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Zile de efort, de maximă 
concentrare, hotărîtoare pentru

k PORUMBULUI
In pagina a 3-a, Informații privind stadiul acestei importanta 

lucrări de sezon în județul Prahova

Pentru creșterea în continuare a nivelului de trai al tuturor oame
nilor muncii, să se realizeze întocmai măsurile prevăzute în programele pri
vind producția și desfacerea către populație a bunurilor de consum, ex
tinderea prestărilor de servicii, executarea construcțiilor de locuințe, dez
voltarea bazei materiale a invățămintului, științei, culturii, sănătății, ocro
tirii sociale, sportului.

Din Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R., din 2—3 noiembrie 1976
Odată cu continuarea consec

ventă a politicii marxist-leni- 
niste de industrializare socia
listă a țării și de modernizare a 
agriculturii noastre socialiste; 
odată cu dezvoltarea în conti
nuare â bazei tehnico-materiale 
a societății, eforturile construc
tive ale tuturor oamenilor 
muncii converg spre îmbunătă
țirea calitativă a vieții poporu
lui, se fac simțite în viața fie
cărei familii, a fiecărui cetă
țean. Făcînd din creșterea con
tinuă a nivelului de trai, din 
ridicarea gradului de bunăstare 
și civilizație al națiunii noastre

socialiste, rațiunea însăși a 
existenței și activității sale, 
partidul 'consideră bă aceasta 
necesită acțiuni de cea mai 
mare profunzime și complexi
tate în toate domeniile — eco
nomic, social, politic, cultural- 
educativ, angajarea tuturor for
țelor materiale și umane ale 
națiunii. O asemenea concepție 
clară și consecventă a partidu
lui nostru se regăsește cu preg
nanță, practic în toate noile 
prevederi ale planului național 
unic pe anul 1977, adoptat de 
Marea Adunare Națională. 
Existența unei unități indiso-

Veniturile totale 
reale ale populației

pe locuitor

105,9-106,3

lubile intre scopul final al pro
ducției — consumul — și sco
pul fundamental al ’ însăși so
cietății noastre — satisfacerea 
nevoilor materiale și spirituale 
ale poporului, coincide cu inte
resul fiecărui membru al socie
tății, stimulează efortul aces
tora pentru asigurarea repro
ducției. creșterea producției și a 
productivității muncii. Apare 
astfel, ca absolut firească, preo
cuparea partidului și statului 
nostru pentru ca și în cel de-al 
doilea an al actualului cinci
nal, pe prim plan să se situeze 
progresul rapid și multilateral 
al forțelor de producție, dez
voltarea cu prioritate a ramu
rilor de vîrf, purtătoare de 
progres tehnic de care depind 
în mod hotărîtor diversificarea 
și îmbunătățirea calitativă a 
produselor destinate consumu
lui maselor, creșterea avuției 
naționale. Sporirea în anul vii
tor cu 11,3 la sută a venitului 
național față de 1976, va asi
gura astfel creșterea corespun

zătoare a părții din venitul na
țional alocat atît fondului de 
dezvoltare, cît și celui de con
sum. Pe baza acestor realizări 
se vor crea condiții optime 
aplicării de către partidul nos
tru a unor noi și ample măsuri 
pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

Calea principală de creșterea 
nivelului de viață al oamenilor 
muncii o constituie sporirea 
veniturilor directe provenite din 
muncă, potrivit repartiției so
cialiste după cantitatea, calita
tea și: importanța socială a 
muncii depuse de fiecare, pre
cum și principiile eticii și echi
tății socialiste. Prin stabilirea, 
la nivelul anului 1977. a unui 
fond de retribuire de 184,9 mi
liarde lei, se vor asigura su
mele necesare pentru inceperea 
acțiunii de majorare a retri
buțiilor tarifare, fapt ce va 
permite realizarea unei retri
buții medii nominale lunare de 
2 094 lei, cu 6,3 la sută mai 
mare decît realizările prelimi
nate pe anul 1976. In același 
timp, veniturile reale ale țără
nimii provenite din munca în 
cooperativele agricole de pro
ducție și din gospodăriile per
sonale, calculate pe o persoană 
activă, vor crește cu 6,6—7,1 la 
sută. Pe aceeași linie, a spori-

CONSTANTIN DUMITRU

(Continuare în pag. a Il-a)

Omul
Să ai 27 de ani și să știi că 

în mîinile tale mocnește puterea 
de a declanșa un tunet asurzi
tor, alimentat de două sute de 
fulgere simultane, nu este un 
lucru simplu. De asemenea, nu 
este un lucru simplu să ai 27 de 
ani și să știi că de limpezimea 
și capacitatea de a fi cumpănită 
a minții tale depinde'Viața ta 
și a tovarășilor tăi. Și, evident, 
despre un artificier este vorba 
în aceste rinduri, despre artifi
cierul Vasile Pipirigeanu. pe 
care l-am intîlnit intr-o baracă 
minusculă, agățată de muchiile 
stincii sub care spumegă apele 
Cemei, in incinta marelui șan
tier al sistemului hidrotehnic și 
energetic Cerna-Motru-Tismana. 
Și să continuăm ceremonialul 
prezentării : a fost pină de cu- 
rind utecist ; din 1971, adică de 
la 22 de ani, a devenit membru 
al Partidului Comunist Român. 
Și este o simplă intimplare că 
drumurile mele de reporter s-au 
întretăiat atit de tirziu cu dru
murile lui de tinăr Jupiter to- 
nans...

în fapt, puteam să-l întilnesc 
și la Porțile de Fier sau pe Lo
tru, atunci cind am scris un re
portaj intitulat Un șantier de 
100 de kilometri, in care . amin
team despre mai mulți dintre 
oamenii despre care va fi vor
ba și, în primul rind, despre 
Dumitru Boiciuc, șeful lui de

care clintește munții
Reportaj de Mihai Pelin

Cum se pregătesc și participă formațiile tineretului la

FESTIVALUL „CIN IAIIIA ROMÂW“
• Brigada artistică—tribună a prezentului dinamic • Portretul 
tînărului din piesele intr-un act • „Festivalul tineretului 
bucureștean" • Rubrica de informații : „în direct cu 

scenele țării"
In pagina a iii-a

brigadă. La Porțile de Fier, pri
mii pași in viața aspră a mine
rilor in stincă i-au fost îndru
mați de maistrul Ion Costza. 
Acum, acesta poate fi intîlnit pe 
șantierul centralei subterane de 
la Tismana. Apoi a lucrat cu 
maistrul Alexandru Domoșneag, 
căruia i-a pierdut urma. Pe Lo
tru, Vasile Pipirigeanu, originar 
din apropierea Iașilor Moldovei, 
a descins in 1968, anul in care 
s-a căsătorit cu botoșăneanca 
Georgeta, care ii poartă azi nu
mele. La început a fost un sim
plu miner, și a rămas miner și 
atunci cind s-a lipit de brigada 
lui Dumitru Boiciuc, din care 
face parte și astăzi. Acolo, pe. 
Lotru. A străpuns cu această 
brigadă, la Petrimanu, galeria 
Olteț, în timpul cind artificierul 
ce le deschidea drumul prin 
stincă se numea Ion Lanțoș. Și 
din oamenii alături de care a 
lucrat atunci, mulți s-au risipit 
pe alte șantiere, precum Ion și 
Grigore Moldovan, sau Neculai 
Tcaci. Aici, pe Cerna, a descins 
in 1971, cu aceeași brigadă a lui 
Dumitru Boiciuc, de care nu 
s-au indurat să se despartă nici 
frații Ion și Neculai Minăstirea- 
nu, nici Toader Panțiru și nici 
Ion Timișag. Iar locurile celor 
ce au preferat alte șantiere le-au 
luat mehedințenii Nicolae Să- 
vescu și Ilie Șelaru, sau moldo
veanul Radu Dumitru. Și nu in- 
timplător, dintre toți, artificie
rii i-au fost cei mai apropiați : 
Ion Lanțoș la început, apoi To
ma Bobiș și, in sfirșit, Constan
tin Sava, a cărui semnătură, îm
preună cu a lui Neculai Mânu, 
figurează pină și pe recomandă
rile ce i-au susținut lui Vasile 
Pipirigeanu, în 1971, cererea de 
intrare în partid.

Nu întimplător, deoarece pen

tru meseria de artificier Vasile 
Pipirigeanu a simțit o chemare 
limpede, după propria lui măr
turisire, încă din clipa in care 
a pătruns in lumea minerilor 
în stincă. Astfel, este firesc 
faptul că, in 1973, urmează 
cursurile unei școli de calificare, 
în urma absolvirii căreia își 
vede visul împlinit. De aseme
nea, este firesc faptul că îl în
tilnesc astăzi in această bara
că minusculă, verificind cu dex
teritate circuitele electrice ale 
capselor, citind atent, cadranul 
ohmetrului, pregătindu-și pa
troanele de dinamită și explozo- 
rul din șaltărul căruia, peste 
citeva ore, va declanșa un nou 
lanț, de explozii subterane.

Și îl va declanșa singur : Ion 
Lanțoș, acum, lucrează pe Se
beș, Constantin Sava pe Valea 
Drăganului, iar Toma Bobiș 
gestionează magazia de explozi-

bile a șantierului Cerna. Altfel 
spus, prietenii lui, artificierii 
lui, artificierii care l-au inițiat 
în știința exploziilor controlate 
de om, sint departe. Acum, sin
gur, artificierul Vasile Pipiri
geanu cintărește in palmă pa
troanele de dinamită. Le încarcă 
pe toate pe umeri și in spinare, 
închide cu grijă baraca aceea 
minusculă și începe urcușul spre 
gura de acces in galeria descăr- 
cătorului de ape mari. Se leagă
nă ciudat in aerul rece al serii, 
dar și mai de neînțeles este fap
tul că acest om, cu tot acest ca- 
labalic în spinare, devine din
tr-o dată mai tare decît un mun
te neclintit de milenii. El, Va
sile Pipirigeanu îl va clinti.

Și tot atit de firesc urmează 
actul al doilea al gesturilor cu 
care ocupă scena mare a lumii 
minerilor in stincă artificierul 
Vasile Pipirigeanu. în cel mai 
adine cotlon al descărcătorului 
de ape mari, in fața unui perete 
de stincă cu o suprafață de 50 
de metri patrați, luminat palid

(Continuare în pag. a ll-a)
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• Cîștigătorii celei de-a IV-a 
ediții a concursului „Mîinî 
măiestre" desfășurata la Pia
tra Neamț „Universal” - 
sector 3: Azi clubul vă apar
ține • Legâmint sacru fața 
de patrie și popor • în
semnări pe marginea reci
talului de pian și vioară 
de la Sala mică a Palatu
lui • Rubricile noastre*. „Cu
rier juridic", „Pietonii, cu și 
fără permis", „Săptămina ci
nematografică” și „Cartea”

• Informații
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Copilul trist, prost îngrijit, 
bolnăvicios, inspăimintat de lume 
și de viitor, constituie un veri
tabil anacronism. Și totuși, mi-a 
fost dat să stau de vorbă in a- 
ceste zile cu o tinără din Brașov, 
pe care o copilărie grea a sepa
rat-o .multă vreme de colegii ei 
de generație și pe care neșdnsa 
a împins-o in situații grave.

— Sint primul dintre cei 7 co
pii nelegitimi ai mamei mele, ne 
spune. Am copilărit în pădure, 
pe lingă o exploatare forestieră. 
N-am fost lăsată să termin nici 
o clasă de școală. I-am îngrijit 
pe frații mei mai mici, am răb
dat multe lipsuri și m-am între
bat mereu: de ce nu este și viața 
mea ca a altor copii ? La 16 ani 
am fost luată la oraș, în familia 
unui inginer, pentru a îngriji un 
copil. Se purta frumos cu mine. 
Intr-o zi am fost dusă la un con
cert și de atunci nu mai lipseam 
de la aceste manifestări. Am de
venit o obișnuită a cenaclului li
terar din localitate, unde ascul
tam poezii. Dar cu cit reușeam 
să învăț mai multe, cu atit mă 
simțeam mai străină, eu care de 
fapt eram analfabetă. Știam că 
posibilitățile mele intelectuale 
sint egale cu ale altor tineri. Dar 
eram despărțită de ei prin con
diția mea de „fată de serviciu". 
Rezultatul a fost că am început 
să mint. Mi-am negat mai intîi 
numele. Apoi și situația. Afir
mam că sint fiică de inginer și 
că urmez liceul. Toată lumea mă 
credea. în felul acesta încercam

să fiu egală cu cei de aceeași 
virstă cu mine.

★
Am stat de vorbă cu O.C., fosta 

„stăpină" a tinerei :
— Cind ați angajat-o pe „Ca

melia" ?
— In 1972 ne-a fost recoman

dată ca îngrijitoare la copilul 
nostru de un an. Primul lucru pe 
care l-am făcut după sosirea ei

men cumulativ pentru primele 4 
clase ale școlii generale. înainte 
de a pleca de la noi, am dus-o 
din nou la un control medical și 
am constatat cu bucurie că era 
nu numai sănătoasă, dar și o 
fată cuminte.

— Știați că se dădea drept 
fiica dv. ?

— Am auzit. O prezentam ți 
eu uneori drept rudă.

Fii încrezătoare 
și învață, Camelia
a fost s-o duc la un control me
dical general. Nu era bolnavă, 
dar era subalimentată și lipsită 
de cele mai firești îngrijiri. Fe
tița se dovedea ascultătoare. S-a 
apropiat imediat de băiețelul 
nostru și acesta, la rîndul lui, o 
iubește foarte mult. S-a dezvol
tat intelectual cu o repeziciune 
uimitoare Ei i se datorește dra
gostea copilului nostru pentru 
povești, muzică, teatru și multe 
alte lucruri frumoase. După pa
tru ani, în vara aceasta. Came
lia ne-a părăsit. S-a angajat la 
o fabrică, după ce a dat un exa

— Oare nu făceați aceasta 
pentru a masca faptul că fata 
nu era angajată la dv. cu for
me legale și nu plăteați impozi
tul prevăzut pentru ea ?

— Nu, dimpotrivă, o iubeam 
ca pe fiica mea. Și chiar dacă 
n-am angajat-o cu toate formele, 
totuși o plăteam, o îngrijeam și 
aș fi dorit s-o mărit eu. Dar ea 
s-a îndrăgostit. Asta m-a supă
rat !

La Școala generală nr. 6, unde 
eroina noastră și-a susținut exa
menul pentru cele patru clase, 
la 6 august 1976, stăm de vorbă

cu învățătoarea care a exami
nat-o.

— Această tinără a fost depis
tată de noi' ca analfabetă. Am 
pregătit-o minuțios și ea a reușit 
să obțină media 8,60. Dovedește 
o inteligență1 vie, multilaterală, 
care o face aptă de a urma și 
alte. școli.

Venind, deci „din pădure", 
cum spunea, dar de fapt de un
deva „din timp", cea care își zi
cea Camelia a făcut primii pași 
către prezent. Drumul ei a avut 
de parcurs încă multe greutăți 
pină a se incadta cu adevărat in 
viața de astăzi.

Iată acum convorbirea care, 
de fapt, m-a adus in legătură cu 
Camelia. O cunoștință, sosind 
dintr-o vizită la spitalul jude
țean, mi-a relatat o intimplare 
tragică : pe culoar a văzut o 
fată, care părea un copil și care 
plîngea, retrasă intr-un colț. A 
întrebat-o ce necazuri are și fata 
i-a povestit că in urmă cu cite- 
va zile a luat o doză mare de 
somnifere cu scopul de a se si
nucide, fiind gravidă in luna a 
doua și fiind respinsă de băiatul 
pe care îl iubea.

Acum un an, Camelia l-a cu
noscut. pe tânărul electromecanic 
A.Z. de care s-a îndrăgostit. Ea 
se prezentase sub un nume fals 
și afirma că este fiică de ingi
ner și elevă. După o lungă pe-

ADINA VELEA

(Continuare în pag. a Il-n)

A cincea victorie de mare prestigiu 
rugbiștilor români 

în fața redutabilei
Ieri, pe stadionul Giulești din Capitală, 

s-a desfășurat meciul derbi dintre selecțio
natele de rugbi ale României și Franței din 
cadrul celei de-a Xll-a ediții a campionatu
lui european F.I.R.A. Jucînd cu o extraor
dinară dăruire și dorință de victorie, rug-

a
echipe a Franței

biștii români s-au impus net în cea de 
doua repriză, reușind un scor care 
firmă încă ____  ____
rugbiului românesc: 15-12 pentru 
noastră. Un sincer bravo tricolorilor români!

a
___ con- 

o dată valoarea mondială a 
pentru echipa

(Cronica meciului în pag. a V-a)

Noi și strălucite succese ale Nadiei Comaneci,

ale gimnasticii românești

• BOX: campionii 
ției 1976 a campionatelor 
ționale • FOTBAL: cronici la 
cele nouă partide din cadrul 
etapei a Xlll-a a diviziei A; 
clasament; etapa viitoare; re
zultate tehnice înregistrate în 

divizia secundă Alte știri

edi-
na-

întreceri pasionante in cadrul 
competiției de masă „Crosul 

tipografilor"
Foto VASILE RANGA
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clipa cea mare a vîrstei mele

0 rocadă neizbutită sau diferența 
dintre program și realitate

Întrecerii uteciste
DIN CRONICA
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; Puterea exemplului

Fu încrezătoare 
și învață, Camelia



Cum se pregătesc și participă 

formațiile tineretului la FESTIVALUL „CI NT A REA ROMÂNIEI"
Trecerea în revistă a 

brigăzilor artistice 
bucureștene în fața 
unui juriu competent 
și a unui public nu

meros, a cărui participare
validează încă o dată, dacă
mai era nevoie, audiența ge
nului, prilejuiește comentato
rului cîteva observații de an
samblu, care, ni se pare nouă, 
se impun de la sine. Din 
capul locului trebuie să subli
niem că ne-am aflat în fața ce
lor mai bune ansambluri din 
București, ce s-au întrecut pen
tru titlul de „cea mai bună din
tre cele mai bune“. Aprecierea 
a luat în considerație conținutul 
de idei, bogăția faptelor și inci
sivitatea critică, dar și caracte
rul artistic.

textul brigăzii este elementul 
primordial în reușita acesteia. 
Textul „Azi la Suveica" abunda 
în „lirică" inutilă, zgîrcit în a- 
celași timp, mult prea zgîrcit cu 
exemplele concrete. Pe urmă 
păcatele înfierate erau mult 
prea minore. (Bineînțeles, ținu
ta fetelor și băieților intră în 
tematica brigăzii, dar cred că 
am audiat vreo zece brigăzi în 
care acesta era punctul forte, 
calul de bătaie). îndrăzneala, cu
rajul civic, spunerea lucrurilor 
pe nume sînt singurele rațiuni 
ale brigăzii. Este bine de ase-

ta — un scheci pe care-1 auzi
sem la televiziune in interpreta
rea Paulei Rădulescu. E de la 
sine înțeles că asemenea re
luări nu au rost, nu fac parte 
din specificul de brigadă și sînt 
alături de scopul pe care o ast
fel de formație și-1 propune. 
Prezență așteptată pe scena fes
tivalului, brigăzile artistice ale 
liceelor — Liceul 21, Școala ge
nerală numărul 15, Liceul „Petru 
Groza" — au adus o notă proas
pătă, uneori suavă, în care ne
cazurile de liceeni și vinile ca
pitale ale acestora — chiulul,

Tematica programelor 
de brigadă este, în 
general. aceeași la 
roate spectacolele. De- 
iltfel, titlurile repre

zentațiilor te informează, de 
la bun început asupra te
maticii lor (Proprietarii. Ute- 
ciștii, prezenți la datorie, 
Alo, la telefon brigada, Cîn- 
tec izvorî t din fapte, între 
noi artiștii, Observăm, criticăm, 
învățăm, în formă, de formă, 
Nu, de trei ori nu ! ș.a.). Iar
„sumarul" spectacolelor in
clude aspectele cele mai im-

Este limpede că asistăm la o 
revigorare a genului, brigada 
artistică e necesară și are 
șansă de viață lungă. Lu
crul este cit se poate de 
firesc. Brigada, in accepția 
ei teoretică — și în cazurile fe
ricite, practică, este acea gazetă 
vie a colectivului de muncă, cu 
vechi tradiții la noi. Brigada e 
șezătoarea de pe timpuri, în 
care se spun vorbe de duh și se 
înțeapă păcatele mai mari sau 
mai mici ale colectivității, in 
scop curativ și pedagogic. Mo
dernă. complexă ca formulă, 
lășînd loc liber fanteziei mem
brilor ei, echipă mai ales „ga
zetărească" sau microspectacol 
folosind mijloace diverse, de la 
măști la păpuși, virtutea funda
mentală a brigăzii pleacă din 
specificul ei : ea vorbește des
pre oameni concreți și cei care 
o fac sînt colegii acestora. In
tr-un fel. dintre toate artele 
care se practică de către ama
tori, acest gen de microspectacol 
este cel mai potrivit, mai efici
ent, pentru amatori. Membrii 
brigăzii nu trebuie să știe a re
cita monologul lui Hamlet, tre
buie doar să aibă mintea ascuțită 
și... limba la fel. în orice colectiv 
de muncă există astfel de oa
meni. Desigur însă că publicul 
este pretențios. El vrea să vadă 
brigadă — dar aceasta să fie și 
artistică. Un termen fără celălalt 
nu merge. Interesant de observat 
însă, în urma acestei treceri în 
revistă la care am asistat, este 
că îndeobște brigăzile bune con
țin amîndoi termenii, iar cele 
proaste, nici unul. Iată, de pil
dă. brigada artistică „Azi la Su
veica" nrezentată de întreprin
derea ..Suveica" este un model 
despre cum nu trebuie să fie o 
brigadă. Întîi de toate, ansam
blul nu era omogen. Actrița 
Cristina Stamate, membră in 
juriu, spune, pe ,bună drep
tate, că membrii brigăzii 
trebuie aleși cu grijă. • In 
primul rînd, dintre cei care cmar 
vor să vină. Nu există colectiv 
de muncă în care să nu fie ta
lente pentru brigadă. în al doi
lea rînd, dar nu ca importanță,

Brigada artistică - tribună 
a prezentului dinamic

preți (care, afirm cu mina pe 
inimă, nu ar fi făcut notă dis
cordantă, spre exemplu, în 
spectacolele Teatrului ..C. Tă- 
nase") ori de omogenitatea unei 
echipe (cea a institutului Pas
teur — spre exemplu) ; de ori
ginalitatea modului în care erau 
prezentați eroii negativi in 
spectacolul întreprinderii Dîm
bovița (cu măști caricaturale, 
gen Comedia dell’Arte), sau de 
costumația agreabilă a forma
ției întreprinderii Tinăra Gardă; 
de fantezia regizorală a spec
tacolului întreprinderii poligra
fice Luceafărul, ori de pregăti
rea muzicală ireproșabilă a 
grupului feminin din spectaco
lul Alo, la telefon brigada ! 
ș.a.m.d. Nu mai constituie un 
secret pentru nimeni faptul că 
un spectacol de brigadă atinge 
maximum de eficiență în mo
mentul în care reușește să con
juge. la cotă maximă, cei doi 
factori inseparabili pomeniți 
mai sus — eticul și esteticul

menea să se renunțe — la multe 
brigăzi am văzut cu satisfacție 
că s-a renunțat — la acele in
troduceri festive și finaluri la 
fel care în loc de optimism, 
provoacă starea de plictiseală. 
Tot în legătură cu tematica bri
găzilor trebuie remarcat că in
cisivitatea acestora se referă 
mai ales la indivizi și mult mai 
puțin la situații. „Scara Ierar
hică" a criticii are dimensiuni 
încă timide — cu excepția celor 
două brigăzi excelente, care au 
fost veritabile momente de artă 
și înțelegere exactă a scopurilor 
brigăzii artistice, „I.T.B." și 
„I.C.R.A.L. Vitan" — n-am vă
zut nici măcar... maiștri criti
cați. Dar, într-o întreprindere 
nu există numai acarul Păun, 
vinovat de toate cele, mai ales 
dacă nu s-a tuns. în acest sens, 
ne-a plăcut brigada întreprinde
rii de mecanică fină, care a a- 
vut destule exemple concrete și 
o idee scenică destul de bună — 
dar nu îndeajuns finisată, o 
brigadă cu care instructorul mai 
trebuie să lucreze la desfășura
rea scenică și la ritm. In mod 
global, au dezamăgit brigăzile 
caselor de cultură, brigăzi „de 
sector". Ne referim la prima zi 
de concurs, cea Ia care am par
ticipat. Superficiale, neașteptat 
de puțin ..lucrate" din punct de 
vedere artistic, ele au criticat 
mai ales aspectele minore (eter
nul „bețiv" ca personaj, prilej 
de vulgaritate scenică, același 
netuns. pietonul depășit de eve
nimente). Mai aproape de ce 
trebuie să fie o brigadă de sec
tor, „Reflector T.C.“ — echipa 
Tehnic Clubului. Foarte departe, 
brigada sectorului patru, al că
rui text a excelat in expresia 
de minimă rezistență, facilă, 
dacă nu de-a dreptul vulgară, 
în același timp, tot aici, am au
zit — spus prost de data aceas-

drăciile, notele proaste au fost 
aspru înfierate, în diferite mo
duri. Surprinzător ca notă gene
rală însă a fost lipsa de ritm, 
de vioiciune a acestora. Am lă
sat firesc la urmă cele două ex
celente brigăzi, cea a I.C.R.A.L. 
Vitan și cea a I.T.B.-ului, care 
s-au detașat net, oferind publi
cului veritabile microspectacole, 
de bun gust, cu mișcare sceni
că vie, incisive și exacte în a- 
celași timp. „Este și firesc — ne 
spune metodistul de la Centrul 
de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de 
masă București, Virgil Puicea, 
autorul textului brigăzii de la 
I.C.R.A.L. Vitan. Am scris acest 
text pe baza unei bogate infor
mații pe care mi-au pus-o la dis
poziție comitetul de partid și 
U.T.C., ca și membrii brigăzii 
care nu-și limitează activitatea 
doar la scenă. Secretarul de par
tid, tovarășul Barosin, se preo
cupă intens de brigadă, care are 
o mare audiență în întreprin
dere, se poate spune chiar că 
este... de temut !“

Despre brigada I.T.B. s-a scris 
mult, e cunoscută ca o verita
bilă formație... profesionistă, 
dacă așa ceva ar fi posibil. Dacă 
ne referim la caracterul artistic 
al acesteia, ea atinge într-ade- 
văr un nivel profesionist. Foar
te bine, atita vreme cit ceea ce 
se spune in textul brigăzii este 
de acut interes, adevărată foaie 
volantă Ia zi a întreprinderii, în 
care evenimentul cotidian de re
zonanță. ca și tarele mai vechi 
și mai noi ale I.T.B.-iștilor, șefi 
sau manipulanți sînt „luate la 
refec" cu o remarcabilă lipsă de 
complexe. Am sugera ca aceste 
două brigăzi să facă adevărate 
turnee-lecție.

SMARANDA JELESCU

portante ale activității Institu
ției (fabrică, uzină, club etc) : 
evidențierea fruntașilor in pro
ducție, felul în care sînt pri
miți noii colegi, combaterea pa
razitismului și a „chiulului", 
satirizarea celor care ir.tlrzie in 
mod regulat la serviciu, ori a 
celor care fug de critică, inte
rogațiile adresate șefilor care 
manifestă „simpatii" inexpli
cabile față de subalterne, 
ș.a.m.d. De aceea, convingerea 
mea este că un spectacol de 
brigadă poate (și trebuie) să 
rezolve problemele cel puțin la 
fel de bine ca o ședință.

Trebuie subliniat că și cali
tatea artistică se ridică, în 
multe din montările vizionate, 
la nivelul valorii etice a aces
tui gen popular de spectacol. 
Nu o dată am rămas surprins de 
talentul vizibil al unor Inter-

Minusurile reprezentațiilor re
ducing firește. încărcătura ca
ustică a lor. Astfel, cred că ar 
fi bine ca pe viitor să se 
acorde o importanță sporită 
sincronizării mișcărilor inter
pretă lor (de-a dreptul defectu
oasă în spectacolul Proprieta
rii), amendării rimei textelor 
(echipa Fabricii de nasturi, pre
zentând, la acest capitol, se
rioase carențe), perfecționării 
muzicale (deficitară, încă, în 
programul întreprinderii Elec
trotehnica) și mai ale* aduce
rii „la zi" a modernizării 
acompaniamentului muzical (ră
mas în epoca muzicii concrete, 
a pop-ului și folk-ulul doar la 
acordeon și pian). Altfel spus, 
atenția cantitativă acordată azi 
brigăzilor artistice trebuie du
blată neapărat de una calita
tivă.

BOGDAN ULMU

Foto VASILE RANGA

ÎN DIRECT CU SCENELE ȚĂRII
VASLUI — 10 000 de tineri în faza de selecțio

nare a formațiilor reprezentative
SiGHETU-MARMAȚIEI Sub semnul iubirii de țară

Comitetul V.T.C. 
al orașului Vaslui 
a organizat in pre
gătirea Festivalului 
„Cîntarea Româ
niei" un concurs la 
care participă tineri 
muncitori, ingineri, 
profesori, medici, 
funcționari, precum

și un număr mare 
de elevi. 3 probe 
sint de bază in ca
drul acestui con
curs : educația pa
triotică, pregătirea 
cultural-artistică Și 
măiestria sportivă. 
Peste 10 000 tineri

au luat startul la 
această mare ac
țiune, in cadrul că
reia vor fi selecțio
nați membrii for
mațiilor reprezenta
tive ale orașului la 
Festivalul „Cinta- 
rea României*4.

PĂDURENI (județul Galați) - Ansamblul ele
vilor in fața publicului

Elevii Școlii generale din 
Pădureni se vor prezenta la 
Festivalul Cîntarea Româ
niei cu un ansamblu folclo
ric condus de învățătorul 
utecist Temistocle Diaconu. 
Ansamblul este constituit 
pe scheletul unei mai vechi 
formații a școlii — un taraf. 
Elevii și-au îmbogățit însă 
această formație, avînd în 
prezent 27 de instrumentiști, 
7 soliști vocali, 7 soliști in
strumentiști și 14 perechi de 
dansatori, un grup folcloric

și un montaj literar-muzical. 
Recent, tinerii artiști ama
tori din Pădureni au parti
cipat la o acțiune comună 
organizată în colaborare cu 
clubul „Femina" din Vaslui 
și consiliul județean al pio
nierilor. Au mai prezentat 
spectacole la monumentul e- 
roilor din Pădureni, organi
zed, totodată, turnee la 
Vaslui, Huși, Podul înalt șl 
Bîrlad.

ADRIAN VASILESCU

Timp de o săptă- 
mină, la Sighetu- 
Marmației s-a des
fășurat un amplu 
program de manife
stări politico-ideo- 
logice și cultural- 
artistice reunite sub 
genericul Cu sufle
tul vibrînd pentru 
țară, program în
chinat Centenarului 
Independenței de 
stat a României. 
El s-a bucurat de 
participarea unui 
însemnat număr de 
tineri. La Muzeul 
maramureșean a a- 
vut loc simpozionul 
Pagini din istoria 
Maramureșului. Un

alt simpozion, orga
nizat la Liceul 
„Dragoș Vodă", a 
avut ca temă Lite
ratura — mijloc de 
afirmare a voinței 
de neatîrnare a po
porului român.

O largă audiență 
a avut recitalul de 
poezie Odă ostași
lor români, con
cursul Războiul
pentru cucerirea 
independentei de 
stat a României 
1877—1878, avind ca 
titlu general In
scripții pe Columnă, 
spectacolul de mu
zică și poezie pa
triotică Eroi au

fost, eroi sînt încă, 
masa rotundă Mun
ca școlii — școală 
a muncii, expo
ziția de fotografii 
Vom fi mereu pre
zenți. expoziția de 
grafică și acuarelă 
România, țară de 
glorii, dezbaterea 
U.T.C. — factor ac
tiv în educarea po- 
litîco-id-eologică a 
tineretului in spiri
tul ideilor Congre
sului educației po
litice și al culturii 
socialiste etc.

LIDIA 
POPESCU

TlRGOVIȘTE Cenaclul „Valahia" — prezență mar

cantă in viața județului

După cum s-a relatat în zia
rul „Scinteia tineretului", in 
ziua de 25 septembrie a.c. a

avut loc prrifi ședință cu pu
blic a cenaclului „Valahia" al 
tineretului revoluționar din ju

dețul Dîmbovița. Faptul că la 
cea de-a doua ședință, desfășu
rată recent, la cele două specta
cole au participat peste 900 de 
spectatori a confirmat că cena
clul nostru începe să-și cîștige 
prestigiu in rindul publicului 
dimbovițean. Este un motiv de 
intensă satisfacție pentru noi, 
deoarece membrii cenaclului 
doresc să constituie un model 
pentru întreaga mișcare cultu
ral artistică a tineretului din 
județ. In cele două ședințe, ce
naclul a lansat grupul folk 
„T“, un grup tînăr, dar cu certe 
promisiuni de afirmare. Astfel 
se explică și premiul I obținut 
la concursul de muzică folk 
desfășurat in luna octombrie 
a.c. la Tirgu Jiu. Prin specta
colele cenaclului „Valahia" sint 
stimulați totodată cei mai ti
neri creatori din județ. Pe 
lingă spectacole ne propunem 
să organizăm expoziții de gra
fică, pictură, sculptură, însoțite 
de comentarii. Vom iniția, de 
asemenea, dezbateri publice în 
întreprinderi și instituții pe 
teme ca „Ce scriem, pentru ce 
scriem ?“, „încotro se îndreaptă 
poezia ?"

MIHAIL I. VLAD

BRIGĂZILE TINERETULUI ÎN BĂTĂLIA RECOLTELOR

PRAHOVA în fiecare echipă și brigadă— 
o riguroasă organizare a muncii

Datele centralizate la Direc
ția generală pentru agricultu
ră și industrie alimentară a ju
dețului Prahova arată că la 
această dată, din cele peste 
39 000 ha cultivate cu porumb, 
au mai rămas de recoltat circa 
7 000 ha în C.A.P.-uri și 1500 
ha in I.A.S.-uri. Iată de ce, co
mandamentul județean pentru 
coordonarea lucrărilor agrico
le, comandamentele locale au 
•tabilit recent o serie de mă
suri menite să impulsioneze rit
mul recoltării porumbului, ast
fel ca în maximum 4—5 zile 
să se încheie și această impor
tantă lucrare. „Pentru aceasta, 
ne spune tovarășul Mihai Ni- 
colae, director general adjunct 
în Direcția agricolă județeană, 
am întreprins acțiuni energice 
în scopul organizării cît mai 
bune a muncii în echipe, bri
găzi, ferme, folosirii mai bune 
a fiecărei ore de lucru, explo
atarea mașinilor și utilajelor 
agricole la întreaga capacitate. 
Ca urmare, cu cele 700 autoca
mioane de la I.T.A., 500 de la 
C.A.P. și peste 2 500 de ate
laje reușim ca în fiecare zi să 
transportăm întreaga cantitate 
de porumb recoltată. De ase
menea, acordăm o atenție spo
rită eliberării terenului de co
ceni, pentru a crea front de 
lucru pentru tractoare la arat, 
astfel incit prin organizarea 
muncii în două schimburi sau 
schimburi prelungite, să depă
șim viteza zilnică de lucru de 
2 700 ha-.

TOATE FORȚELE SATULUI 
LA CULESUL PORUMBULUI

Pe ogoarele C.A.P. Bucov ac
ționează în aceste zile la re
coltat porumb peste 500 mem
bri cooperatori. Din cele 355 ha 
cultivate cu porumb au fost re
coltate peste 250 ha. In punc
tul „Drumul Sării", porumbul a 
fost recoltat și transportat în 
întregime. Acum, Elena Neagu, 
Steliana Roșu, Toma Bratu, Tă- 
nase Chiru și cooperatorii din 
echipele pe care le conduc re
coltează ultimele 60 ha din cele 
120 cultivate în zona „Eftimia". 
După cum ne asigură tovarășul 
Costică Mișcă, președintele 
C.A.P., prin ritmul intens de 
lucru atins, în cel mult 3 zile 
bune de lucru, culesul porum
bului va fi încheiat. Numai 
culesul, pentru că celelalte lu
crări : eliberatul terenului și 
pregătirea ogoarelor sint mult 
rămase în urmă, fapt ce tre
buie să determine o mai mare 
atenție pentru grăbirea efectu
ării lor.

NORMELE DE DEPOZITARE, 
RIGUROS RESPECTATE

Una din preocupările majore 
ale unităților agricole în pe
rioada aceasta este legată de 
depozitarea porumbului. Con
dițiile deosebite din această 
toamnă, gradul mare de umidi
tate au determinat conduce
rile C.A.P., I.A.S. și centrelor de 
valorificare și păstrare a cerea
lelor să întreprindă acțiuni

energice în vederea preluării, 
depozitării și însilozârii porum
bului în condiții cît mai bune. 
Au fost verificate pătulele, 
rampele și toate locurile de de
pozitare și păstrare a cereale
lor. In unități agricole, cum 
sint Tirgușorul Vechi, Strejnic, 
Plea șa, Albești, au fost constru
ite și amenajate platforme și 
pătule suplimentare care să 
asigure depozitarea întregii 
producții aduse din cîmp. „La 
noi, ne spunea președinta 
C.A.P. Măgurele, pe lingă locu
rile de păstrare a porumbului 
existente, au fost amenajate din 
baloți de paie și coceni alte 
puncte, în așa fel incit întreaga 
cantitate de porumb să o pu
tem pune la adăpost. La depo
zitare folosim grătare din 
lemn, pentru a asigura o aerare 
continuă".

Vizitând una din bazele de 
recepție care deservește unită
țile agricole din Inotești, Cri- 
vina și Mizil, am putut consta
ta că toate cele 5 instalații de 
uscare, a căror capacitate este 
de 450 tone in 24 de ore, 28 de 
batoze și 28 benzi transportoare 
lucrează zi și noapte, fără în
cetare. Mecanicii de întreținere 
Rudolf Scalbă. Vasile Ștefan, 
electricianul Mihai Ciobanu au 
redus la zero timpul afectat re
viziilor și reparațiilor acestor 
mașini. La rindul lor. coopera
torii din Ciorani, Sălciile, Baba 
Ana, Balta Doamnei au trecut 
cu toate forțele la sortatul po
rumbului deja recoltat, pentru a 
înlătura știuleții verzi, predis- 
puși mucegăirii, luind totodată

măsura ca pătulele, stogurile, 
unde se depozitează porumbul 
să fie acoperite cu folii, coceni 
și alte materiale.

PREGĂTIREA OGOARELOR

C.A.P. Berceni. Pe Dumitru 
Iancu, inginerul șef al unității, îl 
găsim pe tarlaua „Islaz" unde, 
împreună cu șeful secției de 
mecanizare, Gh. Bărbulescu, și 
mecanizatorii Stelian Ionescu, 
Alexandru Petru, Vasile Zi
darii, Gheorghe Frîncu, urmă
reau respectarea normelor 
agrotehnice, în așa fel Incit 
arăturile să fie de bună cali
tate. „Pe această parcelă, ne 
spune inginerul șef, ieri am 
terminat recoltatul porumbu
lui. Noaptea am tăiat cocenii și 
i-am transportat la .baza fu
rajeră, iar acum efectuăm ară
turile. Așa procedăm în toate 
locurile unde avem porumb". 
Ne-am convins de acest lucru, 
trecînd și pe la alte puncte de 
lucru. La ferma nr. 1. tânăra 
ingineră Elena lagăr, șefa fer
mei, împreună cu șefii de echi
pe Elena Nistor, Niculina Ilie, 
Georgeta Trifescu și 60 coope
ratori, zoreau la recoltatul po
rumbului. In urma lor, alți 20 
de cooperatori și conducătorii 
auto Vasile Pîrvan și Gheorghe 
Mărgărit, încărcau recolta în 
mașini pentru transportarea ei 
în hambare.

DUMITRU DUCA

„Festivalul 
tineretului 

bucureștean"
Un loc de seamă în cadrul 

actualei ediții a Festivalului 
tineretului bucureștean l-a 
ocupat concursul de muzică 
ușoară organizat între 10—12 
noiembrie a.c. la Modern 
Club. Manifestarea a reușit 
să ne ofere o grăitoare ima
gine de ansamblu asupra ni
velului artistic remarcabil al 
soliștilor și formațiilor parti
cipante, cit și al multiplelor 
preocupări specifice dome
niului, ce caracterizează în 
prezent mișcarea artistică a 
tineretului din Capitală.

Cele 17 formații orchestra
le participante au impresio
nat prin varietatea compo
nenței cit și prin siguranța 
cu care au abordat piesele 
orchestrale și acompania
mentele. Am reținut in acest

ÎN COMPETIȚIE, 
SOLIȘTII Șl 

FORMAȚIILE DE 
MUZICA UȘOARĂ 

sens formațiile „Melody" de 
la Modern Club, „Jupiter" a 
Casei de cultură a sectorului 
6, „Ritmic T 4“ a Clubului 
T 4, „Electron grup" de la 
I.I.R.U.C. ș.a., ale căror evo
luții au oferit festivalului o 
notă de cert profesionalism.

Muzica de jazz și pop s-a 
bucurat de interpreți deose
bit de receptivi, cu o impre
sionantă tehnică instrumen
tală prin participarea forma
țiilor de jazz și pop „Iris" 
de la Ateneul tineretului.

Din rindul celor 27 de so
liști de muzică ușoară am 
reținut in mod deosebit 
citeva reale talente (Nicole- 
ta Velicu, Marian Iorga, 
Ileana Moise, Eugen Aldea 
și Natalia Guberna), care 
printr-o competentă îndru
mare muzicală ar avea toate 
șansele de a se număra in 
viitor printre interpreții de 
frunte ai muzicii ușoare 
românești.

Regretăm absența compo
zitorilor și textierilor genu
lui de la acest reușit con
curs, care ar fi putut consti
tui pentru aceste categorii 
de creatori un adevărat son
daj al posibilităților inter
pretative cit și al preferin
țelor tineretului in materie 
de muzică ușoară și cintec 
patriotic.

ALEXANDRU POPA

Portretul 
din piesele

Un spectator, iubitor de tea
tru, care ar fi avut ambiția de 
a urmări toate reprezentațiile 
formațiilor de tineri înscrise în 
faza finală a Festivalului artei 
și culturii tineretului bucu
reștean ar fi plecat, la sfîrșitul 
celor două zile încărcate, desti
nate respectivei secțiuni, mai 
întâi cu o Imagine bine definită 
a nivelului calitativ la care se 
află mișcarea teatrală a tineri
lor amatori din Capitală. La a- 
ceasta contribuind nu numai 
felul în care au evoluat cele 10 
echipe, dar și convingerea că 
ele constituie cele mai repre
zentative formații bucureștene, 
de vretme ce au reușit să răs
pundă exigențelor unei prime 
confruntări largi, în faza de 
masă a manifestării. Spectaco
lele jucate de formațiile de la 
C.P.C.S., Universal club, I.O.R., 
întreprinderea de calculatoare, 
I.C.M., Ateneul tineretului, Teh
nic club, Liceul „Matei Basa- 
rab", Clubul T 4, Casa de cultu
ră a sectorului 5 se caracterizau 
însă și printr-o altă trăsătură 
ce le era comună : aceea că 
erau jucate de tineri și că se 
adresau în special tineretului. 
Nimic mai firesc, deci, să ve
dem cum este tânărul pe care-1 
interpretau acești tineri : care 
ar fi portretul ce se poate des
prinde .din piesele jucate, „piese 
într-un act" ? în general, nu 
are gînduri proprii ; mai de
grabă se lasă influențat de un 
mediu nociv, este pus pe huzu- 
reală, bani de-a gata din punga 
părinților, are tentații automo
bilistice și frivole (dactilografa, 
„prototipul" dragostei ușoare). 
De aceea, e,l trebuie să apară ca 
in-culpat (O apărare ciudată și 
Un proces posibil). Circiuma, 
băuturile alcoolice, renunțarea 
cu ușurință la muncă, „șmeche
ria" — exteriorizată prin cîteva 
„însemne" : blue jeans, barbă, 
păr lung — reprezintă marile 
atracții spre care își îndreaptă 
ochii. Cînd totuși muncește și 
este dedicat meseriei sale, ori 
are grijă să nu-1 imite priete
nul (Un proces penibil), egois
mul și răutatea fiindu-i carac
teristice, ori devine neînțelegă
tor față de sufletele mai com
plexe, pasiunea pentru meserie 
excluzînd omenia șl. în generai, 
orice alt gind și sentiment pro
priu (Cine-i al doilea ?). Dacă 
totuși în prima tinerețe a fost 
aerios, muncitor și capabil, reu
șind astfel să se afirme inte
lectual și social, acum ori a de
venit sec, teoretizant, plin de 
sine (Schimbul), ori vanitos, re- 
negîndu-și proveniența și deci 
părinții, preocupat de o viață 
comodă ce s-ar vrea înscrisă 
într-un fel de high-life autoh
ton, recognoscibil după mobila 
florentină din casă (Trepte,

tînărului 
într-un act
Ml-un cump&rat un bitrin). Cit 
privește dragostea — că doar e 
vorba de tineri 1 —, ea pare a 
fi cu totul nefirească și nespe- 
cifică vîrstei. Cînd există, e ex
primată în cuvinte greoaie, cu 
totul neîncrezătoare și pare su
perficială chiar cînd autorul 
n-ar dori-o (Puntea dragostei), 
este mereu zguduită de teribi
lul dualism pur-impur (O apă
rare ciudată, Un proces posibil, 
Puntea dragostei), pare anor
mală pentru un tînăr muncitor 
și serios (un personaj pozitiv 
din Cine-i al doilea, e întrebat: 
„ai avut timp și de asta ? !“) 
Toate acestea pentru că tânărul, 
așa cum apare el în piesele 
semnate de I. Hristea, Aurel 
Storin, Dumitru Drăgan, Ion 
Rahoveanu, Paul Everac, AI. 
Mirodan și jucate de formațiile 
amintite mai înainte, este a- 
proape lipsit , de capacitatea 
de a visa, și, în orice caz. el nu 
visează frumos și, implicit, nu 
luptă pentru a transforma în 
realitate nenumăratele sale vi
suri. Lipsit de visuri, de as
pirații, el devine unilateral, 
schematic. Chiar cind visea
ză, o face stângaci, într-o formă 
care nu dă zbor liber gîndului, 
ci cumva, cu jenă (Fata din 
grădina de aur). Poate un spec
tator abil ar fi mai putut simți, 
dincolo de primul contact cu 
cîteva personaje, niște frinturi 
de gînduri, de sentimente, de 
idei apropiate .imaginii reale pe 
care tineretul o oferă. Dar un 
limbaj poticnit, bazîndu-se pe 
un fond extrem de redus de 
cuvinte, frizînd adeseori vulga
ritatea, vrînd să pară dezinvolt 
însă nereușind să se situeze 
decît la periferia unei expri
mări șmecherești, vrînd să pară 
firesc, dar oprindu-se la un 
jargon ce aruncă o lumină cu 
totul falsă asupra limbii noas1- 
tre.

Fără îndoială, nici un specta
tor aflat în sală nu și-ar fi 
schimbat opinia despre tinere
tul nostru — opinia aceea ade
vărată, rod al cunoașterii mun
cii și vieții sale, al înfăptuirilor 
sale mărețe, al glodurilor sale 
înălțătoare închinate viitorului 
luminos al patriei — pentru că 
unele piese într-un act 
oferă o imagine trunchiată, 
dacă nu deformată, asupra sa. 
Nu și-ar fi schimbat-o dacă 
ar fi să se gîndească nu
mai la tinerii care au evoluat 
pe scenă — muncitori, profe
sori, tehnicieni, elevi, cercetă
tori numărîndu-se printre cei 
mai buni la locul lor de muncă 
și care își închină o bună parte 
a timpului lor liber antei tea
trului, unor preocupări elevat 
spirituale, artistice. Problema 
repertoriului pentru echipele de 
amatori rămîne, deci, o proble
mă nerezolvată.

MIRUNA IONESCU

Duminică,
pe ogoare

Duminică, pe ogoarele Ju
dețelor MEHEDINȚI, DOLJ 
și GORJ au fost prezenți 
mai mult de 100 000 locuitori 
ai satelor, mecanizatori, lu
crători ai unor unități eco
nomice. El au reușit să cu
leagă porumbul de pe aproa
pe 5 000 hectare, sfecla și 
alte culturi de pe 650 hecta
re. au transportat din cimp 
peste 10 000 tone produse și 
furaje. Astfel, în Mehedinți 
s-a inchciat strîngerea recol
tei dc sfeclă de zahăr, iar in 
cele trei județe numărul 
unităților ce au terminat cu
lesul porumbului a ajuns la 
100. în această zl au fost e- 
fectuate arături pentru însă- 
mințările de primăvară pe 
mai mult de 1100 hectare.

Fotografiile GHEORGHE GUCU

1000 TONE 
DE MERE SUB 

SEMNUL DISCORDIEI
După ce au fost preluate 

3 000 tone de mere, toate de 
calitatea I și extra, în stocul 
I.A.S. Honorici, județul Ti
miș, au mai rămas alte 1 000 
tone devenite subit „mere 
ale discordiei". După cum 
ne spunea tovarășul eco
nomist loan Avram, între
prinderea se obligă să le sor
teze pe categorii, lucru pe 
care C.L.F., in principiu, l-a 
acceptat, lntr-una din zilele 
acestea insă din 20 de cami
oane afectate transportului, 
potrivit graficului întocmit 
la nivelul județului, doar 5 
au fost prezente la datorie. 
De acord că trebuie preluate, 
recepționerii C.L.F., in frun
te cu tovarășul inginer Ro
mulus Homoc au căutat 
argumente in favoarea lor: 
merele sint verzi, au re
proșat ei, altele sint bă
tute. Dacă merele sint verzi, 
este~ că așa le e soiul, iar 
dacă sint bătute, vina o poar- 
td furtuna care le-a scuturat 
Cind, in sfirșit, acordul 
era pe punctul de a fi 
ratificat, s-a „descoperit" in
suficiența lăzilor, obligație 
contractuală a beneficiarului 
și discuțiile au fost luate de 
la capăt. Fără pretenția de a 
oferi soluții, ne permitem să 
facem citeva sugestii: fiind 
vorba de fructe, care pot fi 
livrate imediat consumului, 
se cuvine ca ele să fie puse 
direct pe piață, inclusiv 
in localitățile rurale din zo
nele de șes, unde nevoia de 
fructe le asigură o bună pia
ță de desfacere. Altfel, dato
rită condițiilor în care sint 
stocate la ferme — in lăzi 
sau chiar pe jos — riscul de
precierii lor crește pe zi ce

ION DANCEA
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Ieri, in campionatul european de rugbi Gong final în campionatele naționale de box
ROMÂNIA-FRÂNT A 15-12 (0-9)

r VICTORIA VOINȚEI 
ȘI A DĂRUIRII

Cea mai puternică și valoroasă echjpă a Fran
ței din ultimii ani a fost întrecută la București. 
Mitul invincibilității XV-lui „cocoșului galic" a 
tost înfrînt. Echipa României a cîștigat în fața 
unei formații care. în ultimul an a obținut nouă 
victorii și o singură înfrîngere. Astre, Rives, Ba- 
stiat au trebuit să se recunoască învinși după 
un joc în care romanii au meritat pe deplin vic
toria. Am cîștigat prin trei încercări spectacu
loase, lucrate cu multă inteligență. Nu ne-am 
lăsat copleșiți de iureșul înaintașilor francezi, 
trecînd peste momentele dificile în mod curajos. 
Dar iată citeva momente din această partidă, 
desfășurată într-o notă de deplină sportivitate.

Avem un început favorabil dar, în continuare, 
sîntem nevoiți să răspundem unui joc de anga
jament fizic. Șarjele adversarilor noștri, rapidi
tatea acțiunilor ne surprind, mai ales că nu 
placăm ferm, încercînd să stopăm atacurile prin 
mingi de tușe. Prima repriză se încheie în nota 
de dominare a echipei Franței, iar rezultatul le 
sste favorabil : 9—0. Sîntem punctați încă de la 
începutul reprizei secunde, iar la 12—0 pentru 
Franța, șansele noastre deveniseră incerte. Și 
așa cum numai rugbiștii știu să se mobilizeze, 
din minutul 45, pină la finalul partidei am atacat 
susținut și eficace, jucătorii francezi trecînd doar 
de patru ori linia de centru. A fost un iureș, în 
care ascendentul moral, insistenta tuturor jucă
torilor au găsit soluțiile cele mai bune ca Paras- 
?hiv, Murariu și Alexandru să înscrie încercări 
spectaculoase în buturile francezilor. Dacă în 
zece partide oficiale, echipa Franței nu a primit

decît cinci încercări, la București ei au fost ne
voiți să închine steagul de trei ori.

Victoria strălucită, obținută de echipa Româ
niei în actuala ediție a campionatului european 
va avea un ecou deosebit în lumea rugbiului. 
Dar cel mai frumos omagiu adus tinerilor noștri 
tricolori credem că a fost acela cînd în turul 
de onoare făcut pe Stadionul Giulești, circa 12 000 
de spectatori i-au aclamat pe glorioșii învingă
tori care au înregistrat un frumos succes pentru 
sportul românesc !

Al 112-lea meci al României a fost arbitrat de 
J. C. Kelleher din Țara Galilor, care a condus 
următoarele formații : ROMÂNIA. Dinu, Orte- 
lecaii, Băcioiu, Pintea, M. Ionescu, Murariu, Dă- 
răban, Stoica, Paraschiv, Alexandru. Motrescu, 
Varga, Nica, Ianusevici, Bucos. FRANȚA. Vaque- 
rin, Paco, Paparembordc, Gasparotto, Cholley, 
Rives, Bastiat, Skrela, Astre, Pesteil, Averous, 
Sangalli, Bertranne, Harize, Aguirre.

Punctele au fost realizate pentru echipa Româ
niei de Bucos (lovitură de picior căzută), Pa
raschiv, Murariu și Alexandru (încercări), iar 
pentru reprezentativa Franței de Aguirre (două 
lovituri de pedeapsă și o transformare) și 
Bastiat (încercare).

Cu această victorie, echipa României obține 
cea de-a doua victorie consecutivă în campiona
tul european de rugbi. Miercuri, 17 noiembrie, 
pe stadionul din „Parcul Copilului" din Capitală, 
la ora 14, echipa României va întîlnî formația 
Marocului, urmînd ca în anul viitor să jucăm în 
deplasare cu Spania, și la București cu Italia.

ION MANTU (Steaua) văzut 
de Adrian Teodorescu — an
trenor (Farul Constanța): 
„Stelistul Ion Mantu a fost, 
după părerea mea, unul din
tre tinerii boxeri cu remar
cabile cunoștințe tehnice. Lo
vește din toate pozițiile, știe 
să eschiveze și și-a Însușit 
bine arma cu tirul cel mai 
lung: directele. I-aș recoman
da să lucreze mai mult pen
tru îmbunătățirea forței In 
lovituri, capitol la care este 
deficitar".

Selecționata universitară a României - Selecționata
studențească a Franței 9-7

întîlnirea a avut loc sîmbătă 
după-amiază, pe Stadionul Par
cul copilului în fața unui nu
meros public. Cu toate că oas
peții au avut unele perioade de 
dominare, rugbiștii noștri s-au 
apărat bine, închizînd culoarele 

- de atac ale oaspeților. Față de 
baloanele cîștigate din grămezi 
și din aruncările de la tușă, stu
denții noștri trebuiau să fie mai 

ț atenți în declanșarea unor a- 
» tacuri și mai decisive, apărarea 

francezilor fiind penetrabilă. In

jocul de sîmbătă, Fugigi, căpita
nul formației noastre. împreună 
cu Nicolescu. Frîncu, Talpă și co
legii lor au luptat mult, dar și cu 
folos pentru o victorie meritată. 
Deplina sportivitate în care s-a 
desfășurat partida a fost subli
niată de aplauzele publicului. Au 
înscris pentru Selecționata uni
versitară a României : Sîrbu, 
Nicolescu, Fugigi (lovituri de 
pedeapsă), iar pentru Selecțio
nata studențească a Franței : 
Martinez (lovitură de pedeapsă)

(6-0)
și Stoloz (încercare). A arbitrat 
C. Udrea (România).

★
SELECȚIONATA DE JUNI

ORI A BUCUREȘTIULUI — T.J. 
PRAGA 15—6. Jocul dintre e- 
chipa de juniori a cluburilor din 
Capitală în fața divizionarei 
pragheze a fost antrenant, tine
rii noștri depășindu-i pe parte
nerii lor. atît la capitolul teh
nică individuală, cît și în con
cepția de joc.

GABRIEL FLOREA

COMPETIȚII • REZULTATE • COMENTARII

VOLET
Echipa Steaua a terminat în

vingătoare și în a doua manșă 
a întilnirii cu formația Hapoel 
Haogen (Israel), contînd pentru 
turul I al competiției continen
tale „Cupa cupelor". în partida 
disputată , ieri, ..în sala Floreasca, 
sextetul pregătit de maestrul e- 
merit al sportului, Aurel Drăgan, 
a cîștigat cu 3—0. Amintim că 
în prima partidă formația mili
tară a obținut victoria cu 3—1.
• în cea de-a 7-a etapă a pri

mei divizii de volei s-au înre
gistrat următoarele rezultate, .fe
minin: C.S.M. Sibiu — Dinamo 
0—3, Univ. Craiova — Rapid 
3—1, C.S.U. Galați — Univ. Ti
mișoara 0—3, I.E.F.S. — Ceahlăul 
Piatra Neamț 3—1, masculin: 
Dinamo — Rapid 3—0, Explo
rări Baia Mare — Delta Tulcea 
3-0, C.S.U. Galati — Viitorul 
Bacău 1—3.

POLO
Principalele protagoniste ale di

viziei naționale de polo, Rapid 
și Dinamo, care au mers „cap la 
cap" mai multe etape, acumulînd 
același număr de puncte, 26, s-au 
întîlnit In a 3-a partidă directă 
din acest sezon, oferind o între

cere deosebit de pasionantă, de 
un bun nivel tehnic șl spectacu
lar. Rapid a cîștigat cu 4—3 
(2—1, 0—1, 2—1, 0—0), prin golu
rile înscrise de Olac (2), Scher- 
van și Cornel Rus, Iar pentru 
dinamovlști au marcat Viorel 
Rus, Zamfirescu și Nastaslu.

L. MIHAI

TENIS

«TURNEUL INTERNAȚIO- 
L DE TENIS de la Hong 
Kong s-a Încheiat cu victoria 

campionului australian Ken 
Rosewall, care l-a Întrecut In 
finală cu 1—6, 6—4, 7—6, 6—0 
pe jucătorul român Iile Năs- 
tase.

In finala probei de dublu, 
cuplul american Hank Pffis- 
ter — Butch Walts a dispus 
cu 6—4, 6—2 de perechea Ilie 
Năstase (România) — Anand 
Amritraj (India).

AU FOST DECLANȘAU

ÎNTRECERILE
„CUPEI TINERETULUI" 

PENTRU TINERII 
DIN MEDIUL RURAL

Ieri au Început întrecerile 
ediției de iarnă a „Cupei ti
neretului" pentru iubitorii 
de sport din mediul rural. 
Prima zi a fost marcată de 
ample manifestări desfigura
te la bazele sportive, la clu
burile și căminele culturale, 
care au fost dotate cu mese 
de tenis, garnituri de șah, 
saltele pentru concursuri de 
triată etc. In comunele Mi- 
hăilești, Bolintin Vale, Ho
tarele, din județul Ilfov, la 
Turnu Roșu, județul Sibiu, 
la Frasin, județul Suceava, 
în localitățile rurale din ju
dețul Teleorman ca și in alte 
comune și sate de pe cu
prinsul țării au avut loc a- 
tractive și pasionante con
cursuri de atletism, jocuri de 
volei și handbal, întreceri de 
șah și tenis de masă, reunind 
un număr mare de tineri, rt, 
zilele următoare vom pre
zenta aspecte și rezultate de 
la aceste întreceri.

Fotografia GHEORGHE CUCU
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VALENTIN VRÎNCEANU 
(Dinamo) văzut de Teodor 
Niculescu — antrenor (Rapid): 
„Posesor al unor croșee ne
iertătoare, viteză mare de e- 
xecuție, inteligență in ring, 
curaj — acestea sînt „atuu- 
rile“ lui Vrînceanu. La 20 de 
ani, cit numără dinamovistul, 
i se deschide în față un vii
tor plin de promisiuni. Dis
punem din nou de un semi
greu care se poate apropia 
de valoarea lui Gheorghe 
Negrea sau Ion Monea. Ce 
i-aș putea recomanda? O 
viață sportivă și antrenamen
te susținute pentru mărirea 
forței".

NICOLAI STOENjESCU 
(A.S.A. Cluj-Napoca) văzut de 
Adolf Selbei — antrenor (Box 
club Brăila): „Evoluția ex
celentă a clujanului m-a im
presionat. Este mobil, folo
sește bine directele, are sim
țul distanței. Trebuie, însă, să 
învețe să execute „serii" și să 
atace mai mult. Mi s-a părut, 
mai ales în finală, prea re
ținut, a inițiat foarte puține 
acțiuni de atac. Stoenescu, 
însă, trebuie rodat în com
pania unor boxeri de peste 
hotare pentru a fi obișnuit cu 
competițiile Internaționale de 
anvergură".

ILIE DRAGOMIR (Olimpia 
București) văzut de Ion Sto- 
ianovici — antrenor (Metalul) : 
„Apreciez ca foarte bună 
evoluția boxerului Ilie Dra- 
gomir — un „stilist", posesor 
al unul derutant „joc de 
picioare", excelent în apăra
re. Deficiențe: atacă cu lo
vituri izolate și nu dispune 
Încă. de o condiție fizică care 
să-l ajute să rămînă proaspăt 
intr-un turneu de mai mare 
întindere în timp. Cred că, în 
viitor, remediind aceste cîteva 
minusuri, el iși va găsi un 
loc în prima reprezentativă a 
țării".

FINALELE AU FOST DOMINATE DE TINERI
Finalele m-au ținut cu sufle

tul la gură. Meciurile, deosebit 
de spectaculoase, m-au făcut să 
dau uitării amărăciunea semi
finalelor. N-au lipsit surprizele, 
n-au lipsit momentele de maxi
ma tensiune și nici fazele teh
nice de mare spectacol. Revă- 
zind, acum, după gongul final, 
rezultatele, se desprinde o ori- 
mă concluzie : cițiva dintre 
campionii de anul trecut au fost 
detronați, cedind centurile unor 
tineri boxeri cu calități remar
cabile., La cocoș, constănțeanu1 
Memet Iuseim (23 ani) cu mai 
multă experiență competitions 
lă, a reușit să se impună în tata 
revelației semifinalelor — Nico
lae Stoenescu. care, se pare, a 
cedat fizic. Oricum. Stoenescu 
se numără printre tinerii aduși 
in „prim plan" de aceste cam
pionate. Ion Mantu (20 de anii 
a cîștigat fără luptă, însă se 
anunță un element de perspec
tivă. Să vedem cum se va com
porta in intilnirile internațio
nale. Lazăr Marian și-a adjude
cat pe merit titlul la „pană*. 
Este un boxer tenace, curajos, 
dar care in ce privește tehnica 
mai are multe de învățat. Va- 
sile Cicu, alt element tinăr care 
promite, a devenit campion in- 
vingind un favorit : Ion Vladi
mir. In sfîrșit, la categoria semi
grea, murea surpriză : Valentin 
Vrînceanu (20 de ani, Dinamo)

Comentează pentru cititorii ziarului nostru 
ION POPA, antrenor federal

î

î
L

CAMPIONII — 1976

Categ. semimuscă : TEOFIL GHINEA (Steaua) b. p. Al. Tu
rei (Voința Cluj-Napoca) ; categ. musca : IBRAHIM FAREDIN 
(Farul) b.p. Dinu Teodor (Dinamo) ; categ. cocoș : MEMET 
IU5EIM (Farul) b.p. Nicolae Stoenescu (A.S.A. Cluj-Napoca) ; 
categ. pană : MARIAN LAZAR b.p. Gheorghe Ciochina (Stea
ua) ; categ. semiușoară ION MANTU (Steaua) cîștigâ prin 
neprezentarea lui Florian Livădaru (Steaua) ; categ. ușoară 
CAUSTRAT CUȚOV (Dinamo) b.p. Ion Budușan (Metalul) ; 
categ. semimijlocie VASILE CICU (Dinamo) b.p. Ion Vladimir 
(Dinamo) ; categ. mijlocie mică VASILE DIDEA (Dinamo) b.p. 
Sandu Tirilâ (Box Club Galați); categ. mijlocie: ALEC NAS- 
TAC (Steaua) b.p. Ștefan Florea (Rapid) ; cat. semigrea : VA
LENTIN VRÎNCEANU (Dinamo) b.p Costică Dafinoiu (Box 
Club Brăila) ; cat. grea : MIRCEA SIMON (Dinamo) b. ab. 2 
Ilie Dascălu (Farul).

învinge prin abandon în prima 
repriză pe medaliatul cu bronz 
la Montreal, Costică Dafinoiu 
Vrînceanu este boxerul in care 
îmi pun cele mai mari speranțe. 
A apărut o nouă „stea" și nu 
rămine decît să muncim pentru 
ca strălucirea ei să se afirme și 
în confruntările internaționale. 
Dintre consacrați, apreciez evo
luția lui Ibfahim Faredin. un 
boxer care „s-a plimbat* în

j
campionat, dar care trebuie 
să-și confirme valoarea la „eu
ropene" și la „mondiale". Cahs- 
trat Cuțov și Alee Năstac. doi 
veterani, și-au adjudecat ti
tlurile intregindu-și bogata lor 
colecție. Ei au intrat pe merit 
in galeria marilor boxeri ro* 
mâni, demonstrind ce înseamnă 
să iubești sportul pe care t 
practici și să i te dăruiești fără 
rezerve. Mircea Simon nu are,

la ora actuală, adversari în țară 
Trebuie să-i programăm mai 
multe intilniri internaționale. în 
sfîrșit, un cuvînt pentru oame
nii de colț despre care n-am 
amintit pină acum in comenta
riile mele. Dinamo, cu șapte fi- 
naliști, dintre care 5 au 
cucerit titlul de campion, de
monstrează că Tit.i Dumi
trescu și Ion Dumitru iși pregă
tesc cu multă pasiune elevii. 
Steaua și-a adjudecat trei ti
tluri, dar cu puțin noroc puteau 
fi mai multe. Ion Chiri ac și 
Șerbu Neacșu au prezentat în 
ring boxeri bine antrenați, im- 
punind atenției și cițiva tineri 
talentați. Și acum... provincia ; 
profesorul Adrian Teodorescu se 
întoarce la Constanța cu doi 
campioni și un vicecampion. Un 
succes care încununează activi
tatea laborioasă a acestui tinăr 
antrenor. Mențiuni pentru Adolf 
Seibel, Iosif Mihalic, Traian 
Ogrinjeanu — antrenori care 
au venit la București cu elevi 
temeinic pregătiți. Acum, după 
gongul final, îmi îndrept gin- 
durile spre marile confruntări 
internaționale care se apropie 
și in care sper să punem în 
valoare „recolta" campionatelor 
recent încheiate.

Grupaj realizat de 
TEODOR POGOCEANU

Noi și strălucite succese 
ale gimnasticii românești

Tradiționala competiție de 
gimnastică „Cupa Kuniki", cel. 
mai mare concurs international 
postolimpic, s-a încheiat la Na
goya cu un nou și strălucit suc
ces al sportivei românce Nadia 
Comăneci, care s-a clasat pe 
primul loc la individual compus 
și a terminat învingătoare la 
toate cele patru aparate.

Duminică după-amiază, ca și 
in prima zi de întreceri, Nadia 
Comăneci a entuziasmat pe cei 
peste 7 000 de spectatori pre- 
zetiți in tribunele sălii gimna
ziului „Aikii" din Nagoya. Evo
luțiile sale la sol, unde a primit 
„10", și la birnă, unde a fost no
tată cu 9,80, au purtat din nou 
amprenta perfecțiunii, amintind 
de neuitatele sale exerciții pre
zentate la Jocurile Olimpice de 
la Montreal. Grația, precizia și 
dificultatea exercițiilor sale au 
situat-o permanent pe Nadia 
Comăneci in atenția publicului 
spectator, fiind totodată și prin
cipalele atuuri cu care campi
oana româncă a terminat învin
gătoare in acest concurs, care a 
reunit reprezentanți de valoare 
ai gimnasticii mondiale.

Victoria Nadiei ■ Comăneci a 
fost fericit întregită și de fru
moasa comportare a colegelor ei 
Teodora Ungureanu și Mariana 
Constantin. Teodora Ungureanu 
s-a clasat pe locul doi, iar Ma
riana Constantin a ocupat locul 
trei, la egalitate, cu sportiva so
vietică Elena Davidova.

Iată clasamentul final al „Cu
pei Kuniki", la individual com
pus feminin : 1. Nadia Comă
neci (România — 39,75 puncte) 
sol — 10 ; paralele — 10 ; sări
turi — 9.95 ; birnă — 9,80 : 2. 
Teodora Ungureanu — 39,05
puncte (soi — 9,90 ; paralele și 
birnă — 9.75 ; sărituri — 9.65) ; 
3—4 Mariana Constantin (Româ
nia) 38,35 puncte (birnă — 9.65; 
paralele și sol — 9,60 ; sărituri
— 9,50) și Elena Davidova
(U.R.S.S.) — 38,35 puncte ; 5.
Svetlana Grozdova (U.R.S.S.) — 
38.25 puncte ; 6. Marion Kische 
(R. D. Germană) — 38,10 puncte.

Concursul masculin a fost ciș- 
tigat de sportivul sovietic Vla
dimir Markelov — 57,20 puncte, 
urmat de compatriotul său Vla
dimir Rihonov — 56,65 pu;^țe 
și Yoshito Teramoto (Japonia) 
55,90 puncte.

ir
Sub titlul ,.Nadia Comăneci"

— vedeta „Cupei Kuniki", a- 
genția France Presse a transmis 
un amplu reportaj de la con
cursul din Nagoya. în acest ma
terial se scrie printre altele : 
„Românca Nadia Comăneci, 
care și-a întrecut toate adversa
rele la recentele Jocuri Olimpi
ce de la Montreal, a reușit du
minică seara să obțină un nou 
„10", la exercițiul de la sol, 
după ce sîmbătă primise aceeași 
notă maximă la paralele. Ea a 
cîștigat de o manieră categorică 
„Cupa Kuniki" — ediția 1976,

FOTBAL XIII: Din nou o etapă favorabilă gazdelor, care nu au cedat decît un punct

— O ZI CU MAI
Deși s-a desfășurat la concurență cu o întâlnire de mare 

atracție — partida de rugby România—Franța, din campio
natul european — derbiul etapei s-a bucurat de o asistență 
record — circa 25 de mii de spectatori, găzduiți in niște tri
bune care n-au decit o capacitate de 18 000 locuri! Dealtfel, 
porțile stadionului Dinamo au fost forțate cu o jumătate de 
oră înainte de începerea partidei. Au fost forțate și tribunele. 
Intre gardul terenului și gradene spațiul a fost ocupat de o 
masă compactă de citeva mii de oameni. Nu ințelegem ra
țiunea organizării unor meciuri atît de importante la concu
rență și pe un stadion neincăpător. Ne imaginăm cum ar fi 
arătat, ieri după-amiază. stadionul „23 August", dacă se cupla 
derbiul campionatului de fotbal cu partida de rugby.

Dar să revenim la etapă, lăsind organele sportive să reflec
teze la asemenea luări de decizii. Derbiul dintre Dinamo ?i 
Univ. Craiova a corespuns, in bună măsură, așteptărilor și exi
gențelor. In prima repriză, liderul a jucat un fotbal de clasă, 
lăsindu-ne să ințelegem că are meciul la discreție. Dar după 
pauză, oprind citeva motoare — cauza: pregătirea fizică, slabele 
resurse de energie — au permis craiovenilor să preia „ostili
tățile". să devină vioara intii. amenintind scorul și victoria 
gazdelor. Cît de mult se schimbase fața jocului, dacă dina- 
moviștii au ajuns să tragă de timp și să aștepte, cu nesigu
ranță, fluierul final! Așadar, marea surpriză nu s-a produs, 
pentru că după dușul rece de la Oradea, liderul și-a regrupat

MULT SOARE —
forțele, și-a reaprins ambițiile și orgoliile, ceea ce l-a ajutat 
să obțină victoria și. cu aceasta, să se distanțeze la 4 puncte. 
Dar craiovenii au lăsat o frumoasă impresie și. mai mult, o 
mare promisiune de viitor prin noile^ nume prezentate de T. 
Teașcă publicului bucureștean: Geolgău, Tilihoi, Ciobanu... De 
asemenea, mișcarea jucătorilor arată o concepție modernă 
de joc.

In general, jocurile au fost aspre, ambițioase (Oradea, Hu
nedoara. Arad), unde scorurile au fost strinse, bihorenii. după 
o suită de succese fiind singurele gazde care au cedat un 
punct in această etapă. Demnă de remarcat este victoria la 
scor a băcăuanilor in dauna Rapidului, după trei eșecuri 
consecutive. Progresul, chiar dacă a condus cu 1—0 la Re
șița și, pină la urmă, a primit 4 goluri, nu ne mai miră, 
fiind obișnuiți din partea acestei echipe cu astfel de para
doxuri.

Daci surprinde plăcut setea de gol, concretizată prin cele 
30 de infringeri ale portarilor, nedumerește ratarea a două 
din cele trei penalty-uri acordate.

După ultimele eșecuri ale fotbalului nostru — vezi Poli Ti
mișoara, 0—5 cu Slavia Sofia și lotul național ,1—2 cu Admira 
Wacker, la mijlocul săptăminii — iată o zi ceva mai însorită, 
dătătoare de speranțe intr-o posibilă revitalizare a soccerului 
nostru.

VASILE CABULEA

pentru Cavai. După nouă minu
te, Mulțescu reduce din handi
cap printr-o execuție de mare 
finețe. In min. 76 același Buduru 
împinge cu pieptul balonul 
în poarta oaspeților. (LIVIU 
BRUCKNER).

U. T. ARAO _ |
A.S.A ÎG MUREȘ 1

STEAUA

F C. ARGEȘ

D I V I
Seria I.
Prahova Ploiești — Minerul 

Gura Humorului 3—0 ; Metalul 
Plopeni — F.C. Brăila 0—0 ; 
C.F.R. Pașcani — Gloria Buzău 
0—0 ; C.S.U. Galați — Ceahlăul 
P. Neamț 3—0 ; Olimpia Rm. Să
rat — C.S.M. Borzești 2—0 ; Uni
rea Focșani — Petrolul Ploiești 
0—1 ; Celuloza Călărași — Oltul 
Sf. Gheorghe 3—0 ; Victoria Te
cuci _ C.S.M. Suceava 2—1 ; 
Relonul Săvinești — Portul Con
stanța 1—0.

Seria a Il-a.
Șoimii Sibiu — Unirea Alexan

dria 1—0 ; Voința București — 
Metalul București 2—1 ; Chimia 
Rm. Vîlc'ja — Tehnometal Bucu
rești 5—0 ; Ș.N. Oltenița — Stea-

Sportul studențesc — F.C.M. 
Galați 1—2. O partidă cîști- 
gată de cadeții de pe malul 
Dunării, mai exacți în fazele 
decisive, dar care nu înseamnă 
că F.C.M. Galați poate aștepta 
liniștită viitorul. (S. U.).

F. C. M. Reșița — Progresul 
1—0 (1—0). întîlnirea juniorilor 
a fost o partidă a paradoxurilor. 
Oaspeții, mai ales în repriza a 
doua, și-au sufocat adversarii, 
dar gazdele au cîștigat prin go
lul lui Lepădatu (I. D.).

Dinamo — Univ. Craiova
1— 0. Uvertura marelui derbi a 
reușit, prin calitatea prestației, 
să pasioneze pe cei 25 000 de 
spectatori. (C. V.).

F. C. Bihor — Politehnica Iași
2— 3 (0—1). Golurile au fost 
înscrise de : Damian, Florian,

Z I A B
gul Roșu Brașov 2—0 ; Tractorul 
Brașov — Chimia Tr. Măgurele
2— 0 ; Flacăra Moreni — Chimica 
Tîrnăveni 4—0 ; Metalurgistul 
Cugir — F.C.M. Giurgiu 0—0 ; 
C.S. Tîrgoviște — Dinamo Sla
tina 1—0 ; Electroputere Craio
va — Nitramonia Făgăraș 1—1.

Seria a IlI-a.
Rapid Arad — U.M. Timișoa

ra 2—0 ; C.F.R. Timișoara — O- 
limpia Satu Mare 1—0 ; F.C. 
Baia Mare — Aurul Brad 1—0 ; 
Victoria Călan — Ind. sîrmei C. 
Turzii 2—1 ; Gloria Bistrița — 
„U" Cluj-Napoca 4—1 ; Armă
tura Zalău — Minerul Lupeni
3— 0 ; Minerul Cavnic — Mure
șul Deva 2—1 ; C.F.R. Cluj-Na
poca — Dacia Orăștie 1—0 ; Sti
cla Turda — C.I.L. Sighet 2—0.

și Cemescu pentru Politehnica, 
respectiv Svartzman — două — 
pentru F. C. Bihor. (V. S.)

U.T.A. — A.S.A. Tg. Mureș 
2—1 (1—1). După egalitatea din 
prima repriză, mai deciși, tex- 
tiliștii și-au adjudecat victoria 
în cea de-a doua parte a me
ciului. (M. I.).

S.C. Bacău — Rapid 3—0 
(0—0). Jocul a fost dominat de 
băcăuani, dar victoria lor s-a 
conturat greu, abia în a doua 
jumătate a reprizei secunde. Cu 
această victorie juniorii Sport 
Clubului se mențin în imediata 
apropiere a liderului. (ȘT. S.).

F.C. Corvinul — Poli Timi
șoara 4—1 (2—0). Din nou în
vingători la scor, elevii antre
norului Dumitru Pătrașcu se 
mențin în partea superioară 
a clasamentului. Au înscris: 
Klein min. 9. Nicșa min. 23, 
Petcu min. 60. Ursulescu auto
gol, in min. 63, respectiv, Iancu
mim. 71. (N. S.).

F.C. Constanța — Jiul 7—0 
(4—0). Liderul autoritar al cam
pionatului a deschis seria go
lurilor de pe litoral înscriind 
de 7 ori în poarta oaspeților — 
o formație modestă ca presta
ție. Au înscris: Suru (două), 
Tatar ache (două), Cîrîc (două), 
Voiculescu. (L. B.)

Steaua — F. C. Argeș 1—1. 
Un meci de slabă factură teh
nică, „presărat" și cu trei car
tonașe galbene („scorul" fiind 
în această privință 2—1 pentru 
Steaua...). Au marcat : Ancuța
min. 45 din 11 m. pentru piteș- 
teni, respectiv Dumitrașcu min. 
60. (D. C.).

Un meci la discreția steliști- 
lor, care se pare că a fost cel 
mai bun din actualul campio
nat și aceasta datorită formei 
bune a lui Dumitru, Zamfir și 
Stoica. Multe faze de gol la 
poarta argeșenilor, una mai 
frumoasă decît alta, create în 
special de Zamfir — care își 
revine din ce în ce mai mult 
la forma care l-a făcut cunos
cut — ca și de Răducanu, Du
mitru și Troi. Steliștii au 
practicat un joc modern, în vi
teză, cu dese schimbări de 
locuri care au prins pe picior 
greșit apărarea piteșteană, 
atu-ul principal al victoriei atît 
de clare fiind însă jocul pe 
extreme. Zamfir și apoi Troi 
și-au servit cu multă prompti
tudine colegii din atac care s-au 
întrecut în a marca goluri foar
te spectaculoase : Iordănescu
(min. 6, 49 și 68), Răducanu 
(min. 27 și 43), Dumitru (min. 
59). Argeșenii ni s-au părut re
semnați de la început, presta
ția lor fiind foarte ștearsă (de
altfel în tot meciul au trimis 
doar patru șuturi pe spațiul 
porții din care Dobrin în min. 
40 reușind să înscrie un gol în 
stilul său personal, de la circa 
20 m sus în colțul din stingă al 
porții lui Iordache). (C. DUMI- 
IRU).

mai multă precizie și luciditate 
In fazele de construcție și fi
nalizare, craiovenii ar fi putut 
schimba rezultatul în favoarea 
lor. (Cum, D. Georgescu, de
altfel, în min. 70 ar fi putut 
realiza un hat-trick). Pentru 
că, dacă ne-am notat bine, în 
partea a doua craiovenii au 
avut nu mai puțin de 6 situații 
din care ar fi putut marca : 
Geolgău (min. 54), Oblemenco 
(min. 75), Donose (min. 84) și 
Bălăci, un adevărat campion al 
rațârilor : min. 58, 60 și 71. La 
acestea se mai adaugă 4 șuturi 
pe spațiul porții și 3 în afară. 
Superioritatea oaspeților din 
repriza secundă s-a datorat 
unei mișcări dezinvolte, plină 
de inventivitate, ei reușind să 
aibă superioritate numerică atît 
în atac, cit și în apărare. Me
ciul a fost frum06, disputat, cu 
multe faze de poartă, desfășu
rat într-un spirit de sportivita
te. Craiovenii au redus din 
handicap in min. 86, prin Ne
grită, din penalty, acordat cu 
ușurință de arbitrul C. Ghiță 
(Ștefan blocase balonul și nu 
l-a împiedicat în nici un fel pe 
Beldeanu). Dealtfel, arbitrajul 
a fost inegal, acordîndu-se cu 
ușurință cartonașe galbene (Ti
lihoi și Oblemenco). (C. VA
SILE).

șutul său fiind respina eu ge
nunchiul de portarul Naște. 
(VASILE SERE).

F- C. M REȘIȚA . , 

PROGRESUL . •

Băluță șprintează, centrează im
pecabil în careu și Șoșu preia 
fulgerător cu stîngul din plonjon 
făcînd inutilă robinsonada lui 
Ioniță. Cartonaș galben : Vol- 
mer. Slab arbitrajul piteșteanu- 
lui Ioan Chllibar. (ȘT. OL
TEANUL

Pe un teren îmbibat cu apă, 
In fața a peste 6 000 de spec
tatori, echipa gazdă, prin jocul 
său prudent, a permis oaspe
ților să se instaleze la timonă, 
încă din min. 3 oaspeții ra
tează deschiderea scorului, Bb- 
loni reluind de la numai 10 m 
peste transversala lui Iorgu- 
lescu. In min. 27, Hajnal, ne
supravegheat de apărarea ară
deană, plonjează înscriind spec
taculos cu capul. Prima parte 
a meciului se încheie în nota 
de dominare a tirgmureșenilor. 
După reluare, textiliștii ies mai 
decis la atac, dar minutele se 
scurg lăsind impresia, după 
ratările lui Cura și Felecan, 
unei imposibilități a reducerii 
scorului. Și, totuși, în min. 82 
Tisa, infiltrat în careul ad
vers, restabilește egalitatea. 
Gazdele forțează și în min. 86 
Schepp se înalță peste toată 
apărarea oaspeților și înscrie. 
(MARIUS IEGARU).

D,NĂM0
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Victorie dificilă a liderului, 
care a dominat copios în pri
ma repriză, cînd a și marcat 
două goluri (D. Georgescu min. 
15, pasă în adîncime trimisă de 
Moldovan — după opinia noas
tră ofsaid ! — și în min. 24, in 
urma unei suite de greșeli să- 
vîrșite de Bălăci, Ciobanu...), 
dar a cedat inexplicabil în 
repriza secundă. Adică explica
bil : studenții craioveni au in
sistat mai mult în atac, în vre
me ce gazdele au înregistrat o 
prematură cădere fizică, dato
rată cîtorva jucători, din păca
te între aceștia și tinerii Vrîn
ceanu, Dobrău, Moldovan. Cu

F.CJHHOR M 
„pon»‘ iași

Orădenii, cunoscînd forța de 
joc a echipei oaspete în parti
dele din deplasare, au încercat 
chiar din start să se desprindă 
în învingători. Drept urmare, ei 
au inițiat o suită de acțiuni o- 
fensive deosebit de periculoase 
și chiar în cel de-al doilea mi
nut au fost foarte aproape de 
gol, dar mingea centrată de Lu- 
pău — cel mai bun jucător de 
pe teren — a fost irosită de 
Ghergheli care a șutat într-un 
adversar. Același Lupău, împre
ună cu Bigan și Kun II au rea
lizat o fază de mare spectacol 
(min. 47). dar balonul expediat 
de Kun II a întîlnit bara. F.C. 
Bihor ratează ocazii după ocazii, 
culminînd cu aceea a lui Flo- 
rescu (min. 66) care nu a reușit 
să transforme o lovitură de la 11 
m. acordată ca urmare a unui 
fault in careu asupra lui Lăpuf,

A trebuit, mai întîi, ca oaspe
ții să deschidă scorni pentru ca 
abia după aceea jucătorii reși- 
țenl să-și domine adversarii. 
După ce în min. 19 Iatan ra
tează o mare ocazie, în min. 28 
Țevi nu iartă apărarea nesigură 
a gazdelor, înscriind imparabil. 
A fost momentul după care ju
cătorii bucureșteni s-au văzut 
tot mai puțin pe teren. în min. 
40. Gabel egalează pentru ca, 
apoi, repriza a doua să se des
fășoare sub semnul netei domi
nări a metalurgiștilor. în min. 
62, Bora preia conducerea, apoi 
din nou Gabel în. minutele 73 și 
76 mărește avantajul în vreme 
ce Bojin și Tănase ratează alte 
cîteva ocazii. în toată partida 
reșițenii au tras 21 de șuturi (7 
pe spațiul porții), iar bucu- 
reștenii abia 7 în total (2 pe 
poartă). De remarcat spor
tivitatea jucătorilor. Arbitrul 
M. Moraru din Ploiești, ajutat 
slab de tușieri, a arătat inutil 
cartonașul galben lui Porațchi. 
(ION DANCEA).

Oaspeții ar putea acuza se
veritatea scorului, avînd ca 
argument faptul că ultimele 
două goluri ale băcăuariilor au 
fost înscrise pe fondul unei ac
centuate dominări rapidiste. Dar 
nu-i mai puțin adevărat că por
tarul bucureștean Ioniță și-a 
salvat poarta și echipa de cel 
puțin trei ori în prima jumă
tate a partidei, cînd gazdele au 
dominat copios. Iată cum au fost 
înscrise cele trei goluri : min. 25 
Cărpuci a făcut o cursă în ju
mătatea de teren adversă și de 
la circa 30 m a șutat puternic, 
prin surprindere, înscriind un 
gol frumos, la vinclu, cu toată 
opoziția lui Ioniță. în min. 71 
Sinăuceanu șutează din margi
nea careului, Ioniță n-a putut 
reține și Pană împinge mingea 
în plasă din marginea careului 
mic ; în min. 73 același Sinău- 
ceanu centrează pe aripa stingă,

F. C. CORVINUL , p 

„POLI- TIMIȘOARA

Cu citeva contraatacuri bine 
purtate de Floareș și Petrescu, 
susținuți de Dembrovschi, repri
za se încheie la scor alb. După 
pauză, hunedorenii par și mai 
deciși. Șurenghin obține două 
mari ocazii de gol in minutele 
53 și 54, apoi Tonca își plasează 
cunoscuta lovjtură de cap pe 
lîngă poartă, iar în min. 60* Eco- 
nomu șutează din întoarcere 
mingea trimisă de Bucur și Ba- 
thori este bătut : 1—0. Două mi
nute mai tîrziu, Șurenghin își 
„seamănă" adversarii în apro
pierea careului, pătrunde în in
terior, dar Maier îi agață picio
rul și penalty indiscutabil, exe
cutat de Economu în bară, min
gea revine la Șurenghin care o 
trimite din nou pe poartă, dar 
din nou Bathori se remarcă pa- 
rînd. Meciul se încheie cu victo
ria meritată a Corvinului, însă 
jocul în sine nu s-a ridicat la 
exigențele firești, probabil și din 
cauza mizei care și-a pus am
prenta pe alocuri și pe nervii 
jucătorilor, dind la iveală unele 
durități de ambele părți. (N. 
STANCIU).

F. C. CONSTANȚA 

JIUL PETROȘANI

Joc aspru Ia Constanța între 
echipa litoralului și Jiul. Joc în 
care, în repriza secundă, prin 
cele cinci goluri s-a ridicat con
siderabil valoarea partidei. Me
rit în realizarea spectacolului îl 
au ambele formații. Constănțenii 
pentru că au înscris patru goluri, 
demonstrind o capacitate ofen
sivă bună, Jiul pentru că a evo
luat deschis. Cum s-au înscris 
golurile de pe litoral : în min. 
46 Cavai respinge un balon și 
Mărculescu înscrie ; în min. 51 
același Mărculescu fentează 
scurt și trimite balonul în pla
să ; în min. 60 Buduru șutează 
din apropiere fără speranță

SP. STUDENȚESC 

F- C. M. GALAȚI

Deși „calculul hîrtiei" îi dă
dea favoriți pe studenți, situația 
de pe teren a fost alta, mai ales 
în primele 70 minute. Cu tot go
lul înscris de O. Ionescu, ajutat 
și de propriile-i coate, în minu
tul 31. n-a lipsit mult să asis
tăm la o cu totul altă soartă a 
partidei. Dar gălățenii. care par 
tot mai impăcați cu gîndul reîn
toarcerii in „B“, au cochetat cu 
ocaziile, irosindu-le cu nonșa
lanță de parcă scorul le era fa
vorabil. Studenții au reapărut în 
joc, după o serie de țesături inu
tile pe ..jumătate" de metru pă
trat, abia după ce tot O. Iones
cu a majorat scorul la 2—0 (min. 
68) și ne-au reamintit de acel 
Sportul studențesc care a ince
put campionatul. Cel de-al trei
lea gol a fost opera Iui Grosu 
(min. 78) cînd gălățenii opriseră 
motoarele. (S. UNGUREANU).

CLASAMENT
Dinamo 13 9 2 2 33-13 20
Sp. studențesc 12 6 4 2 17- 6 16
Univ. Craiova 13 7 2 4 24-15 16
Steaua 13 7 2 4 23-16 16
Poli Timișoara 13 7 1 5 19-13 15
F.C. Argeș 13 6 3 4 18-21 15
U.T.A. 13 6 3 4 16-22 15
Jiul 13 6 2 5 16-16 14
A.S.A. Tg. Mureș 13 6 1 6 11-12 13
F.C. Bihor 13 4 4 5 15-17 12
Corvinul 13 4 4 5 13-16 12
F.C.M. Reșița 12 5 1 6 18-19 11
Rapid 13 5 1 7 17-20 11
Progresul 13 3 5 5 17-27 11Poli iași 13 4 2 13-13 10
S.C. Bacău 13 4 2 7 16-13 10
F.C. Constanta 13 4 2 7 16-20 10F.C.M. Galați 13 1 3 9 9-28 5

ETAPA VIITOARE
(21 noiembrie)

Rapid — F.C.M. Reșița, Poli
tehnica Timișoara — F.C. Con
stanta, A.S.A. Tirgu Mureș — 
Sportul studențesc, S.C. Bariu 
— F. C. Bihor. F.C.M. Galați 
Universitatea Craiova. Politeh
nica Iași — Dinamo, U.T.A. — 
F.C. Argeș, Prosrresul — Corii- 
nul Hunedoara și Jiul — Steaua.
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Tinerii nord-irlandezi 
au manifestat împotriva violenței

Aproximativ 20 000 de tineri — reprezentînd comunitățile pro
testanta și catolică din Irlanda de Nord — au luat parte simbătfi 
după-amiază, Ia Belfast și in alte orașe din Ulster, la marșuri 
organizate de Mișcarea femeilor irlandeze pentru pace, cerind 
să se pună capăt celor șapte ani de violență din această provincie

LISABONA: 
întrevederi ale 

reprezentantului P.C.R. modificării constituției spaniole

Manifestație, din Belfast a 
avut ca obiectiv obținerea de 
fonduri în vederea construirii 
unui centru de vacanță pentru 
victimele actelor de violență 
din. Ulster.

Un alt marș —la care au luat 
parte 6 000 de persoane — a 
avut locj- in aceeași zi, la Bris
tol (vestul Angliei). Cu acest 
prilej, Betty Williams, una din
tre fondatoarele Mișcării pentru 
pace a femeilor din Ulster, a

anunțat că manifestația progra
mată pentru 27 noiembrie, la 
Londra, va marca încheierea 
fazei actuale a acțiunilor orga
nizate în Marea Britanie pen
tru restabilirea calmului in Ul
ster. Ea a precizat că faza a 
doua a campaniei pentru pace 
va fi consacrată unor proteste 
ale mișcării, în vederea opririi 
finanțării actelor de violență 
din Ulster de către unii cetă
țeni de origine irlandeză din 
țări occidentale.

Africa Australă
• Eforturi pentru a împiedica suspendarea lucrărilor 
Conferinței în problema rhodesiană • O declarație 
a senatorului american Dick Clark • Anihilarea, in 
Mozambic, a unui grup diversionist din Rhodesia

Tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a intilnit 
la Lisabona cu generalii 
Franco Charais și Pezarat 
Correia, maiorul Victor Al
ves, comandantul Martins 
Guerreiro, membri ai Consi
liului Revoluției, și coman
dantul Mario de Aguiar, se
cretar de stat la Ministerul 
Administrației interne.

Reprezentantul partidului 
nostru s-a intilnit. de aseme
nea. cu Jorge Sampaio. Joac 
Cravinho, Cezar de Oliveira 
și A. da Fonseca, membri a: 
consiliului de conducere al 
„Grupului socialist de inter
venție-.

In cursul intilnirilor, au 
fost discutate probleme de 
interes comun. Au 
față Ghizela Vass.
al CJC.
secție la C.C. 
Marin Iliescu, 
României ia Lisabona.

fost de 
membru 

adjunct de șef de 
al P.C.R., și 
ambasadorul

APEL AL COORDONĂRII DEMOCRATICE

gru- 
opo- 

din 
for- 
Co-

buit să fie acordate înainte de 
organizarea referendumului, in 
încheiere documentul lansează 
poporului spaniol apelul de a 
se abține de la vot.

Situația din Africa Austra
lă continuă să se afle in cen
trul atenției agențiilor inter
naționale de presă și al ob
servatorilor.

Oamenii politici africani pre- 
zenți la conferința în problema 
rhodesiană depun eforturi in
tense pentru a împiedica sus
pendarea lucrărilor, risc apărut 
mai ales după aminările succe
sive ale reuniunilor plenare.

Reprezentanții statelor africa
ne vecine cu Rhodesia — Zam
bia, Tanzania, Botswana și Mo- 
zambicul —, care iau parte in 
calitate de observatori, au avut 
întrevederi cu delegațiile mișcă-

Majorare a prețurilor 
la petrol?

Referindu-se la apropiata re
uniune a Comisiei economice a 
Organizației statelor exportatoa
re de petrol (O.P.E.C.), agenția 
France Presse scrie că in ca
drul membrilor O.P.E.C. se con
stată o unanimitate de vederi în 
ceea ce privește necesitatea ma
jorării prețurilor la petrSl. Cri
teriile pe baza cărora vâ fi a- 
doptată o asemenea hotârire se 
referă la actuala conjunctură pe
trolieră, situația monetară inter
națională, precum și evoluția 
prețurilor la produsele manu
facturate. pe care le importă ță
rile membre ale O.P.E.C. Pro
centul de majorare preconizat 
de diverse state ale O.P.E.C. e- 
voluează între 10 și 25 la sută.

rilor de eliberare conduse de 
Joshua Nkomo și Robert Mu
gabe. Totodată, cei patru repre
zentanți s-au consultat cu pre
ședintele conferinței, Ivor Ri
chard, in legătură cu viitoarea 
formulă de compromis pe care 
ambasadorul britanic intențio
nează să o prezinte in ședința 
de luni.

In același cadru se înscrie și 
sosirea la Salisbury a senato
rului democrat american Dick 
Clark, in cadrul turneului de in
formare pe care il întreprinde in 
mai multe țări africane.

Clark, care este președinte al 
Subcomitetului senatorial pentru 
problemele africane, a declarat, 
într-un interviu acordat in cursul 
vizitei efectuate în Tanzania că, 
în cazul în care ar eșua Confe
rința de la Geneva privind viito
rul constituțional al Rhodesiei, 
administrația americană ar tre
bui să acorde sprijin mișcărilor 
de eliberare națională africane 
din această țară.

Pe de altă parte, agenția mo- 
zambicană de știri și postul de 
radio din Maputo au anunțat că 
unități militare mozambicane și 
efective ale miliției populare din 
această țară au anihilat încerca
rea unui grup diversionist de 
militari rhodesieni de a organiza 
o ambuscadă împotriva unui 
trșn și de a mina calea ferată 
in zona orașului Chicualacuala, 
din apropierea frontierei cu 
Rhodesia. Acționind împotriva 
diversioniștilor. militarii forțelor 
populare de eliberare aie Mo- 
zambicului au provocat grupului 
diversionist pierderi grele, si- 
lindu-1 să se retragă-

La Madrid a avut loc o șe
dință a Comisiei Executive a 
Coordonării Democratice, 
pare a majorității forțelor 
ziției democratice spaniole 
care fac parte, între alte 
mațiuni politice, Partidul
munist, Partidul Socialist Mun
citoresc Spaniol, Partidul Socia
list Popular. Comisiile munci
torești (sindicatele interzise de 
guvern). Uniunea sindicatelor 
muncitorești (U.S.O.). In cadrul 
acesteia, participant ii au cerut 
poporului spaniol să se abțină 
de la vot in cadrul referendu
mului ce va fi organizat de au
torități in legătură cu proble
ma modificării constituției.

în comunicatul dat publicită
ții la încheierea reuniunii se 
precizează că ..guvernul a adop
tat hotărîrea de a organiza acest 
referendum fără a fi avut in 
acest sens negocieri cu opoziția 
democratică, adoptind. astfel, o 
măsură cu caracter unilateral**. 
Subliniindu-se absența unor ga
ranții și libertăți care ar fi tre-

„Căștile verzi"
vor ocupa noi poziții

la Beirut
O nouă desfășurare a 

lor arabe de descurajare 
pixala libaneză a fost

ALEGERILE
MUNICIPALE

DIN BRAZILIA
Brazilia înregistrează 

astăzi unul dintre cele mai 
importante evenimente 
politice naționale ale a- 
nului — alegerile munici
pale pentru desemnarea 
prefecților și consilierilor 
în cele aproape 4 000 de 
organe ale puterii locale.

ITALIA. Manifestație la Roma împotriva creșterii inflației 
și șomajului

Testul de astăzi, la care 43 
de milioane de brazilieni 
chemați la urne pentru 
exprima opțiunile față 
candidații prezentați de 
două partide politice — 
lianța Renovatoare Naționa
lă" (ARENA), de guvernă- 
mint, și ..Mișcarea Democra
tică Braziliană" (M.D.B.). in 
opoziție, este considerat de
cisiv. fiindcă el ar putea avea 
o influentă destul de mare 
pentru scrutinul legislativ din 
1978. însuși președintele ță
rii, Ernesvo Geisel. s-a anga
jat deschis in accxstâ cam
panie electorali purtată de 
ARENA, desfâșurutd un dia
log larg ea alegătorii. Faptul 
a dat dimensiuni sporite eve- 
nimentaiui. depășind cadrul 
local. Ca urmare, ultimele 
luni, înainte și după închide
rea listelor electorale la 6 
august, au cunoscut* o im
pulsionare a vieții politice. 
Partidul de guvernămint, 
ARENA, al președintelui Gei- 
seL dorește nu numai men
ținerea poziției prezente, ci 
și recuperarea, in alegerile 
legislative din anul viitor, a 
mandatelor pierdute. Fiindcă, 
așa cum se știe, in ultimul 
scrutin din 1974. ARENA, 
care deține majoritatea abso
lută in cele două camere ale 
Congresului Național, a pier
dut 80 de mandate in favoa
rea opoziției. Această efer
vescență politică explică de 
ce alegerile municipale s-au 
transformat — după cum 
nota o revistă braziliană — 
^ntr-un fel de plebiscit cu 
importanța și consecințele 
corespunzătoare ale acestui 
gen de manifestare colecti
vă**.

Dezbaterile electorale s-au 
axat in principal pe situația

sint 
a-și 

de 
cele 
„A-

economică și, mai exact, pe 
reașezarea economiei, aflata 
intr-o fază de tranziție și re
ajustare, la noile realități 
mondiale. Este vorba de con
trolul presiunilor inflațio
niste și ale deficitului co
mercial. Măsurilor luate de 
restringerea creditelor, eco
nomisire a combustibilului, 
autoritățile braziliene încear
că să le mai adauge încă una, 
hotăritoare, și anume „dezac- 
celerarea" ritmului de creș
tere a produsului național 
brut, pentru a se ajunge la’ 
un nivel moderat de dezvol
tare, 7—8 la sută.

Șe au in vedere proiecte 
privind dezvoltarea regională, 
precum și de ordin social, 
construcții de locuințe. lu
crări cu caracter edilitar, în 
domeniul sănătății publice și 
al invățămintului. Totodată, 
dezbaterile electorale au sub
liniat necesitatea sporirii par
ticipării tuturor sectoarelor 
populației braziliene la viața 
poliiieâ a țării, o atenție de
osebită revenind tineretului 
și femeilor.

Pe planul relațiilor externe, 
Brazilia tinde spre o diver
sificare a piețelor de cumpă
rare și vinzare, prin lărgirea 
raporturilor comerciale și fi
nanciare cu Franța. Anglia, 
Japonia, celelalte țări din A- 
merica Latină, țările arabe și 
africane.

Unele cercuri financiare 
consideră fundamentală pen
tru reducerea deficitului co
mercial intensificarea schim
burilor comerciale ale Bra
ziliei ca țările socialiste eu
ropene. care in prezent au 
depășit cu mult cifra de un 
miliard dolari, prevăzindu-se 
in următorii trei ani o creș
tere cu circa 20—25 la sută.

Observatorii politici afiațl 
în aceste zile in Brazilia con
sideră că, deși alegerile de 
astăzi se vor desfășura in 
conformitate cu anumite in
terese pe plan municipal, ele 
au prilejuit o amplificare a 
dialogului intre partidele po
litice in fața problemelor 
care confruntă Brazilia.

forțe- 
în. ca- 

r___ _________ „ ____  fixată
pentru azi dimineață. Așa cum 
informează din Beirut cores
pondentul agenției France 
Presse, „căștile verzi" urmează 
să formeze „o centură în jurul 
Beirutului", de la Amchit (30 
km in nordul capitalei) la 
Khalde (suburbie situată în su
dul orașului), să stabilească 
puncte de observație șii să asi
gure protecția instituțiilor pu
blice. Desfășurarea va avea loc, 
de asemenea, de-a lungul între
gii linii de demarcație care 
traversează capitala de la nord 
la sud.

Potrivit ziarului „Al Safir", 
patrule mixte formate din for
țe palestiniene și membri ai 
Mișcării progresiste libaneze 
vor ridica instalațiile militare 
începînd de astăzi și vor inter
zice portul de 
nile controlate
măsuri au fost 
nele controlate 
servitoare.

armă în regiu- 
de ei. Aceleași 
luate și în zo- 
de forțele con-

Pentru a putea cu
prinde cu vederea 
imaginea panorami
că a capitalei mongo
le, nimic mai simplu 
decît o ascensiune pe 
treptele de bazalt care 
străjuiesc latura nor
dică a munților Bog- 
do. Munții, de fapt 
dealuri molcome, așe
zați într-un larg amfi
teatru oferă, pînă de
parte spre zări, un ta
blou cuprinzind în la
turile sale istoria unui 
oraș.

De o parte și de 
alta, înșirate ca o sal
bă pe apele firave ale 
Tolei, unitățile indus
triale din Ulan Bator, 
mindria localnicilor și 
a întregii țări. Apoi, 
noile cartiere de lo
cuințe cu edificiile so- 
cial-culturale : școli,
spitale, complexe co
merciale. Din îngră
mădirea de blocuri ce 
se profilează pe cerul 
asiatic, deslușim re
perele Pieței Suhe 
Bator. Un imens pa
trulater mărginit de 
monumentala clădire 
a Consiliului de Mini
ștri, de combinatul 
poligrafic, teatrul de 
operă și balet, teatrul 
dramatic. mauzoleul 
celui care a fost Suhe 
Bator. Este locul larg 
unde au loc marile 
manifestații și, de 
unde, întocmai unor 
raze, se desprind arte
rele principale aie 
Ulan Batoruiui.

Intr-una din zile am 
traversat orașul lăsînd 
în urmă nucleul civic, 
bulevardele scăldate 
in lumina unui august 
blind, într-un început 
de toamnă mongolă, 
intersectînd cvartale
le moderne. Colegii de 
la ziarul „Zaaluuciu- 
din Unen“ ne spuseseră 
in ajun că, la invitația 
organizației de tineret 
de la Fabrica de piele 
și produse din piele,

unul din marile obiec
tive economice ale o- 
rașului, urma să vizi
tăm această unitate. 
Directorul fabricii, 
Handma Aior, ne-a 
vorbit despre viața și 
munca acestui colec
tiv, a oamenilor ce-1 
compun. Aproximativ

sele meserii ale fabri
cii. în timp ce par
curgeam cîteva din 
principalele secții, tî- 
nărul inginer șef, Ga- 
rit Țădîn, ne-a mărtu
risit preocupările con
stante pentru valorifi
carea pieilor — una 
din principalele bogă-

Semnături tinerești 
într-o monografie 

a Ulan Batoruiui

însemnări din R. P. Mongolă

trei pătrimi din numă
rul angajaților îl con
stituie tinerii. Bucu- 
rindu-se de condiții 
tot mai relevante pen
tru ridicarea nivelu
lui profesional, tinerii 
care după absolvirea 
școlii medii frecven
tează cursurile de doi 
ani organizate de Mi
nisterul Industriei U- 
șoare obțin calificarea 
in una din numeroa-

ții ale Mongoliei. Pe 
aceste locuri, în urmă 
cu 35 de ani, lua fiin
ță o unitate modestă. 
Odată cu trecerea ani
lor, s-au adăugat nâi 
capacități de produc
ție, în prezent aici 
prelucrîndu-se piei de 
vite, cămile, cai, ca
pre, oi. Ne-am oprit 
admirînd o expoziție 
ad-hoc. Haine, sacouri, 
poșete, mănuși reali

zate într-o bogată 
gamă de modele și 
culori se prezentau ca 
rod al muncii, al pri
ceperii sutelor de ti
neri care, mobilizați 
de organizația de bază 
a Uniunii Tineretului 
Revoluționar Mongol, 
înscriu în viața fabri
cii și a lor noi succe
se. Pe banda de croit 
sau confecții, miini 
iuți decupau sau com
puneau în zumzetul 
mașinilor electrice 
veștminte ce aveau să 
ducă departe faima ti
nerilor meșteri de pe 
malurile Tolei. Fii de 
arați în marea majo
ritate, părinții lor con- 
tinuind una din cele 
mai vechi ocupații, 
creșterea vitelor — 
nicăieri nu am văzut 
atîtea cirezi, turme, 
herghelii, ca pe întin
sele pășuni mongole 
— tinerii de aici, a- 
trași în oraș de dez
voltarea industriei, 
contribuie pe măsura 
timpului pe care-1 
trăiesc la valorifica
rea superioară a re
zultatelor obținute de 
fermele zootehnice, 
cine știe, poate chiar 
a pieilor provenite de 
pe aimacurile natale, 
aflate undeva tn Altai 
sau Gobi...

Revenind în oraș, 
trecem pe lingă alte 
unități industriale — 
centrală electrică, fa
brici de materiale de 
construcție, pentru 
prelucrarea lemnului, 
de piese pentru con
strucția de mașini. 
Toate la un loc com
pun efigia unui oraș 
aflat în continuă în
noire, oraș in a cărei 
monografie tinerii, 
alături de ceilalți lo
cuitori, așează semnă
turi durabile prin fap
te de muncă.

I. TIMOFTE

GH. SPRINTEROIU

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
Încheierea lucrărilor 

CONGRESULUI 
P. C. PORTUGHEZ 
DUMINICA au luat sfirjlt 

lucrările celui de-al VIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Portughez. La încheierea lu
crărilor delegații au adoptat in 
unanimitate proiectul privind 
unele modificări în statutul 
partidului, rezoluția politică a 
congresului, documentul intitu
lat „Măsuri pentru apărarea și 
consolidarea democrației și in
dependenței naționale" și au 
ales Comitetul Central. In 
funcția de secretar general al 
P. C. Portughez a fost ales to
varășul Alvaro Cunhal.
alegerile locale din maroc

în capitala Marocului au fost 
date publicității rezultatele ale
gerilor pentru organele locale. 
Candidații independenți au ob
ținut 8 607 (64,4 la sută) din cele 
13 362 de mandate în consiliile 
regionale șî municipale. Parti
dul Istiqlal deține 2 184 manda
te, Mișcarea Populară — 1045
mandate, iar Uniunea Socialistă 
a Forțelor Populare — 874 man

date. Alte șase formații și-au 
împărțit restul mandatelor.

• PREȘEDINTELE FRAN
ȚEI, Valery Giscard d’Estaing. 
l-a primit duminică pe primul 
ministru grec. Constantin Ka
ramanlis, cu care a conferit a- 
supra unor probleme ale rela
țiilor internaționale. situației 
din Cipru și raporturilor dintre 
Grecia și Turcia.

BUGETUL GUVERNAMENTAL AL 
HONDURASULUI

Bugetul general afectat chel
tuielilor guvernamentale va fi 
sporit in Honduras în exercițiul 
financiar viitor, la aproape un 
miliard lempiras (500 milioane 
dolari) — a făcut cunoscut la 
Tegucigalpa Consiliul Superior 
dc planificare economică.

Din totalul anunțat, guvernul 
va dispune de 300 milioane lem
piras, iar restul sumei va fi 
distribuit instituțiilor de stat 
din diverse sectoare.

UN NOU TRONSON AL CAII 
FERATE TRANSVIETNAMEZE

Un tronson, în lungime de 
121 kilometri al căii ferate 
transvietnameze „Rennifica- 
rea“, cel dintre localitățile 
Phu My și Quang-Ngai, a 
fost deschis traficului — 
informează agenția V.N.A. 
Depășind numeroase dificul
tăți, constructorii au reușit, 
între altele, să realizeze 111 
poduri și să execute ample 
lucrări de terasare. cinstind 
astfel apropiatul congres al 
Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam.

AJUTOR ALIMENTAR INSULELOR 
CAPULUI VERDE

Programul Alimentar Mon
dial va acorda un ajutor ali
mentar de 2 milioane dolari 
Insulelor Capului Verde, unde 
principalele culturi au fost a- 
feetate anul acesta de o gravă 
secetă, urmată de ploi torenția
le. „Situația alimentară in a- 
ceastă țară este foarte serioasă 
și necesită un ajutor urgent" — 
au declarat membrii unei mi
siuni speciale a O.N.U. care a 
vizitat recent insulele.

• LA SINGAPORE urmează 
să intre in curind în funcțiune 
un centru pentru tratarea restu
rilor menajere, care va avea o 
capacitate zilnică de prelucrare 
de 1200 tone. Realizat cu aju
torul unui credit din partea 
Băncii Mondiale, proiectul va 
lucra la parametrii proiectați în 
1979. Deșeurile menajere vor 
avea, după prelucrare, destinații 
industriale sau agricole.

Costul proiectului depășești 
100 milioane dolari.

• UN NOU CUTREMUR a 
fost înregistrat la Friuli, fiind 
cea de-a 352-a mișcare seismi
că ce afectează această mult 
încercată regiune a Italiei, din 
luna martie.

• LA 31 DECEMBRIE 1978, 
populația Spaniei va fi de apro
ximativ 3S.1 milioane de locui
tori. a anunțat Biroul oficial 
statistică.
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• LUCIANO LIGGIO și 
gostino Coppola, considerați 
șefi ai noii mafii italiene, 
fost condamnați la Milano la 18 
și 14 ani de închisoare.
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Noi detalii privind
planeta Pluton

• Diametru mai redus decît se credea inițial
• Reconsiderarea calculelor privind influența 

lui Pluton asupra mișcării altor planete

Planeta Pluton ar 
fi cu mult mai mică 
decit se credea pină 
in prezent, apreciază 
astronomii 
servatorul 
Litt Peak.
zona.

Potrivit 
lor cercetărilor între
prinse in acest sens, 
Pluton ar avea di
mensiuni cu mult 
mai reduse, compa
rativ cu cele ale pla
netei Mercur, fiind 
chiar mai mică decit 
Luna. Diametrul său 
s-ar situa, astfel, in
tre 3 476 kilometri 

• (care este diametrul 
Lunii) și 2 816 kilo
metri. Pină in pre
zent. diametrul aces
tei planete, care gra
vitează pe o orbită 
situată la 5.7 miliar
de de kilometri de
părtare de Soare, era

de la Ob- 
Național 
din Ari-

rezultate-

evaluat între 5 790 și 
6 759 kilometri.

Aceste noi dimen
siuni ale planetei 
Pluton — arată spe
cialiștii — au fost 
stabilite pe baza e- 
xaminârii radiațiilor 
infraroșii pe care le 
emite planeta.

Pe de altă parte, 
un alt raport dat pu
blicității de astrono
mii de la Universita
tea Hawaii, mențio
nează că la suprafața 
planetei Pluton ar e- 
xista metan congelat. 
Tocmai această pă
tură de gheață cu 
care este Pluton aco
perit — apreciază 
specialiștii — i-a in
dus in eroare pe cer
cetători. făcind pla
neta să pară mai 
mare decît ar fi în 
realitate.

Descoperirea riscă

să modifice calculele 
privind masa și in
fluența planetei Plu
ton asupra mișcărilor 
altor planete — arată 
astronomii. Aceste 
calcule sint efectuate 
pe baza gradului de 
intensitate luminoasă 
a planetei. Or, pină 
în prezent se aprecia 
că această luminozi
tate era provocată de 
un material mai în
tunecat la culoare 
decit metanul conge
lat.

In sfirșit, specialiș
tii apreciază că Plu
ton s-ar fi format în 
urmă cu mai multe 
miliarde de ani. Pre
zența metanului con
gelat s-ar explica, 
după ei, prin tempe
raturile extrem de 
scăzute care se înre
gistrează la suprafa
ța sa.

UNIUNEA SOVIETICĂ

Preocupări pentru extinderea
și modernizarea căilor de comunicație

In Uniunea Sovietică, odată 
cu dezvoltarea industriei, a- 
griculturii, a celorlalte ra
muri ale economiei, au fost 
adoptate o serie de măsuri 
menite a dezvolta căile de 
comunicații.

Astfel, hidrologii sovietici 
și-au încheiat cercetările asu
pra zonelor pe unde va tre
ce canalul ce va lega Volga 
de Peciora — rîu din par
tea nord-estică a zonei eu
ropene a U.R.S.S., ce se varsă 
în Oceanul înghețat de Nord. A- 
ceastă magistrală, a cărei reali
zare va începe în cincinalul 
1976—1980, va permite rezolvarea 
problemei sporirii volumului de 
apă al Volgăi — una dintre 
principalele artere fluviale ale 
Uniunii Sovietice. Prin construi
rea canalului Volga—Peciora, 
debitul marelui fluviu nu va mai 
fi afectat de marile lucrări de 
irigații, amplasate de-a lungul 
său.

în ceea ce privește rețeaua 
rutieră, pe șoseaua dintre Mos
cova și Brest, unde traficul a 
devenit intens, au început lu
crări pentru restructurarea com
pletă a acestei căi prin transfor
marea ei într-o magistrală mo
dernă. Lucrările ce se desfășoa
ră pe acest traseu au ca obiectiv 
crearea a patru benzi de circu-

lație betonate, cite două pentru 
fiecare sens de deplasare. Lăr
gimea totală a două benzi alătu
rate este de 11,5 metri, sensu
rile de circulație fiind despăr
țite printr-o porțiune neîntre
ruptă de gazon. Autostrada, care 
va permite atingerea vitezei de 
150 kilometri pe oră, ocolește 
toate localitățile din lungul tra
seului, iar toate intersecțiile pre
zintă pasaje de nivel. Pentru cei 
dornici să se- oprească pe traseu 
sint construite locuri de popas 
bine amenajate. De asemenea, 
pe autostradă va exista un nu
măr corespunzător 
benzină și pentru 
sistenței tehnice.

de stații de 
acordarea a-

Președintele Egiptului

despre situația

din Orientul Apropiat

I
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ȘESȘEs

LUNI, 15 NOIEMBRIE

SPARTACUS: Eforie (orele 9,45; 
11.45: 14; 16; 18: 20,15).

MOMEALA: Victoria (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

SALVO D-ACQUISTO : Festival 
(orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

ÎNTOARCEREA PANTEREI ROZ: 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21); București (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20.45);
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

PREMIERA: Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Gloria (orele 9; 11,15;

13,30; 16; 18,15: 20,30); Sala Spor
turilor și Culturii (ora 18); Scala 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ȘATRA: Patria (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

TĂNASE SCATIU: Central (ore
le 9,15; 12,15; 16: 19.15); Progre
sul (orele 12; 16; 19).

MICA SIRENA: Progresul (ora 
9).

țara ÎNDEPĂRTATA: Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15).

STROPITOAREA PORTOCALIE; 
Doina (orele 13.30; 15,30; 20). La 
orele 9,30; 11.30; 17,30 — PRO
GRAM DE DESENE ANIMATE.

EXPRESUL BULGARILOR DE 
ZĂPADA: Feroviar (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,15: 20,15); Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ULTIMELE ZILE ALE VERII:

într-o declarație făcută cu 
prilejul primirii unei dele
gații parlamentare din Sta
tele Unite care efectuează o 
vizită în R. A. Egipt, pre
ședintele Anwar El Sadat s-a 
referit la situația din Orien
tul Apropiat, menționînd că 
țara sa este gata să partici
pe la Conferința de la Gene
va, pentru încheierea unui 
acord de pace definitiv, cu 
condiția ca Israelul să se 
retragă din toate teritoriile 
ocupate în cursul războiului 
din 1967.

Relevînd că „trebuie să se 
pună capăt oficial stării de 
beligerantă care a durat 
peste un sfert de secol, prin 
semnarea în fața întregii 
lumi a unui acord de pace 
cu Israelul în vederea nor
malizării situației din Orien
tul Apropiat", președintele 
Egiptului a apreciat — men
ționează agenția M.E.N. — 
că esența o constituie pro
blema palestiniană, crearea 
unui stat palestinian.
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Poluarea și delfinii
Descoperirea, in cursul ultimelor trei zile, 

a numeroase cadavre de delfini pe plajele din 
regiunea Hyeres (Provența) a determinat o vie 
preocupare privind poluarea mediului marin 
in zona respectivă. Cercurile științifice apre
ciază, în acest sens, că ploile torențiale din 
ultimele săptămini au antrenat in radă canti
tăți importante de elemente poluante. In pre
zent, s-a pus întrebarea dacă nu cumva pro
cesul de distrugere a faunei marine, care a 
început in urmă cu citeva decenii, nu urmea
ză să cunoască o importantă accelerare, mai 
ales in ceea ce privește creșterea procentu
lui de mercur conținut de apa mării. Dacă 
aceste temeri vor fi confirmate de cercetările 
de laborator, scrie agenția France Presse, se 
pune problema supraviețuirii ansamblului lu
mii animale din regiunea respectivă.

„firea perfidă" a avalanșelor se poate lupta 
împotriva lor.

Lupta împotriva drogurilor
Aproximativ 70 experți, reprezentînd un nu

măr de 16 țări, se vor întruni la Manila, în- 
cepînd de lunea viitoare, in cadrul celei de-a 
treia reuniuni — organizată sub egida O.N.U. 
— a agențiilor naționale pentru lupta împo
triva drogurilor — s-a anunțat în capitala fili- 
pineză. In cadrul reuniunii, ale cărei lucrări 
vor dura cinci zile, vor fi examinate noi pro
iecte și modalități de combatere a consumului 
și traficului de stupefiante. Printre problemele 
speciale care vor fi discutate de grupul de 
experți figurează elaborarea unor noi măsuri 
pentru reducerea traficului cu droguri din țări 
situate în sud-estul Asiei.

Declarație
a președintelui Ciprului

Dinamica avalanșelor de zăpadă
Specialiștii din orașul Kirovsk (peninsula 

Kolz) studiază de cițiva ani dinamica avalan
șelor de zăpadă. Ei au instalat la poalele unui 
munte citeva turnuri metalice înalte de 8 me
tri, pe care au montat instalații de înregis
trare a presiunii avalanșei. Mai înainte, ava
lanșa mătura ușor din cale aparatele de măsu
rat, pe etnd turnurile de oțel ii rezistă. Ele au 
rezistat Ia presiunea unei avalanșe care îna
inta cu o viteză de 51 de metri pe secundă, la 
o presiune de 110 tone pe metru pătrat, fiind 
puternic implantate tn zăpada bătătorită a 
avalanșei precedente.

Lucrările glaciologilor din Kirovsk prezintă 
o mare importanță practică. Numai studiind

20 000 de nave prin Canalul Suez
De la redeschiderea Canalului Suez, în iu

nie 1975, prin canal au trecut 20 000 nave. Cu 
aproximativ o lună in urmă, traficul a ajuns 
la nivelul anterior închiderii lui, ca urmare a 
operațiunilor militare din 1967. în fiecare zi, 
prin canal trec cite trei caravane de nave.

De-a lungul canalului se desfășoară vaste 
lucrări de amenajare și adincire pentru a-l 
face apt navigației vaselor de mare tonaj, și, 
mai ales, supertancurilor. Pind la deschiderea 
navigației pentru asemenea vase, care se va 
face peste cițiva ani, au fost deja trecute prin 
canal, in mod experimental, citeva super - 
tancuri neincărcate. Cel mai mare dintre ele 
a fost un petrolier de 250 000 tone, sub pavi
lion liberian.

Referindu-se la rezoluția a- 
doptată de Adunarea Generală 
a O.N.U. la încheierea dezbate
rilor asupra situației din Cipru, 
președintele Makarios a apre
ciat că ea „oferă cadrul pentru 
o soluționare justă a problemei 
cipriote".

După cum s-a anunțat, rezo
luția amintită se pronunță pen
tru aplicarea de urgență a pre
vederilor precedentelor rezoluții 
adoptate de Adunarea Generală 
și de Consiliul de Securitate, 
cerind retragerea din insulă a 
tuturor trupelor străine, reîn
toarcerea refugiaților la cămi
nele lor și reluarea negocierilor 
dintre reprezentanții comunită
ților greacă și turcă.
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Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20.15).

PE VECI AL TĂU: Grivița 
(orele 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20.15) ; Modern (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18.15; 20,30).

MIHAI VITEAZUL: Bucegi
(orele 15,30; 19).

ÎNTOARCEREA MARELUI 
BLOND: Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30: 15,45: 18; 20,15); Tomis
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

PINTEA: Vitan (orele 15,45; 18;
20.15) ; Rahova (orele 15,30; 18;
20.15) .

CEI PATRU MUȘCHETARI: 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15).

OSINDA: Arta (orele 15; 17,30). 
AEROPORT 75: Unirea (orele 

15,30; 17,45; 20).
AL ȘAPTELEA CARTUȘ: Dru

mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).
UN ZÎMBET PENTRU MAI 

TÎP.ZIU: Ferentari (orele 18; 20,15).
PISICILE ARISTOCRATE: Fe

rentari (orele 14,30; 16).
LUMINA PE COLINE: Giulești 

(orele 15,30; 18; 20,15).
ORIENT EXPRESS: Cotroceni 

(orele 10; 13; 16; 19).

CANGURUL: Crlngași (ora 17).
COMISARUL PIEDONE LA 

HONG-KONG: Pacea (orele 10; 
12; 15.30; 17,45: 20).

ULZANA — CĂPETENIA APA
ȘILOR: Floreasca (orele 15,30; 18; 
20.15).

EI AU LUPTAT PENTRU PA
TRIE: Volga (orele 9,30; 12,30; 16; 
19.13).

CENUȘA: Viitorul (orele 15,30; 
19).

OAMENI RESPECTABILI: Mio
rița (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20,15).

CANTEMIR: Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,15).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS: Popular (orele 9,30; 11,30; 
15.45; 18; 20,15).

APAȘII: Munca (orele 15,45; 18; 
20).

INVINCIBILUL LUKE: Cosmos 
(ora 15.30).

ULTIMA NOAPTE A SINGU
RĂTĂȚII: Cosmos (orele 18;
20,15).

DESENE ANIMATE: Flacăra
(ora 14.15).

FILIERA: Flacăra (orele 15,45; 
18: 20,15).

Cinemateca: INSPECTORUL ȘI 
NOAPTEA (ora 14,15); CHEIA 
(ora 16,30).

Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru): BARBARII — ora 19,30. 
A.R.I.A. (la Sala Savoy a Tea
trului „C. Tănase") CONCERT 
EXTRAORDINAR DE MUZICĂ 
UȘOARA CU SVETLANA REZA- 
MOVA și FORMAȚIA SA 
(U.R.S.S.) — ora 19,30.

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Teleglob:

Mexic. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Viața economică. 
21.00 .,David Copperfield". Episo
dul 2. 21,50 Sint numai rluri de 
iubire. Emisiune de cîntece și 
versuri. 22,10 Telejurnal.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Tineri soliști 
de muzică populară. 17,30 File 
de dicționar: Greta Garbo. 19,00 
Muzică de jazz. 19,15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Film serial pentru copil: 
..Biîndul Ben" (reluare). 20.25 pu
blicitate. 20,30 Cezar Petrescu — 
„Toate le văd cu ochii scriitoru
lui”. 20,55 Telex. 21,00 Din nou 
despre... preferințele dv. muzi
cale. 21,50 Inscripții pe celuloid,
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