut, că, printr-o mai bună 
coordonare a eforturilor spe
cialiștilor din diferite unități, 
s-ar putea aplica și .generaliza 
procedee moderne, cu o produc
tivitate mai ridicată.

Analiza făcută la fabrica de 
beton celular autoclavizat a 
început cu prezentarea princi
palelor realizări ale tînărului 
colectiv de aici.

Secretarul general al parti
dului apreciază rezultatele în
registrate pe linia sporirii și 
diversificării producției, a îm
bunătățirii continue a nivelu
lui ei calitativ, ca și preocupă
rile specialiștilor îndreptate 
spre perfecționarea tehnologiei, 
reducerea consumurilor la pro
dusele din beton celular auto
clavizat. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă, în ace
lași timp, conducerii întreprin
derii să-și orienteze cu priori
tate eforturile spre îmbunătăți
rea caracteristicilor tehnice aleDialog de lucru cu specialiști din Centrala pielăriei, cauciucului și încălțămintei

Următoarea etapă a vizitei de 
lucru a secretarului general al 
partidului a fost consacrată a- 
nalizării rezultatelor obținute 
de Centrala industriei pielăriei, 
cauciucului și încălțămintei în 
valorificarea, mai bună a poten
țialului de care dispune acest 
important sector al industriei 
ușoare.

Dialogul de lucru cu minis
trul industriei ușoare, tovară
șa Lina Ciobanu. cu conduceri
le centralei și întreprinderilor 
de profil a avut loc în cadrul 
unei expoziții cu produse de 
pielărie, marochinărie. încălță
minte, articole de sport, orga
nizată în foaierul Palatului 
sporturilor și culturii.

Au fost abordate aspecte ale 
diversificării gamei sortimen
tale. ale îmbunătățirii calității 
produselor, ale preocupărilor 

betonului celular autoclavizat, 
avind în vedere lărgirea folosi
rii sale pe diverse șantiere unde 
se ridică locuințe, școli, grădi
nițe, creșe, cămine pentru ne- 
familiști. Date fiind cerințele 
crescînde, s-a indicat dezvolta
rea actualei capacități de pro
ducție, prin readaptarea unor 
spații ce se folosesc în prezent 
în alte scopuri. .

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții și Ministerului Con
strucțiilor Industriale ca. in 
colaborare cu Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, 
să realizeze integral în țară li
niile tehnologice necesare ex
tinderii producției de beton ce
lular autoclavizat.

In continuarea vizitei, pe șan
tierul unora din numeroasele 
blocuri ce șe ridică pe bule
vardul Armata Poporului, s-a 
examinat modul cum sînt uti
lizate noile tipuri de prefabri
cate. Intrînd în unele aparta
mente aflate în construcție, se- 
cretarul general al partidului a 
recomandat specialiștilor din 
industria de prefabricate și ce
lor din construcții să realizeze 
și să folosească elemente din 
beton celular autoclavizat de 
dimensiuni mai mari, care, în
tre altele, vor permite și ob
ținerea unei productivități a 
muncii mai ridicate.

existente în vederea creșterii 
generale a producției pentru 
satisfacerea necesităților popu
lației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost -informat despre măsurile 
care au fost luate pentru folo
sirea cu eficiență sporită a spa
țiilor industriale, utilajelor și 
instalațiilor, astfel încît o mare 
parte a sarcinilor de creștere 
a producției în acest cincinal 
să se realizeze cu mijloacele 
existente. în timpul vizitării 
standurilor cu încălțăminte s-a 
arătat că 80 la sută din spo
rul de producție din acest an 
s-a . obținut pe seama creșterii 
productivității muncii. în legă
tură cu eforturile depuse pen
tru diversificarea producției, s-a 
relevat că. numai in acest an. 
au fost create aproape 8 500 
modele de încălțăminte și pes

te 1 300 de noi sortimente de 
marochinărie și diverse confec
ții din piele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat cu atenție calitatea 
exponatelor, indicind să se 
manifeste o preocupare mai 
susținută pentru realizarea unor 
articole de încălțăminte mai 
comode, mai frumoase, cu un 

grad mai ridicat de finisare și 
durabilitate. In același cadru, 
secretarul general al partidului 
a recomandat valorificarea su
perioară și mai intensă a ma
teriilor prime indigene, intensi
ficarea eforturilor pentru asimi
larea unor produse cerute de 
consumatori. în vederea spori
rii calității și cantității artico

lelor de blănărie s-a indicat ca 
Ministerul Economiei Fores
tiere și Materialelor de Con
strucție, împreună cu Ministe
rul Agriculturii și Industriei A- 
limentare, să întocmească pro
grame comune pentru organi
zarea și extinderea unităților 
specializate în creșterea anima

lelor cu blană de mare valoarea 
economică.

în încheiere, apreciind cali
tatea produselor expuse, secre
tarul general al partidului a 
cerut ca acestea să se găsească 
în cel mai scurt timp în maga
zine.

Aria cuprinzătoare a proble
melor abordate cu prilejul vizi

tei, axate pe teme de majoră 
importanță pentru dezvoltarea 
economico-socială a patriei în 
această perioadă, recomandări
le formulate și concluziile des
prinse în cursul acestei analize 
reprezintă o nouă și elocven
tă dovadă a constanței preocu
părilor partidului nostru, ale 
secretarului său general pentru 

înfăptuirea în cele mai bun? 
condiții a programelor de con
strucții de locuințe șl extinde
re a producției bunurilor de 
consum, componente însemnate 
ale ridicării nivelului de tra: 
al populației corespunzător mo
bilizatoarelor obiective stabilite 
în acest domeniu de cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

ÎN AGRICULTURĂ
• CONSTANTA

Atenție sporită păstrării 
corespunzătoare a porumbului 

evitării pierderilor
• Prin sporirea gradului de mecanizare a recoltărilor, viteza zil

nică a crescut simțitor • De ce nu ține același „pas" și ritmul trans
porturilor ? o Soluții gospodărești pentru evitarea pierderilor dato
rate umidității ridicate ® Se poate spune „am încheiat de recoltat” 
atita vreme cît sute de tone știuleți sint încă pe cîmp ?

Cum se îngrijesc gospodarii 
ogoarelor dobrogene pentru ca 
nimic din recolta bogată de po
rumb a acestei toamne să nu se 
piardă ? Arii căutat răspunsul la 
această întrebare, in cadrul unui 
raid efectuat în mai multe uni
tăți agricole de stat și coopera
tiste. la mai multe puncte de 
depozitare. Ne aflăm la mar
ginea unei tarlale a întreprin
derii agricole de stat Amza- 
cea unde acționează grupat 7 
combine „Gloria". Din mers 
boabele sînt preluate de auto
camioane și transportate spre 
platformele și instalațiile de 
uscare. „Din cele 3 126 ha culti
vate cu porumb — ne spune ing. 
Popescu Vasile. directorul unită
ții — am recoltat pînă în pre
zent 2 300 ha și lucrăm la a- 
ceastă cultură cu 25 combine. 
Mai avem de recoltat de aseme
nea și circa 300 ha cu soia și 
pentru că aici pericolul de pier
dere. datorită umidității este 
mai mare, se lucrează cu 40 
combine-1. Notăm numele cîtorva 
mecanizatori : Zaharia Timofte. 
Gh. Manolache, Nicolae Prudea- 

Pentru păstrarea in condiții optime a porumbului, cooperatorii au 
trecut la amenajarea unor pătule din plasă de sirmă

nu, Călin Trifan, Marin Mîn- 
drilă, Gheorghe Caloianu și Ni
colae Andrei care își realizează 
integral normele de muncă pla
nificate.

Se știe, ritmul depozitării este 
legat în primul rînd de ritmul 
recoltatului, de strîngerea cît 
mai repede de pe cîmp a tutu
ror cantităților de porumb. Unii 
gospodari au înțeles acest lucru. 
La cooperativa agricolă Valea 
Seacă, de pildă, din cele 575 ha 
cu porumb, au mai rămas de re
coltat 80 ha. Știuleții au fost 
sortați în două categorii ; cei cu 
umiditate scăzută au fost depo
zitați, iar cei cu umiditate ridi
cată au fost dirijați spre usca
re*, în amenajări simple constru
ite cu materiale proprii. După 
cum aflăm de la Bechir Abib, 
președintele unității, din cîmp, 
știuleții sint încărcați operativ 
în remorci și duși la platforme 
unde in aceeași zi se depănu- 
șeazâ la staționar și apoi se de
pozitează in arioaie și hamba
re. Pe cîmp am întilnit circa 130 
cooperatori care tăiau cocenii

Fotografii : O. PLECAN 

pentru a crea front de lucru 
tractoarelor la arat.

Operativa privind stadiul cu
lesului la porumb in cele patru 
unități cooperatiste de pe raza 
comunei Topraisar relevă că din 
cele 7 300 ha. s-au recolta: 3 900 
ha. La o viteză zilnică de 150 
ha. recoltatul porumbului s-ar 
încheia in următoarele... 23 zile. 
Și aceasta intrucit. nu toate 
combinele disponibile sint folo
site. pentru că majoritatea me
canizatorilor au fost repartizați 
la efectuarea arăturilor. Așa 
încît sute de tone de știuleți ră- 
min pe cîmp. neculeși. Se soli
cită sprijin dar nimeni nu este 
dispus să ia o hotărire. în ace
eași situație se află și coopera
torii din Dărăbani unde din 
1 147 ha cu porumb, numai 60 
ha mai sînt de recoltat. în 
schimb, peste 1 000 tone știuleți 
stau în grămezi direct pe pă- 
mintul umed. Cum este organi
zat transportul ? „Nu avem 
mijloace suficiente", ni s-a răs
puns. Pentru preluarea opera
tivă a producției în zona de ac
tivitate a 10 unități agricole au 
fost organizate 3 puncte volante 
și unul stabil, astfel ca distanța 
de transport să nu fie mai mare 
de 18—20 km. Zilnic se pot pre
lua 1 000 tone, în fapt însă ca
pacitatea este mult diminuată. 
De ce ? Primul transport din 
cîmp întîrzie cu mult după o- 
rele 7,30 iar programul de lucru 
al punctelor de recepție funcțio
nează în orar de 10 ore. Nu 
există o evidență centralizată a 
parcului de mașini care trans-

4» BUZĂU

în cel mai

întreaga recoltă la adăpost
în județul Buzău, recoltatul 

porumbului se apropie de sta
diul final. Tot mai multe con
silii intercooperatiste si unități
agricole de stat raportează în
cheierea acestei importante lu
crări. Printre primele coopera
tive agricole care au pus la a- 
dăpost recolta de porumb se 
numără și cele din consiliile 
Mihăilești. Glodeanu Sărat. 
Zmeeni. Săhăteni, precum și în
treprinderile agricole de stat 
din Buzău și Stilpu. După cum 
ne relata tovarășa ing. Con
stanța Nicolae. director general 
adjunct la’direcția agricolă ju
dețeană, acum accentul princi
pal se pune pe transportul pro
duselor în depozite, eliberarea 
suprafețelor și efectuarea ară
turilor. Pentru adăpostirea grab
nică și în bune condiții a re
coltei, au fost luate o serie de 
măsuri printre care și aceea de 
înființare a 42 de baze volante 
în principalele așezări rurale. 
Măsura s-a dovedit deosebit de 
eficientă, astfel că mijloacele 
de transport din unitățile agri
cole pot efectua acum mai 
multe curse asigurîndu-se toto-

portă, a drumurilor efectuate, 
incit să se realizeze graficele de 
lucru. Cit privește grija față de 
porumbul depozitat. multe 
arioaie dealtfel pline stau încă 
descoperite, dar pe alocuri chiar 
in punctele de preluare știuleții 
mai sint livrați și in... grămezi. 
Ploaia, burnița, și ceața deosebit 
de frecvente in această zonă le 
umezesc de 2—3 ori pe zi.

Pe ansamblul județului peste 
70 la sută din porumb a fost 
cules, dar pe cimp mai sînt încă 
mii de tone știuleți care trebuie 
să ia in cel mai scurt timp dru
mul hambarelor, pentru că re
coltatul nu poate fi considerat 
încheiat decît atunci cind ulti
mul bob este la adăpost.

ȘTEFAN DORGOȘAN 

scurt timp,

dată și o substanțială creștere 
a volumului de transport. Ca 
urmare un număr important de 
tractoare folosite la transportul 

ALTE VESTI DE PE OGOARE
• ARGEȘ. In această săptăminâ au fost con

centrate masiv mijloacele mecanice și forțele 
umane la recoltarea și depozitarea porumbului. 
Această importantă acțiune a fost incheiată. pînă 
acum, pe mai bine de 70 la sută din suprafața 
cultivată. Totodată, arăturile au fost executate 
pe 75 la sută din terenurile rezervate insămin- 
țărilor din primăvara anului viitor. Dc aseme
nea, în vederea asigurării unor cantități cit mai 
mari de furaje în cooperativele agricole de pro
ducție și în unitățile agricole de stat au fost 
însilozate cu aproape 38 000 tone mai multe nu
trețuri față de prevederile de plan.

• VlLCEA. Intensificînd ritmul strîngerii și 
transportului recoltei de porumb, locuitorii sate
lor, ajutați de elevi, militari și angajați ai uni
tăților economice din județul Vîlcea, aflați zilnic 
pe cîmp au reușit ca pină acum să pună la adă
post recolta de pe mai bine de 80 la sută din 
suprafețele cultivate in unitățile agricole coope
ratiste și întreprinderile agricole de stat.

In același timp, au fost insilozate peste 85 la 
sută din cantitatea de furaje planificată.

• Unitățile agricole de stat și cooperatiste din

ClMPIA BANATULUI au terminat recoltatul 
soiei. cultură care in acest an a ocupat in jude
țul Timiș peste 15 000 ha. în același timp, se re
coltează sfecla-de-zahăr de pe ultimele suprafețe 
cultivate și se intensifică culesul porumbului, ac
țiune la care participă zilnic peste 70 000 țărani 
cooperatori, mecanizatori agricoli, oameni ai 
muncii de la orașe, militari, studenți. Concomi
tent a crescut și ritmul de lucru la transportul 
produselor agricole dih cîmp, eliberarea terenu
rilor de resturi vegetale și executarea arăturilor 
adinei de toamnă.

• ARAD. Cooperativele agricole de producție 
din județ au încheiat recoltatul sfeclei-de-zahăr 
de pe întreaga suprafață de peste 12 000 ha, cea 
mai mare parte din producție fiind transportată 
din cîmp. Cu forțe sporite au trecut unitățile 
cooperatiste din județ la culesul porumbului, 
adunindu-se în această săptămînă recolta de pe 
mai bine de 15 000 ha. Concomitent mecanizato
rii lucrează în schimburi prelungite la executa
rea arăturilor adinei de toamnă, lucrare efecuată 
pe mai mult de jumătate din suprafața pre
văzută.

recoltei au putut trece la efec
tuarea arăturilor. De fapt, pe 
întreg județul, mecanizatorii au 
trecut la programul de muncă 
în schimburi prelungite, iar 
motopompiștii sînt întîlniți 
acum pe tractoare la efectuarea 
arăturilor. în urma măsurilor 
întreprinse, viteza de lucru a 
sporit cu încă 2 500 ha. ajun- 
gindu-se zilnic la 6 500 ha. A- 
ceasta înseamnă că în maxi
mum 10 zile arăturile vor fi e- 
fectuate pe întreaga suprafață 
planificată.

Comuna Pogoanele. Pe Ion 
Oprea, primarul localității l-am 
întilnit la puțin timp după ce 
sosise de pe șantierul de con
strucții de locuințe. „Am promis 
tinerilor, specialiștilor din co
mună — ne spune acesta — că 
în anul 1976 le vom pune la 
dispoziție 106 apartamente. 
Pină acum, 80 sînt deja locuite, 
iar celelalte se află în stadiul 
finalizării. Constructorii sînt 
din comună, ridică blocurile 
pentru ei și consătenii lor, așa 
că nu sint probleme în privința 
respectării termenului de pre
dare. Alte probleme ne preocu
pă pe noi acum : ’ recoltarea

nelntîrziată a porumbului șl 
sfeclei de zahăr, întrucît o par
te din recoltă este încă pe 
cîmp. Tocmai de aceea, pentru 
punerea la adăpost a întregii 
recolte, în cel mai scurt timp și 
în condiții cit mai bune, am 
creat noi spații de depozitare, 
am mărit numărul mijloacelor 
de transport.

In cîmp, dis-de-dimineață, 
președintele C.A.P. din Pogoa
nele, tînărul inginer Adrian Bă
nică, unul din fiii satului. îm
preună cu 430 de consăteni, 
membri cooperatori, au intrat 
în lanurile de porumb. Se în
carcă și se transportă operativ 
știuleții la baza de recepție, se 
eliberează operativ* terenul de 
coceni. Deși era încă devreme, 
cele 8 remorci puse la dispoziție 
efectuaseră deja prima cursă. 
Rutieriștii și-au propus ca pînă 
seara să transporte 100 tone 
știuleți. Cooperatorii eliberează 
terenul, ridicînd stoguri de co
ceni la marginea x tarlalelor. în 
urma lor. 25 de ' mecanizatori 
întorc brazda pentru noua re
coltă. Aproape 800 de ha de pe 
care s-a cules porumbul sînt 
acum arate. Frontul de lucru e 
asigurat. Seara, numărul celor 
care efectuează arăturile crește. 
Aflăm că toți mecanizatorii 
care ziua lucrează în alte sec
toare. seara trec la arat și con
tinuă munca la lumina faruri
lor. Tudor Vlădescu, Zaharia 
Ticea, Pompiliu Vasiloiu sînt 
recunoscuți drept cei mai buni 
și pricepuți mecanizatori. Ca și 
ei, colegii de secție în număr de 
50 au hotărit să încheie arătu
rile pe întreaga suprafață ră
masă de 1 000 ha pînă la sfîrși- 
tul săptămînii viitoare.

Aceeași bună organizare a 
muncii am întîlnit și la recolta
tul și însijozatul furajelor, în 
zootehnie, în celelalte sectoare 
de activitate. Seara tîrziu, la 
sediul comitetului comunal, are 
loc o scurtă ședință de coman
dament. Se analizează rezulta
tele muncii din ziua respectivă, 
se iau măsuri organizatorice 
pentru a doua zi.

OVIDIU MARIAN
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LA ÎNTREPRINDEREA DE STRUNGURI DIN ARAD

Initiative si acțiuni uteciste
-> J J

in sprijinul producției
întreprinderea de strunguri 

din Arad este binecunoscută în 
întreaga țară, pentru că nu e- 
xistă, practic, unitate industrială 
care să nu aibă în dotare strun
guri produse la Arad. Zilele tre
cute, mai precis la 21 octombrie 
1976, aici a fost realizat strungul 
cu numărul 62 000. Această rea
lizare materializează eforturile 
tînărului colectiv de muncă 
pentru modernizarea profilului 
de fabricație prin asimilarea 
unor produse noi cu parametri 
tehnico-funcționali superiori și 
bineînțeles cu un înalt randa
ment. Cinstea de a executa cel 
de-al 62 000-lea strung din pro
ducția întreprinderii a revenit 
echipei de tineri condusă de Pe
tre Farcaș. Probele de precizie 
și recepția strungului . au fost 
făcute de uteciștii Crăciun Faur 
și Ionel Luca. Desigur, nu în- 
tîmplător această sarcină a fost 
încredințată unei echipe de ti
neret. „Pentru că — așa cum ne 
spunea tovarășul ing. Alexandru 
Papiu, șeful serviciului plan- 
dezvoltare, aportul tinerilor în
treprinderii în realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan Ia 
toți indicatorii și la toate sorti
mentele, este remarcabil".

Inițiativele uteciste „Trofeul 
calității și al productivității 
muncii", „Vitrina calității", nu
meroasele acțiuni de muncă pa
triotică în sprijinul producției 
sînt doar cîteva exemple con
vingătoare care ilustrează felul 
în care înțelege organizația 
U.T.C. de aici să acționeze con
cret și eficient pentru ca planul 
de producție al primului an al 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice să fie realizat și de
pășit. Și nu este lipsit de inte
res să remarcăm faptul. că ma
rea majoritate a tinerilor sint 
elevi la liceul seral, la școlile 
post-liceale sau la institutul de 
subingineri. Printre cei ce în cu
rînd vor termina facultatea de 
subingineri se numără frezorii 
I^icolae Dupța și Viorel Matei,

însemnate economii de materii prime

și materiale,
Oamenii muncii din industrie 

au inscrăs. de pe acum, în bi
lanțul activității lor însemnate 
economii de . materii prime și 
materiale, de combustibil. Nu
meroase colective constructoare 
de mașini au supus reproiectă- 
rii multe din produsele lor, 
ceea ce a dus la realizarea unor 
sortimente cu caracteristici îm
bunătățite și cu un consum re
dus de oțel și fontă. Ca urmare, 
întreprinderea de specialitate 
din Arad anunță că prin repro- 
iectarea unor vagoane de mar
fă și călători a realizat pină 

lăcătușii Ilie Jivan și Ilie Marc 
strungarul Mihai Pîrv, controlo
rul tehnic de calitate Cornel 
Bălăban.

Semnificativ pentru modul în 
care colectivul de muncă al 
constructorilor de strunguri dir 
Arad și-a intensificat eforturile 
în vederea obținerii în perioada 
ce a mai rămas pînă la sfîrșitul 
anului a unor rezultate pe mă
sura succeselor dobîndite pînă 
în prezent, este și creșterea in
dicelui de utilizare a capacități
lor productive în secțiile de 
bază, la 85 la sută, cu 6 pro
cente mai mult față de aceeași 
perioadă a anului trecut. In 
chiar ziua vizitei noastre la în
treprinderea de strunguri din 
Arad, în secția montaj se des
fășura o acțiune de muncă pa
triotică în sprijinul producției. 
Vasile Boar, locțiitorul secreta
rului U.T.C. din secție, ne spune 
că la inițiativa biroului organi
zației U.T.C., timp de 10 zile, 
prin rotație, toți uteciștii parti
cipă la descongestionarea mon
tajului strungurilor. S-au efec
tuat astfel pînă acum 600 ore 
muncă patriotică în sprijinul 
producției, printre evidențiat.) 
numărîndu-se tinerii lăcătuși 
montatori Petru Hohl, Gheorghe 
loja, Iosif Toth, Mircea Cristea 
și Vasile Mang, precum și 
strungarii Ștefan Levoi și Ion 
Țărnău.

Permanenta preocupare în ve
derea creșterii calificării tutu
ror tinerilor, acțiunile sistema
tice de reorganizare a fluxuri
lor tehnologice, mai buna folo
sire a spațiilor productive exis
tente, sînt acțiuni ce au condus 
la obținerea unor succese mate
rializate în importante depășiri 
de plan, creindu-se implicit 
condițiile’ pentru ca la sfîrșitul 
anului. întreprinderea de strun
guri din Arad să poată raporta 
îndeplinirea exemplară, a planu
lui de producție la fiecare pro
dus și sortiment.

DAN VASILESCU

de combustibil
acum o economie de peste 1 000 
tone metal. O cantitate egală au 
economisit, pe aceeași cale, și 
constructorii de rulmenți din 
Biriad. Muncitorii întreprinderii 
„Unio" din Satu Mare pot fa
brica. suplimentar, un număr 
de 35 locomotive de mină din 
cantitatea de oțel și fontă eco
nomisită, iar la întreprinderile 
de utilaj chimic din Ploiești și 
Buzău, metalul înscris pină 
acum în contul economiilor ar 
putea fi transformat in circa 
2 800 schimbătoare de căldură.



„Istoria arată că marii oameni de cul
tură, adevărat» artiști au exprimat în ' 
operele lor realitatea vremii, au fost i 
alături de popor, l-au ajutat și însuflețit 
în lupta pentru o viață mai bună, pentru 
progres social".

N1COLAE CEAUȘESCU

CULTURA ROMANA 

o cultura creată de popor, pentru popor

Suprema izbîndă - CLIPA Opera-o inimă in Unitate structurală
neîntrerupta PREZENTĂ- care bat ritmurile de viziune

solidaritate morală
Dan Zamfirescu

pragul eternității
-------- Vasile Rebreanu ---------

existenței colective
------- Petre Ghelmez --------1

și de creație
------- prof. dr. doo. Al. Dime --------

VIRTUȚILE Șl SERVITUTILE 
ROMANULUI FOILETONISTIC
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AGivn.t
TELEGRAME

VxTovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
primit din partea tovarășului ERICH HONECKER, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, 
următoarea telegramă:

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc cordial pentru felicitările pe care mi le-ați trans

mis cu ocazia alegerii mele ca președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane.

Sint convins că colaborarea multilaterală frățească între parti
dele, statele și popoarele noastre se va adinei în toate domeniile 
fi va contribui la întărirea, în continuare, a comunității «țațelor 
socialiste.

Vă rog să primiți, stimate tovarășe Ceaușescu, urările mele de 
noi succese în activitatea dumneavoastră plină de răspundere, multă 
sănătate, putere de muncă și fericire personală.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit din partea primului ministru al 
Turciei, SULEYMAN DEMIREL, următoarea telegramă:

Am primit cu plăcere mesajul adresat de dumneavoastră, cu 
ocazia celei de-a 53-a aniversări a Republicii Turcia. Exprim Exce
lenței Voastre mulțumirile mele cordiale, precum și cele mai bune 
urări de fericire personală și pentru prosperitatea țării dumnea
voastră.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit din partea primului ministru al 
Suediei, THORBJOERN FAELLDIN, următoarea telegramă :

Vă rog să primiți sincere mulțumiri pentru amabilul dumnea
voastră mesaj cu ocazia numirii mele ca prim-ministru al Suediei.

în zilele de 10—12 noiembrie 
1976 au avut loc, la București, 
lucrările celei de-a VIII-a se
siuni a Comisiei mixte guver
namentale de colaborare eco
nomică între Republica Socia- 

, listă România și Republica De
mocrată Germană.

Delegația română a fost con
dusă de Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele părții române în 
comisie, iar delegația R. D. 
Germane — de dr. Gerhard 
Weiss, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții R. D. Germane în co
misie.

în cadrul lucrărilor sesiunii 
«-a apreciat pozitiv dezvoltarea 
ascendentă a relațiilor econo
mice dintre cele două țări, con
cretizată prin lărgirea domeni
ilor și formelor de cooperare în 
Droducție și prin creșterea an 

^de an a schimburilor de măr
furi.

O contribuție hotărîtoare la 
^dezvoltarea acestor relații au 
avut-o întîlnirile și convorbi
rile dintre conducătorii de par
tid și de stat ai celor două țări, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker.

Protocolul sesiunii a fost 
semnat de președinții celor două 
părți în comisie.

In timpul șederii în țara 
noastră, dr. Gerhard W®tss, pre
cum și membri ai delegației 
R. D. Germane au vizitat în
treprinderea de mașini-unelte 
și agregate București, întreprin
derile de tractoare și de auto
camioane din Brașov.

în după-amiaza zilei de vi
neri, delegația guvernamentală 
economică a R. D. Germane a 
părăsit Capitala.

★
La invitația Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialiste 
România, vineri după-amiază. a 
sosit în Capitală o delegație 
parlamentară indiană, condusă 
de B. R. Bhagat, președintele 
Camerei Reprezentanților a 
Parlamentului Republicii India, 
care va face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

în aceeași zi. președintele Ma
rii Adunări Naționale a primit 
delegația parlamentară indiană.

A fost prezent ambasadorul 
Indiei la București.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
discutate aspecte ale organizării 
și activității parlamentelor din 
cele două țări, fiind evidențiate 
rolul important și modalitățile 
de care ele dispun pentru dez
voltarea relațiilor între state. în 
spiritul înțelegerii, colaborării și 
păcii, al apropierii între po
poare.

Au fost subliniate bunele re
lații româno-indiene. conlucra
rea rodnică dintre parlamentari.

★
Președintele Marii Adunări 

Naționale a oferit un dineu In 
onoarea delegației parlamentare 
indiene.

în timpul dineului, Nicola® 
Giosan și B. R. Bhagat, pre
ședintele Camerei Reprezentan
ților a Parlamentului Republicii 
India, au toastat în sănătatea 
președintelui Republicii India, 
Fakhruddin Aii Ahmed, a pre
ședintelui Republicii Socialist® 
România, Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea și adîncirea 
prieteniei și colaborării multila
terale dintre cele două țări și 
popoare.

★
La invitația Ministerului Jus

tiției, vineri după-amiază, a so
sit în Capitală, Andreas A. M. 
van Agt, viceprim-ministru al 
guvernului Olandei, ministrul 
justiției, care face o vizită în 
țara noastră.

■A*
Vineri a avut loc la București 

semnarea protocolului privind 
schimburile artistice dintre 
Agenția Română de Impresa
riat Artistic — A.R.I.A., și
Agenția de Concerte din R.D. 
Germană pe anii 1977 și 1978, 
precum și preliminariile pen
tru anul 1979. Cele două institu
ții impresariale au convenit să 
dezvolte, în continuare, colabo
rarea dintre ele, în conformi
tate cu planurile culturale exis
tente între România și R.D. 
Germană, preocupîndu-se de 
permanenta extindere a schim
burilor artistice.

(Agerprei)

TITUS A., Făgăraș j

„In urmi eu doi ani am 
zărit in orașul unde lo
cuiesc o fată care mi-a 
plăcut nespus de mult din 
prima, clipă. Atunci nu am 
putut să o opresc și să-i 
vorbesc. Mult timp nu am 
mai văzut-o deloc. îmi 
propusesem să aflu cine 
țste, să o caut și să stau 
de vorbă cu ea. Nu am 
reușit. Credeam că este 
din alt oraș și nu am s-o 
mai văd niciodată, dar in
tr-o zi, după foarte mult 
timp, am văzut-o din nou 
intrind intr-o curte. Am 
reținut strada și numărul 
la care intrase, dar nu 
eram insă sigur că acolo 
locuiește ea. De atunci s-a 
mai scurs încă mult timp 
fără să o mai văd.

In acest timp am cu
noscut o fată pe nume 
Mariana G. cu care mă 
împrietenisem și ne înțe
legeam de minune. Era 
elevă la o școală in Fă
găraș. Mă intîlneam cu 
Mariana in fiecare zi, ne 
plimbam ore in șir, ascul
tam muzică, citeam ver
suri, am fost și pe la ea 
pe acasă in orașul nou — 
Călan și ea a fost la mine, 
au cunoscut-o părinții, s-a 
împrietenit cu sora mea. 
Așteptam să termine școa
la și să ne căsătorim. Vo
iam chiar să mă transfer 
cu serviciul și școala in 
județ la ea unde voia să 
se intoarcă după termi
narea școlii. O iubeam 
nespus de mult, atât de 
mult incit in vacanța 
mare, nemaiputind aștep
ta să sosească in Făgăraș, 
i-am făcut o vizită acasă. 
A fost foarte frumos. 
Ne-am plimbat împreună 
prin citeva locuri pitorești 
din împrejurimile Hune
doarei. Cele patru zile cit 
am stat in orașul nou — 
Călan au fost foarte fru
moase, dar au trecut tot 
atit de repede.

Ne-am despărțit ți aș
teptam cu nerăbdare în
ceperea noului an școlar 
pentru a ne vedea d:n 
nou, dar totul a fost fru
mos pini ce Mariana a 
terminat școala. De atunci 
începuse să se poarte tot 
mai urit cu mine. Cind ne 
intîlneam (din ce in ce 
mai rar) îmi vorbea urit, 
era nervoasă și cind o în
trebam'ce se intimplă cu 
ea. de s-a schimbat atit de 
mult, răspunsul era „la- 
să-mă in pace" ori tăcea 
fără să spună nimic. In
tr-o zi, cind ne-am întâl
nit, mi-a zis : „îmi vine 
greu să ți-o spun, dar tre
buie să-ți fac această 
mărturisire : de astăzi în
colo nu vom mai fi prie
teni".

Aceasta a fost ca și cum 
ar fi picat cerul pe mine. 
Nu mai puteam rosti nici

un cuvînt. Văzind situația 
in care m-a pus, a încer
cat să mă încurajeze spu- 
riîndu-mi că am să găsesc 
o altă fată cu care o să 
mă împac la fel de bine 
ca și cu ea, și am s-o uit. 
A trecut mult de atunci. 
Nu ne-am mai intîlnit 
niciodată. Acum, cu toate 
că mi-a fost foarte greu, 
aproape că nu mai sufăr 
pentru ea. Nu am căutat 
altă fată cu care să mă 
împac la fel de bine. Spe
ram că intr-o zi se va în
toarce.

Nu de mult am văzut 
în oraș fata care cu doi 
ani in urmă mi-a plăcut 
atit de mult. Era tot atit 
de frumoasă ca și atunci, 
ba chiar mai frumoasă. De 
cum am văzut-o m-am în
drăgostit de ea. Zi și 
noapte mă gindeam cum 
s-o mai văd. să-i pot 
vorbi, mă întrebam ce 
răspuns o să-mi dea.

Am început să o caut și 
am găsit-o. I-am aflat 
adresa, i-am găsit numă
rul de telefon și am aflat 
că o cheamă Carmen T. 
I-am trimis un buchet de 
flori și un bilețel, apoi a 
doua zi i-am dat un tele
fon. I-am spus cine sint 
și am rugat-o să vină în 
oraș să ne întilnim. Ea 
mi-a mulțumit pentru 
flori și mi-a spus să o aș
tept că vine, dar marea 
bucurie s-a transformat 
din nou in chin, așteptîn- 
d-o citeva ore, fără ca ea 
să apară.

De acasă plecase, căci 
am telefonat, dar părinții 
ei nu mi-au putut spune 
unde s-a dus. Mai târziu 
telefonez din nou și vor
besc cu Carmen. I-am 
spus că îmi place nespus 
de mult de ea și vreau să 
o cunosc, dar ea mi-a 
spus că asta nu ține mult 
și o s-o uit. La insisten
țele mele de a ne înilni 
mi-a spus să-i telefonez a 
doua zi după ce vine de 
la serviciu. I-am telefonat. 
Mi-a răspuns chiar ea (ii. 
cunosc foarte bine vocea), 
spunindu-mt că e plecată 
in oraș. Era limpede că 
voia să scape de mine. 
I-am mai trimis un bu
chet de flori și de atunci 
nu i-am mai telefonat de 
teamă să nu se supere 
deranjind-o cu atitea te
lefoane.

Credeți, Intr-adevăr, că 
dacă din momentul cind 
am văzut-o prima dată (în 
urmă cu doi ani) mi-a ră
mas gindul la ea, o voi 
putea uita vreodată ?

Care este părerea dum
neavoastră asupra felului 
cum trebuie să procedez 
pentru a o cunoaște și 
chiar a lega o prietenie, 
în felul acesta puțind 
să-mi alung durerea din 
suflet care mi-a pricinui
t-o Mariana ?"

nimic, ci doar mă privea. 
Atunci n-am mai putut să 
suport. M-am dus și l-am 
rugat să vină tntr-o 
după-amiază la cofetărie. 
A refuzat sub simplul 
motiv că-i meci și nu

poate. Vreau să știu dacă 
acel băiat despre care 
v-am vorbit (după pă
rerea dv.) mai ține sau 
nu la mine. Aștept cu 
multă nerăbdare răspun
sul".

De obicei, în relațiile de acest gen, băiatul este cel 
care face primul pas. Dumneavoastră ați procedat in
vers. S-ar putea ca aici să se afle cauza pentru care 
tînărul a preferat fotbalul...

LAURA CRACIUNEL, 
Galați:

„Sîmbătă seara, o lim
bată obișnuită, zi în care 
mă odihnesc' după o săp
tămână obositoare. M-am 
gîndit să vă scriu din do
rința de a comunica sin
cer cu un om pe care nu-l 
cunosc decît din auzite, 
dar în care am încredere. 
Sint elevă de liceu, in 
anul II, la liceul ce poar
tă numele „Vasile Alec- 
sandri", din Galați.

Ce fel de om sint eu ? 
Cred că dacă mi-ați cu
noaște prietenii, ați trage 
singur concluzia ; dar așa, 
nu-mi rămâne decît să 
vorbesc singură despre 
mine, ceea ce, trebuie să 
recunosc, nu e deloc ușor.

încă din școala generală

reproșez nimic colegilor 
mei și, mai mult decît atit, 
-s-ar putea chiar să nu am 
dreptate. Ceea ce vă scriu 
e numai o simplă părere.

De fapt, altceva m-a în
demnat să vă scriu : ad
mirația pentru tovarășul 
profesor de limba română. 
E un om cum rar întil- 
nești. Pentru fiecare gă
sește un cuvînt plin de 
haz și de fiecare dată ore
le la care luăm parte ne 
antrenează in discuții in
teresante. Pe omul acesta 
incerc să vi-l înfățișez, 
dar e atit de greu să-ți 
așterni pe hirtie tot ce 
gândești, incit mă văd ne
putincioasă. La tot pasul 
intilnești oameni înțele
gători, insă cu dinsul e 
cu totul altfel. E la mij
loc o înțelegere reciprocă.

o fată și afirm cu convin
gere că iubirea-mi este 
împărtășită. Logodnica 
mea este studentă, iar eu 
sint militar in termen.

Am cunoscut-o în timpul 
serviciului militar, adică 
acum aproximativ cinci 
luni. Ne unesc sentimente 
pure, sincere. Este o iubi
re solidă care nu a în
ceput cu un „coup de 
foudre", terminindu-se tot 
așa, ci o iubire care s-a 
bazat mai întii pe o idilă 
nevinovată și care a 
parcurs încet, dar sigur, 
toate etapele spre o iubi
re adevărată, statornică și 
de lungă durată. Urmarea 
firească a acestei iubiri 
nu. a intîrziat să apară sub 
forma eternelor planuri de 
'căsătorie, cu multitudinea 
de probleme mai mult sau 
mai puțin complexe pe 
care le implică acest pas 
hotărîtor, deschizător de 
drumuri noi în viața unui 
om.

Iată însă că fericirea ne 
este subminată de anumi
te impedimente în reali
zarea visurilor noastre, 
cărora am dori să le aflăm 
rezolvarea, lată de ce am 
apelat la bunăvoința dum
neavoastră și a cititorilor, 
cărora le mulțumim anti
cipat.

1. L. este studentă la fi
lologie ți peste trei ani va 
absolvi această facultate, 
după care va trebui să 
plece acolo unde va fi re
partizată. De cele mai 
multe ori, așa cum e ți fi
resc, absolvenții de la fi
lologie, sint repartizați în 
mediul rural.

Eu voi absolvi (sper) o 
facultate cu profil indus
trial (chimie-fizică atomi
că) care automat va im
plica stabilirea mea in
tr-un centru urban cu o 
industrie avansată și 
nu-mi pot imagina cum va 
arăta căsnicia noastră în
tr-o atare situație, despăr- 
țiți în spațiu de sute de 
kilometri. Există, desigur, 
și un alt motiv de care 
îmi este jenă, dar care 
totuși există și nu-l pot 
neglija : sint deosebit de 
gelos ; este o fată după 
care de cele mai multe ori 
se întoarce capul cu admi
rație.

Nu am absolut nici un 
motiv de a mă plânge de 
ceva, nu o suspectez ab
solut cu nimic și totuși 
sint gelos și pe umbra ei, 
ca să folosesc o figură de 
stil. Vă rog scoteți-mă 
din acest impas care îmi 
provoacă gîndurlle cele 
mai negre.

2. Părinții ei nu sînt de 
acord cu prietenia fiicei 
lor cu un militar în ter
men, deci un om care nu 
este student și, ca atare, 
L. trebuie să recurgă 
deseori la aele mai com
plicate stratageme și pre
texte pentru a se putea 
intîlni cu mine.

Poate cele scrise de 
mine emană un iz de me
lodramă. Nu-i vina mea. 
Cînd un entuziast spune 
lucruri grave totul pare a 
fi melodramatic. Este poa
te același lucru ca și cind 
un clovn începe să pUngă".

de Ion Băieșu

Amîndouă istoriile mi se par nițel cam complicate 
și misterioase. Mariana vă-părăsește fără explicații, iar 
Carmen se ascunde și vă evită încă înainte de a vă 
cunoaște. Mi-e greu să găsesc o explicație rezonabilă 
pentru ambele abandonuri. Oricum, calea pe care ați 
pornit în cea de a doua aventură- este bună : telefoane 
și flori. Cît mai multe flori.

GEORGETA M., Turnu 
Măgurele :

„Sint elevă la un liceu 
din Turnu-Măgurele, anul 
I. Eram o bună elevă in 
clasa a VIII-a, cind am 
cunoscut un băiat foarte 
simpatic și foarte bun. în 
timpul vacanței de vară 
am primit o scrisoare (de 
la el) scrisă cu atâta sin
ceritate incit nu-mi venea 
să cred că chiar de el

este scrisă. Mi-a cerut 
apoi o fotografie și i-am 
dat-o. In timpul clasei a 
VIII-a bănuisem că e 
prieten cu o altă colegă, 
l-am întrebat sincer și nu 
mi-a răspuns nimic. De 
atunci nu mai mi-a vorbit 
nimic, pur și simplu mă 
ocolește. Oare de ce ? Cu 
ce am greșit ?

Dar a venit școala și in
tr-o zi l-am intîlnit într-o 
cofetărie. Nu m-a întrebat

am îndrăgit limba ți lite
ratura română. Îmi plăcea 
și-mi mai place încă. Nu 
știu dacă cu asta am spus 
tot. Am intrat intr-un li
ceu in care toți luptă pen
tru matematică (in spe
cial !), pentru fizică, pen
tru chimie. Față de româ
nă se manifestă rezerve, 
deși clasa in care învăț a 
avut anul trecut cele mai 
bune rezultate la învăță
tură din cele șase clase 
de anul I. N-am să spun 
prin asta că orele de ro
mână se deosebesc de ce
lelalte cu profil real, dar 
simt eu (și nu numai eu) 
că literatura este privită 
cu mai multă reținere. Nu

E destul tă-i veți ochii ți 
vei ști că e un om de o 
nemaipomenită bunătate. 
E sever, în același timp. 
La dinsul gluma nu în
seamnă exagerare. E în
totdeauna răbdător și nu 
se intimplă să plece din 
clasă lăsindu-ne nelămu
riți in vreo problemă.

Nu știu încă ce voi face 
în viitor ; nu m-am decis 
încă dacă voi alege ro
mâna sau chimia, dar, in
diferent unde voi munci, 
nu îl voi uita pe profeso
rul Boureanu Laurențiu, 
care in anii de liceu mi-a 
insuflat atit de multă în
credere. în mine ți in oa
meni".

Găzduim cu plăcere un cuvînt bun despre un profe
sor bun. Mai ales cînd acesta are și umor.

D. A. TH., Craiova i

„Sint uimit și în același 
timp foarte plăcut impre
sionat de diversitatea și 
complexitatea probleme
lor pe care le impune ru
brica '„De la om la om", 
care, vă rog să mă iertați, 
pînă la această a doua 
apariție a sa îmi era 
complet necunoscută. Su
biectele abordate dau o 
căldură și o intimitate 
deosebită spațiului a- 
cordat ți nu-mi pot 
exprima decît regretul 
pentru apariția sa săptă
mânală, pe eare sint sigur 
că mulți am fi dorit-o co
tidiană.

Vă rog să mă conside
rați și pe mine de acum 
înainte un fervent cititor 
al acestei rubrici, un a-

dept devotat al acestui 
curier săptămânal.

Vă rog să mă iertați că 
nu m-am prezentat mai 
întii : am terminat Liceul 
„N. Titulescu" din Craio
va. secția real. Pictez de 
aproape șapte ani, auto
didact, am o adevărată 
fobie pentru OZN, fiind o 
enciclopedie ambulantă in 
ceea ce privește această 
problemă de maximă im
portanță. Sint un entu
ziast nativ, care de cele 
mai multe ori crede că 
tot ce zboară se mănîncă, 
acordând o încredere fără 
rezerve oamenilor. Omul, 
pentru mine, este perfect, 
micile lui defecte fiind e- 
clipsate de calități. N-aș 
vrea să credeți că nu pot 
fi capabil de sentimente 
solide, puternice. Iubesc

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX

Semifinalele nu au satisfăcut
Comentează pentru cititorii noștri ION POPA, antrenor federal

SUB CENTURĂ'

pe Stadionul Ciulești, de la ora 14,

„LOVITURĂ
Îmi exprimasem speranța, în

că din ^primul comentariu, că 
aceste campionate vor impune 
un mare boxer. Acest lucru s-a 
intîmplat : „cocoșul" Nicolae 
Stoenescu, pe care-l remarca- 

. sem și in galele precedente, și-a 
etalat cunoștințele tehnice de o 
manieră care a entuziasmat, li 
prevăd un viitor strălucit. Cali
tățile sale principale : box in 
linie, cu folosirea precisă a 'di
rectelor, joc de picioare, viteză 
in execuție. Nicolae Stoenescu, 
elevul antrenorului Iosif Miha- 
lic, pornește favorit în întîlni- 

jfea finală de duminică în com
pania constănțeanului Iuseim 
Memet. Să ne ferim însă de 
pronosticuri cu atit mai mult 
cu cit boxul le poate infirma in
tr-o zecime de secundă.

Despre cele două gale semi
finale aș mai putea spune ci 
ele nu au satisfăcut sub raport 
tehnic. Multă dârzenie, multă 
ambiție de a obține victoria, dar 
mijloacele in realizarea reușitei 
mi s-au părut rudimentare. Mai 
aproape de cerințele boxului 
internațional au fost boxerii Va
sile Didea, Ibrahim Faredin și 
Turei Alexandru. Am crezut că 
unii tineri vor confirma evolu
ția din preliminarii insă condi
ția lor fizică a cedat. Este ca
zul lui Dumitru Petropavlovschi, 
Ilie Dragomir, Liviu Măciucă și 
Ion Răducu. Totuși,' acești tineri 
boxeri rămin în atenția noastră 
și probabil ii vom selecționa în 
lotul „B" al țării.

REZULTATE TEHNICE
Categ. ușoară : Ion Budușan 

b.p. pe Paul Dobrescu ; Cali- 
strat Cuțov cîștigă prin nepre- 
zentarea lui Gheorghe Simion ; 
categ. muscă : F. Ibrahim b.p. 
pe I. Donose ; T. Dinu b.p. pe 
Șt. Băiatu : categ. pană : Gheor
ghe Ciochină cîștigă prin ne- 
prezentarea lui T. Tudor ; M. 
Lazăr b.p. pe F. Zamfir ; categ. 
mijlocie mică : V. Didea b.p. pe 
D. Cimpoieșu ; S. Tîrîlă b.p. pe 
D. Petropavlovschi : categ. se
migrea : Costică Dafinoiu b. K.O. 
pe Gică Axente ; V. Vrînceanu 
ciștigă prin neprezentarea lui 
I. Gyorffi.

Iată programul finalelor la 
cele cinci categorii : muscă : 
Faredin Ibrahim — Dinu Teo
dor : pană : Gheorghe Ciochină 
— Marian Lazăr ; ușoară : Ca- 
listrat Cuțov — Ion Budușan ; 
mijlocie-mică : Vasile Didea — 
Sandu Tîrîlă ; semigrea : Valen- ' 
tin Vrînceanu — Costică Dafi- 
noiu.

Aseară în cea de-a doua re-

uniune au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate tehnice : 
semimuscă : T. Ghinea b.p. R. 
Cosma-; Al. Turei b.p. L. Mol
dovan ; cocoș : Memet Iuseim 

N. Popa ; N. Stoenescu 
Dinu Condurat ; semiușoa- 
I. Mantu b.p. Gh. Vlad ; 

Livadaru- b.p. Ilie Drago- 
; semimijlocie : I. Vladimir 
C. Hajnal ; V. Cicu b.p. L.

b.p.

FI. 
mir 
b.p.
Măciucă ; mijlocie : Al. Năstac 
b.p. I. Răducu ; St. Florea cîș
tigă prin neprezentarea lui V. 
Silaghi ; grea : I. Dascălu b.p. 
V. Lehăduș ; M. Simon cîștigă 
prin neprezentarea lui I. Giur- 
că.

Finalele se vor desfășura după 
următorul program : Ghinea — 
Turei; Memet Iuseim — Stoe
nescu ; Mantu — Livadaru; Vla
dimir — Cicu ; Florea — Năstac 
și Dascălu — Simon. Finalele 
se vor disputa duminică la ora 
10,00 pe ringul Palatului spor
turilor și culturii.

Pe bună dreptate s-a sub
liniat lipsa de sportivitate a 
unor antrenori și, implicit, a 
unor boxeri. Despre ce este 
vorba : boxerii care aparțin 
aceluiași club și care, prin 
„jocul sorților", au fost de
semnați să se întîlnească 
între ei, nu au mai susținut 
meciul. Cîștigătorii au fost 
desemnați la cabine, fără 
luptă. O asemenea situație 
s-a petrecut în prima semi
finală în care din zece 
ciuri s-au disputat 
șapte. Iată perechile care 
ar fi trebuit să 
treptele ringului : C. Cuțov 
(Dinamo București) — Gheor
ghe Simion (Dinamo Bucu
rești) ; Gheorghe Ciochină 
(Steaua) — Tudor Titi 
(Steaua) ; V. Vrînceanu (Di
namo) — I. Gyorfy (Dina
mo București). Erau, de 
fapt, întilniri in care urmau 
să evolueze cîțiva boxeri 
consacrați, de valoare inter
națională. Asemenea atitu
dini contravin flagrant spi
ritului sportivității și eticii, 
ele fiind dezaprobate cu ve
hemență de spectatori care 
plătiseră bilet de intrare să 
vadă toate meciurile din 
program.

ROMÂNIA — FRANȚA

me- 
doar

urce

Grupaj realizat de
TEODOR POGOCEANU

în cadrul campionatului european de rugbi

SUCCES TRICOLORILOR!
Capitală 

dintre 
Desfășu- 

de-a

Mîine are loc în 
tradiționala partidă 
România și Franța, 
rată în cadrul celei 
XlI-a ediții a campionatului 
european, cea de-a 24 întâlnire 
dintre rugbiștii români și 
francezi se anunță deosebit de 
disputată.

Recunoscînd calitățile re
marcabile ale reprezentativei 
„cocoșului galic", jucătorii 
români doresc să dovedească 
progresul înregistrat de rug
biștii noștri fruntași, sâ 
o replică puternică în ...... 
unui adversar valoros, de mare 
clasă. Pentru intilnirea de 
miine, cei doi antrenori, Va- 
leriu Irimescu și Petre Cos- 
mănescu, s-au fixat ---------
următorului XV, cu 
vor începe partida : 
Ortelecan, Băcioiu — 
Ior.escu — Murariu, 
Dărăban — Paraschiv, __
xandru, Motrescu. Varga, Nica 
(căpitanul echipei), Ianusie- 
vici — Bucos, iar ca rezerve: 
Țurlea, Munteanu, Mușat, A-

dea 
fața

asupra 
care 

Dinu, 
Pintea, 
Stoica, 

Ale-

chim, Suciu, Zafiescu, Borș și 
Bucan.

Oaspeții noștri sosesc astăzi. 
Din formația pe -----  - —
trimite în teren 
tehnică a echipei 
vor lipsi binecunoscuții jucă
tori Aguirre, Astre, Skrela, 
Bastiat, Rives.

Partida România — Franța 
ce se va desfășura pe Sta
dionul Giulești, de la ora 14, 
va fi ——- - —•—-
J. C. 
vizată 
denții 
liber.

Cu convingerea că tricolorii 
noștri vor realiza un joc bun, 
le urâm SUCCES !

★
Astăzi, tot în Capitală, pe 

Stadionul parcul copilului, de 
la ora 14,30 are loc întîlni- 
rea dintre Selecționatele uni
versitare ale României șl 
Franței.

care o va 
conducerea 
Franței nu

arbitrată de galezui 
Kelleher și va fi tele- 
în direct. Elevii, stu- 
și militarii au acces

GABRIEL FLOREA

NADIA COMANECI SI TEODORA UNGUREANU
SĂRBĂTORITE IN JAPONIA

• In sferturile de finală ale 
turneului internațional de tenis 
de la Hong Kong, jucătorul 
român Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—1, 6—1 pe mexicanul Emi
lio Montano.

• Derbiul campionatului re
publican de polo pe apă între 
formațiile bucureștene Dinamo 
și ’ Rapid se dispută astăzi, în- 
cepînd de la ora 18,00, în bazi
nul acoperit Floreasca din Ca
pitală.

Tinerele noastre gimnaste 
Nadia Comăneci. Teodora Un
gureanu și Mariana Constantin 
au efectuat în cursul zilei de 
vineri două antrenamente la 

xNagoya, orașul în care astăzi și 
mîine se vor desfășura întrece
rile concursului internațional de 
gimnastică ~

Marile
„Asahi Shimbun", 
Shimbun", „Yomiuri 
,,Sankei Shimbun", 
Keizai Shimbun",

„Cupa Kuniki". 
cotidiene nipone 

„Mainichi 
Shimbun", 

„Nihon 
precum și

alte ziare de specialitate au 
publicat numeroase fotografii și 
ample relatări despre primirea 
entuziastă făcută gimnastelor 
din România la sosirea pe ae
roportul internațional „Haneda" 
din Tokio, Presa ^niponă acordă, 
de asemenea, sprații largi per
formanțelor realizate de tripla 
campioană olimpică Nadia 
Comăneci la Jocurile de la 
Montreal.

Vineri seara, organizatorii 
concursului de la Nagoya au

sărbătorit ziua de naștere a 
Nadiei Comăneci, care a împli
nit 15 ani Ia 12 noiembrie, și a 
Teodorei Ungureanu, care as
tăzi împlinește 16 ani.

La Nagoya au mai sosit spor
tivi și sportive de renume din 
U.R.S.S., R.D. Germană,_Unga
ria, Franța, S.U.A. și 
Japonia, țara-gazdă, se 
zenta, de asemenea, 
tradițional concurs cu 
buni gimnaști ai săi.

Canada, 
va pre
ia acest 
cei mai

Mă tem că suferința dumneavoastră este lipsită de 
temei. In primul rînd că. nu există pericolul ca doi 
soți, la absolvirea facultății, să fie despărțițl în chip 
arbitrar, una dintre primele griji ale comisiilor de re
partizare fiind aceea de a ocroti familiile tinere. în al 
doilea rînd, din moment ce logodnica vă împărtășește 
iubirea și vă inspiră o încredere neclintită, gelozia 
dumneavoastră e o simplă cochetărie. Cum nici neîn
crederea părinților fetei nu vă împiedică, se pare, să 
vă continuați idila, înseamnă că totul merge bine în 
viața dumneavoastră și aveți motiv® in continuare să 
fiți un optimist înveterat. Felicitări.

ING. P„ jud. Teleor
man i

Sînt elevă In anul I la 
un liceu din orașul meu 
natal, Roșiorii de Vede, 
județul Teleorman. Aș 
dori să găsesc în rubrica 
„De la om la om" un 
prieten de încredere, de a- 
ceea vă voi povesti o în
tâmplare. Țineți însă cont 
că este prima întimplare 
de acest gen din viața 
mea de pină acum.

In urmă cu o săptămână 
am cunoscut un băiat pe 
nume Iulian, destul de 
simpatic, după părerea 
mea. înalt, șaten, ochi 
albaștri, gene lungi. Am 
reușit să stabilim niște le
gături strinse între noi. 
El mă iubea, eu îl iubeam 
(cel puțin așa credeam), 
se părea că eram o pe
reche potrivită. Dar ceva 
nu era în regulă. Mai 
bine zis, cineva încerca să 
ne destrame această fe
ricire clădită cu atîta tru
dă. Acest cineva era toc
mai o bună prietenă de a 
mea, ce se pare că nutrea 
și ea anumite sentimente 
față de alesul inimii mele.

Încerca să-l atragă aten
ția rîzind zgomotos, făcind 
fel de fel de glume proas
te ce nu mai sînt potrivi
te la vîrsta noastră, să-i 
spună că eu am terminat 
clasa a VIII-a cu o medie 
sub 8 (adevărul fiind că 
eu am terminat clasa a 
VIII-a cu 9,71), că am mai 
avut un prieten și multe 
altele... Toate acestea au 
reușit să-l atragă pe 
lulică, crezînd ceea ce 
spunea „prietena" mea — 
dacă o mai pot numi așa. 
Acum ea a devenit prie
tena lui, deși eu văd 
destul de bine că acum 
nici lui nu-i mai place 
de ea, din moment ce 
mi-a cerut iertare și m-a 
rugat să fim din nou 
prieteni. Acum vă cer un 
sfat prietenesc : să mă 
mai împac cu el? El mi-a 
spus că sentimentele lui 
față de mine nu s-au 
schimbat și că a acceptat 
să fie'prieten cu ea doar 
dintr-o obligație față de 
fratele acesteia. Să fie 
oare adevărat ? Vă rog să 
mă ajutați dindu-mi un 
sfat prietenesc".

Da, cred că vă puteți împăca cu lulică, dar, după 
aceea, trebuie să-1 țineți sub o strictă supraveghere. 
Firește, la cea de a doua abatere, va trebui exclus din 
viața dumneavoastră sentimentală.

NELU G., ’ București : 
„Ieri, Nadia Comăneci a 
împlinit 15 ani, iar azi, 
Teodora Ungureanu adu
nă 16 primăveri. Să le fe

licităm în numele citito
rilor rubricii pentru glo
ria pe care au adus-o cu
lorilor patriei noastre !“

La mulți ani !

Fără alint
Etapa văzută de Cornel Dinu

Acum zece ani de zile am pă
truns spășit, plin de emoție — 
gindindu-mă in ce anturaj am 
intrat — pe poarta clubului 
„Dinamo". Pe atunci, eu și cu 
Dumitrache trebuia să ne an
trenăm alături de idolii pe care 
după-amiezele ii aduceau aproa
pe de suflet, grație televiziunii.

Văzindu-i pe frații Nun- 
weiller, pe Frățilă, Pircălab, 
Gherghely și restul trupei cum 
loveau mingea, am avut senza
ția că sint ajproape de a asista 
la mirajul perfecțiunii. Am ob
servat cam același lucru și la 
alți jucători din cluburi diferite 
și proporția acestor buni mese
riași fiind destul de mare in 
comparație cu aceea de azi nu 
mă mai surprinde acum posibi
la decimare a acestui joc. Cu 
opt ani mai înainte, eliminarea 
echipei naționale de către Iugo
slavia — asemănătoare cu aceea 
din confruntarea cu Spania de 
anul trecut — din preliminariile 
campionatului mondial suedez 
a dus la neînscrierea tricolorilor 
atit de talentați în campania 
chiliană a supremei competiții. 
Fotbalul a căpătat desigur o 
altă structură în noi contururi, 
iar fotbaliștii de azi au alte ca
lități și poate noi defecte în 
comparație cu generația junio
ratului nostru, frustrată de 
dreptul de a-și etala calitățile 
în compania contemporanilor de 
pe mapamond. Fotbalul n-are 
timp pentru experiențe.

Sigur că și eu și mulți colegi 
de-ai mei am mai făcut greșeli. 
Poate că ele au fost din cind 
în cînd miza supremă a micilor 
și rarelor noastre succese.' To
tuși, dacă un jucător talentat 
obține în trei ani mai mult de
cît a realizat altul in 15 (cinci- . 
sprezece) ani de transpirație 
cinstită sau dacă în, opt ani de 
zile ieșind de trei ori cel mai 
bun jucător al anului, de două 
ori pe locul doi, mereu în pri
mii zece și reușind să joci de 
65 de ori în echipa țării cu o 
regularitate rar întilnită, ești 
alintat intr-un lexic ce-ți goneș
te somnul, te întrebi : mai poa
te fi etalată bărbăția ce ți se 
cere și care știi că nu-ți lip
sește sau aștepți impasibil po
sibila sentință a timpului.

Derbyul etapei din 14 noiem
brie este programat la Bucu
rești, între Dinamo și Univer
sitatea Craiova. Este un joc al 
ambițiilor, dar așa cum mulți 
doresc, din partea noastră va fi 
și al sportivității, deoarece știm 
să primim in același fel cum 
jucătorii craioveni ne așteaptă 
în Bănie... Sper să ciștige fot
balul. Tot în București, Steaua 
și Sportul au misiuni ușoare in 
fața argeșenilor și gălățenilor. 
Echipa din Ghencea își va con
firma revirimentul, iar studenții 
bucureșteni trebuie să confirme 
prin educația primită de la ma
rele profesor că : jucătorul ro
mân, latin fiind, are multe ca
lități cu care poate întrece șco
lile de fotbal din nord-vestul 
Europei. Cu Shalke, au reușit 
acest lucru doar 60 de minute, 
avind și scuza gafelor lui Rădu- 
canu. Apropo. Dacă mulți stu- 
denți au ajuns să-mi spună că 
Ricuță scrie în revista lor, apoi 
Heliade și profesorul Graur sînt 
în mare pericol.

Celelalte două divizionare din 
București, Progresul și Rapid, 
întâlnesc ocupantele locurilor 15 
și 16 — F.C.M. Reșița și S.C. 
Bacău — pe terenurile acestora. 
La Oradea, săptămâna trecută, 
am Simțit că arbitrii se cam 
pregătesc pentru revelion, deci, 
concitadinele noastre au miine 
puține șanse.

La Hunedoara și Arad, jocuri 
echilibrate. „Poli" primea mai 
bine 5 goluri de la Corvinul de
cît de la Slavia Sofia și cei care 
conduc fotbalul au aici drepta
te să se supere. A.S.A. Tg. Mu
reș își va răsfoi, în compania 
U.T.-ei, cartea ei lipșită de mari 
ambiții.

Politehnica Iași va intîlni la 
Oradea o echipă în formă bună, 
deci gazdele sînt favorite pe 
toate planurile. Dacă nouă, la 
2—0 ni se accepta un gol vala
bil, astăzi nu eram un profet 
mincinos prin anunțarea invin
cibilității echipei noastre acum 
o săptămână. Jiul joacă la Con
stanța în liniștea unei poziții 
puțin scontate și nu se va lupta 
prea mult, lăsind constănțenilor 
punctele speranței.

DICȚIONARULUI
Eugen, prietenul meu ling

vistul, îmi spune că știe toate 
caracterele. Îmi exprim ne
dumerirea, iar el îmi ține 
următoarea lecție.

— Uite, zaharisitul e cel 
„ care și-a pierdut vigoarea, 
energia, combativitatea". 
Fii atent să nu cazi in con
fuzie : atunci cînd zici des
pre un om că e de zahăr 
trebuie să înțelegi cu totul 
altceva, anume că este „foar
te bun, gentil, serviabil". 
Iată un caracter mai vechi : 
zamparagiul. Știi ce-nseam- 
nă ? Scurt și cuprinzător : 
„derbedeu". Bănuiesc că iar 
am să te pun la în
cercare. Sînt sigur că-n- 
tr-o zi ai să vorbești la 
caracterele tale și despre cel 
lovit de boala invidiei. Dă-i 
titlul: zavistnicul, adică: 
„invidios, pizmaș, îngîmfat". 
Nu mă îndoiesc că măcar o 
singură dată ai întilnit o 
„femeie gilcevitoare, scan- 
dalagioaică". Boteaz-o cu a- 
devăratul nume : zavragioai- 
că. Dar pe unul (ardelean 
ești !) care zăbovește, care 
intirzie", cu alte cuvinte, 
care e „încet, greoi" și de 
serviciile căruia preferi, pină 
la urmă, să te lași păgubaș, 
nu l-ai intîlnit ? lntoarce-i 
spatele și zi-i zăbavnic. Ai 
numit de curind, și forțând 
puțin lucrurile, un caracter 
păpălău. Iți ofer unul drept 
rimă : zăbălău, un „flăcău 
zdravăn ; vlăjgan" (vine de 
la „cîine mare, zăvod"). Dar 
să nu trecem peste zăbăuc : 
„zăpăcit, aiurit, năuc". Mai 
departe îți amintesc trei 
trepte pentru același zăcaș : 
„care zace bolnav în pat; 
fără putere". Prin extensie, 
dăm de nesuferitul „leneș, 
trindav", iar, figurat, ne 
întilnim cu unul și mai scir- 
nav : rău, răutăcios, invidi
os ; răzbunător". In Topir- 
ceanu ai găsit o rimă : 
zăludă. Hai să-ți spun ce-n- 
seamnă zăludul : „1. smin
tit, țicnit, nebun, zăpăcit ; 2. 
naiv, nepriceput, neserios, u- 
șuratic ; 3. prost, tembel". Re
cunosc, definițiile se cam juc- 
stapun, oricum merită să me
ditezi asupra individului. 
Cel care urmează îți va fa
ce plăcere. E vorba de... ză- 
mislitor : „care zămislește ; 
creator". Să-l lăudăm cu pru
dență !... Numai că ajungem 
iar la zălud, prin văru-său 
primar, zănaticul : „zăpăcit, 
smintit, besmetic". Trecem 
acum la altul care, personal, 
îmi place pentru firea lui in
genuă. E vorba de zăpăcit : 
„buimăcit, năucit, tulburat ; 
fîsticit". Dar și ăsta (cu atit 
mai mult cînd e asta) devine 
cam nesuferit căci se pre
schimbă în „zvăpăiat(ă), 
zvinturat(ă)". Pe zărpăla- 
tic credeam că nu-l mai în
tâlnim decît pe ici pe colo, 
dar cînd aflăm că nu-i altul 
decît cel „ușuratic, fluștu- 
ratic", trebuie să concedem 
că mai avem încă de furcă, 
in chip pedagogic, cu el. 
Ș-apoi să nu uiți că ăsta e 
neam de-al zbanghiului : 
„neastâmpărat, flușturatic". 
Cu zbîrlitul nu-ți doresc a 
tvea de-a face : e un „înfu
riat, supărat", ce mai în- 
colo-ncoace, un zborșit. 
Dăyi un bobîmac zburaticu- 
lui, căci, uneori, fricos, „e 
iute de fugă", altădată, nu 
însă într-un scop nobil, „e 
ager, sprinten", însă mai ales 
• un „ușuratic, nestatornic". 
Cînd ești puțin trist, caută 
tovărășia zburdalnicului. 
pentru că e „plin de avânt, 
de voioșie, de vioiciune". Tot 
așa, ferește-te de zeflemitor, 
pe care nici nu ți-l mai de
finesc, dar fă-te prieten cu 
zelosul dacă-și folosește 
„râvna" în scopuri frumoase. 
Dă-i cu tifla zevzecului 
(„prost, nătărău, găgăuță, ne
ghiob"), nu insă și zgîitului 
(„persoană urâtă, cu ochii 
teșiți din orbite"), căci una 
^ste aspectul exterior și alta 
bogăția sufletească a unui 
om. Nu fă târg cu zgîrcitul 
(îl știi și din literatură ; Har
pagon, Hagi Tudose) și nici 
cu fratele lui Zgîrie brînză. 
Caută insă compania zglo
biului. Ăstălalt, zgripțorul 
vine din basme, dar nu e Făt- 
Frumos, dimpotrivă, iar ne- 
vastă-sa, zgripțuroaica, e și 
mai a dracului : „femeie bă
trână, zgârcită ; cotoroanță". 
Văduvește-o de anturajul 
tău ! De cel „căruia îi place 
să se certe", de ‘„scandala
giu" — zi-i pe nume : zur
bagiu — iară ferește-te, a- 
semenea, de zurbav („rebel, 
gălăgios"). La distanță ține-l 
și pe zurliu („zvăpăiat, ne
bunatic ; smintit"). Dar cu 
tot dinadinsul ocolește-l și 
demască-l pe zvonar, pe ca
re dicționarul îl dă ca rari
tate, numai că el, sub alte 
porecle, ne mai tulbură încă 
planurile și munca noastră 
cinstită. In pas cu „vremea", 
se folosește de microfoanele 
unor posturi de radio de 
aiurea...

După cum vezi, m-am oprit 
doar la litera ,z", una din 
cele mai sărace ale dicționa
rului, și în cadrul ei doar la 
câteva caractere.

—■ Totuși, prefer să le iau 
după natură, i-am spus lui 
Eugen.

— Treaba ta, iți asumi în
tregul risc.

— Nu riscul, ci responsa
bilitatea.
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