
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Folosirea: eficientă a resurselor — 
sarcină esențială, la fiecare loc de muncă

REPROIECTAREA PRODUSELOR,
IMPORTANT MIJLOC

DE ECONOMISIRE A METALULUIAici, la „1 Mai“ Ploiești, în primele 9 luni ale acestui an, au fost economisite 924 tone metal. Ne-am oprit la nivelul proiectării, unde așa cum ne informează tovarășul Ion Giur- giuveanu, secretarul comitetului de partid, s-a trecut la analizarea fiecărui produs din nomenclatorul întreprinderii, pe repere și subansamble. stabi- lindu-se măsuri concrete de reducere a consumului de metal, urmărindu-se totodată modernizarea lor constructivă și creșterea parametrilor tehni- co-funcționali. Reproiectarea unor repere, modernizarea con- * structivă și tehnologică a altora, miniaturizarea unor părți i componente ale instalațiilor și realizarea unor repe- cu materiale înlocuitoa- va permite ca anul vii- prin cele 500 tone de me- ecohomisit să se realizeze
' ca re4 rc1 tor.tal ___ _______— — _ .în plus două instalații de foraj. Tovarășul inginer Nicolae To- mulescu, șeful serviciului tehnologic, ne spune că prin aplicarea măsurilor prevăzute în planul M.T.O., măsuri cfe'’prevăd reducerea adausurilor de prelucrare, prin adoptarea unor tehnologii superioare ca și prin croirea complexă a metalului în secțiile de execuție s-au e- conomisit pînă în prezent 222 tone metal.Continuintkr-ne-investigația in diferite sectoare ale întreprinderii avem posibilitatea să constatăm aceeași atentă și serioasă preocupare pentru buna folosire a metalului, pentru evidențierea tuturor resurselor capabile să asigure un consum redus de metal. în. sectorul metalurgic. de pildă, prin micșorarea adausurilor de prelucrare la reperele forjate se vor economisi 33,4 tone metal ; la sape
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TEHNOIOGIIIOR 
DE PRODUCȚIE

Promovarea noului reprezintă 
pentru colectivul întreprinderii 
„Republica'4 din Reghin unul din principalele obiective ale activi
tății muncitorilor, inginerilor șl 
tehnicienilor. Prin măsurile între
prinse, in numai doi ani s-a ajuns 
ca produsele „tradiționale" din no
menclatorul de fabricație să re
prezinte doar 10 la sută. Restul 
de 90 la sută sint noutăți, repre- 
zentind o gamă diversificată de 
produse în domeniul construcții
lor de mașini. Cit privește contri
buția si participarea organizației 
de tineret la realizarea acestor 
obiective, ele sînt pe măsura pon
derii ocupate de uteciști în toate 
compartimentele de producție, in- 
cepind de la proiectare și pînă Ia 
execuție, prezența lor la soluțio
narea complexelor probleme ale 
producției este deosebit de impor
tantă. Expresia directă a acestei 
participări o constituie faptul că, 
după primele zece luni ale anu
lui, în bilanțul activității între
prinderii s-au consemnat însem
nate depășiri ale prevederilor fi
zice ale planului, obținerea unui 
spor de productivitate pe o per
soană retribuită dc peste 10 ooo 
lei, economisirea a 270 tone me
tal și altele. Succesele înregistra
te sint rezultatul efortului depus 
pentru ridicarea permanentă a 
calificării tinerilor Ia nivelul exi
gențelor imediate și de perspecti
vă ale întreprinderii. Participant 
nemijlociți Ia procesul de asimi
lare și reproiectare a peste 30 de 
utilaje și subansamble, membrii 
colectivului de proiectanți condus 
de tînărul inginer loan Orosz, 
muncitorii Alexandru Teslovan, 
Francisc Suteu, Aurel Cioară, 
Leon Cadar, Florea Tudoran, loan 
Petrul, inginerul Alexandru Katai, 
tehnicianul Emil Pop și mulți al
ții s-au remarcat prin soluțiile 
deosebit de economicoase și de 
eficiente propuse și aplicate deja 
în producție. Proiectarea și exe
cutarea unui cuptor de topit, ca 
să ne referim la un singur exem
plu, a condus la mărirea capaci
tății secției cu 200 tone și la eco
nomisirea a 80 kWh energie elec
trică pe tona de oțel lichid.

— Cert este, relevă inginerul 
Chirolă Sărmășan, responsabilul 
comisiei tehnico-științifice, că ase
menea probleme vor trebui să stea 
și mai mult în atenția tinerilor, a 
organizației U.T.C. Un pas im
portant s-a făcut prin înființarea 
comisiei, veritabil nucleu de pro
movare și stimulare a interesului 
și pasiunii tinerilor muncitori și 
specialiști pentru cercetare. Prin 
discuțiile organizate de membrii 
comisiei se asigură, în primul 
rînd, orientarea preocupării tine
rilor spre rezolvarea unor teme 
din planul tehnic al întreprinde
rii, spre soluționarea unor, pro
bleme de ordin imediat privind 
asimilarea unor noi produse, îm
bunătățirea tehnologiilor, reduce
rea cheltuielilor de producție.

MIRCEA BORDA 

foraj prin aplicarea în practică a opt măsuri propuse de specialiști se estimează, de asemenea, obținerea unei economii de metal in executarea sapelor destinate forajelor de 63.5 tone.Așadar, in competiția pentru îmbunătățirea indicelor de folosire a metalului sint angre
La întreprinderea

„J Mai" Ploiești

nați toți factorii, pornind de la sectoarele de concepție și proiectare și term mind cu tehnologiile și execuția. Inițiativa ..F.e- care specialist, un cadru de concepție", inițiativă menită sâ valorifice gindirea creatoare a fiecărui muncitor, maistru, tehnician și inginer constituie pentru tinerii specialiști, membri ai organizației U.T.C.. un cimp larg de afirmare. Multi dintre tinerii specialiști ai întreprinderii și-au propus ca in cadrul acestei inițiative să rezolve teme importante de producție, mare parte dintre ele legate de
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• Relatări despre activitatea în județele lași și Mureș in pagina a 3-a
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DAN VASILESCT

In secția scuiârie a întreprinderii de autocamioane din Brașov, 
trnărv Neaga Scoruș iși face meseria de așchietor de metale 
« malti atenție fi precizie, inscrtindu-se printre fruntașiiprecizie, 

întrecerii u teci st e
Foto: GH. CUCU
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cum învinși, cum nu ne-am lăsat nici altădată cind vremea a fost potrivnică", imi zice uitindu-se 
cu ciudă la cerul plumburiu, 
apoi, încrezător, la autocamioa
nele remorcate cu cite două 
tractoare și la oamenii care iși 
puseseră haine mai groase, in- 
călțaseră cizme și intraseră in 
lanurile de porumb hotăriți să 
ducă in hambare roadele muncii 
lor.

ca profesorii noștri să-și iubeas
că și să-și respecte meseria, să 
i se dăruiască. Să știe să predea, 
să ne exemplifice practic noțiu
nile noi. Așteptăm de la ei să ne 
formeze ca oameni ; cum ar pu
tea-o face decit fiind mereu îm

CiND PROFESORUL
NU ESTE LA CATEDRĂ...

preună cu noi, la toate acțiunile 
noastre U.T.C., chiar și la dis
tracții ?

Este ușor de observat că mai 
toate trăsăturile pe care elevii 
doresc să le găsească la profe
sorii lor nu sint altele decît a- 
celea pe care dascălii, învățători, 
profesori, pedagogi, le propovă
duiesc de la catedră, le recoman
dă in numele principiilor etice 
care definesc modelul uman spre 
care tinde un tinăr al zilelor

Se lucrează greu, dar, iși a- 
mintește Alexandru Toană, au 
fost altădată condiții mult mai 
grele : „Anul trecut tocmai cind era spre sfîrșitul campaniei de recoltare, pe la jumătatea lui noiembrie, ne-am trezit cu ninsoarea. La primii fulgi am crezut că e vorba de o glumă a toamnei, apoi, dacă am văzut că se așterne serios pe ninsoare, am trecut la treabă. Cu lanțuri la 
noastre. în timpul vizitei noas
tre la Liceul industrial din Si
naia le-am prezentat profesorilor 
de acolo răspunsurile elevi
lor și am discutat și de 
ce este normal să fie așa. 
însă vizita noastră acolo nu 

era una „normală" : primisem la 
redacție o sesizare în care ni se 
aducea la cunoștință „dezorganizarea și stagnarea procesului instructiy-educaliv, datorită u- nor abateri ale profesorilor și conducerii liceului". Am verifi
cat cele conținute in scrisoare, 
împreună cu N. Belciug, acti
vist al Comitetului județean 
Prahova al U.T.C.. A. Matei, se
cretar U.T.C., I.M.F. Sinaia, P.
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„HĂRNICIA ”, o microîn- treprindere școlara care pregătește pentru viața tineri într-adevâr* * harnici !

L-am reintilnit pe Eroul 
Muncii Socialiste Alexandru 
Toană, în aceste zile, de toamnă 
Pe ogoarele Cooperativei agrico
le de producție „Viață nouă" din 
Poiana Mare, ale cărei destine 
le conduce de mai mulți ani, 
una din zinitățile situate, con
stant, in ultimii ani, printre cele 
mai bune din țară. Era printre 
oamenii aflați in cimp, la recol
tat, necăjit că după o vară in 
general bună, care a lăsat pe 
cooperatori să facă lucrările la 
timp, iar culturile au crescut 
excelent promițind recolte bo
gate, a venit o toamnă vitregă, 
cu geruri înainte de vreme, cu 
ploi și cu vînt, îngreunind strin- 
gerea roadelor.„N-o să ne lăsăm noi nici a-
V-ați întrebat vreodată, tova

răși profesori, cum vă văd ele
vii dumneavoastră ? Cum ar 
dori ei să fiți ? Desigur, între
barea o adresăm tuturor ca
drelor didactice, profesori cu ex
periență. sau proaspeți absol
venți, dar mai ales o adresăm 
— direct — profesorilor Liceului industrial de mecanică din Sinaia. Iată mai întii, creionată 
de elevi, imaginea profesorilor 
pe care și-i doresc :

• Roxana Andrei : Vrem să 
găsim în persoana lor un model 
de viață. Să fie corecți, cinstiți, 
omenoși, să aibă curaj, să caute 
să depășească toate greutățile, 
oricit de netrecute ar părea.

• Ion Pădurice : Noi vrem să 
găsim în școală dreptate și exi
gență : toleranța ne jignește. Ni 
se intîmplă și nouă, elevilor 
buni, să venim într-o zi mai pu
țin pregătiți; nu ne place să 
fim notați mai mult decît meri
tăm, ca să „nu ni se strice no
tele" ! Ne simțim, de asemenea, 
frustrați cind un profesor, fiindcă 
a intrat în clasă grăbit, nervos, 
nedreptățește ur.* coleg.

• Marilena Tudor; Am vrea

O remarcabila inițiativa cultural-educativâ : CER
CUL PRIETENILOR MUZI
CII ROMANEȘTI

LA MIJLOCUL DRUMULUI (cronica TV)

mașini și tractoare, cu cojoace și cizme am ieșit in,cimp la recoltatul sfeclei. Am strins cîte 65175 de kilograme de pe fiecare hectar".
Cooperativa agricolă de pro

ducție „Viață nouă" din Poiana 
Mare era și atunci pe primul loc 
din țară, dar cu un an înainte, 
in 1974. obținuse o producție și 

bună, definind cu ea recor
dul pe țară: 76 400 de kilogra
me pe hectar, ceea ce a adus 
unității înaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste și Medalia de 
aur „Secera și Ciocanul".

Comunistul Alexandru Toană

MIRCEA POSPAI

(Continuare în pag. a Ill-a)

Oprea, locțiitor al secretarului 
U.T.C., oraș Sinaia.

Se sunase de 17 minute și pro
fesorul Ilie Ciucă se străduia, 
fără succes, să-l convingă pe 
colegul său. Constantin Oancea, 
să intre la clasă...

— Vă așteaptă elevii.
— Le-am dat ceva de lucru...
Tovarășul profesor le dăduse 

de lucru : pur și simplu stăteau 
degeaba !

Din păcate, întimplarea nu e 
singulară. Elevii care sint povă- 
țuiți mereu să fie punctuali, 
disciplinați, iși așteaptă destul 
de des profesorii, (nu fac. excep
ție nici directorii I. Stoica și C. 
Neguțoiu) minute in șir. după 
începerea orelor. Consecință lo-

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU

• Delegația parlamentară indiană

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,’ președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni dupfi- amiază, delegația parlamentară indiană, condusă de B.R. Bha- gat, președintele Camerei Reprezentanților a Parlamentului Republicii India, aflată in vizită în țara noastră, la invitația Marii Adunări Naționale.La primire au luat parte tovarășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, ‘loan Ceterchi, președintele Asociației de prietenie româno-in- diană, Iuliu Fejes, membru al Comisiei pentru politică externă și cooperare economică internațională a M.A.N., și Silviu
• Ambasadorul AustralieiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, în ziua de
IIMIIL NOU, IEUIL SUPREM 

Al UMANISMULUI IlEVIELUTIONAII
„Partidul nostru pune în centrul atenției făurirea omului nou, folo

sirea deplină a tuturor mijloacelor de care dispune societatea pentru 
ridicarea continuă a nivelului general de cultură — profesional, politic, 
științific - al maselor largi populare, pentru înarmarea temeinică a con
structorilor socialismului cu cele mai avansate cuceriri ale geniului 
uman, cu cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării sociale".

NICOLAE CEAUȘESCU

Momentele cu semnificație istorică sint prilejuri de bilanț, de estimare lucidă, responsabilă a înfăptuirilor, dar și de dialog vizionar cu viitorul. Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie 1976, plenară ce a dezbătut probleme de o importanță deosebită pentru transpunerea în faptă a hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste are prin excelență statutul evenimentului istoric, mareînd o epocă de efervescență spirituală și civică fără precedent în istoria contemporană a României. Măsu- rînd totul cu elocventul etalon al faptei. înțelegem că anii acestui deceniu au consacrat superioara afirmare a umanismului revoluționar, umanism al cărui suprem țel este formarea omului’ nou. Cuvîntările secretarului general al partidului, documentele adoptate la Congresul al XI-lea al P.C.R. și Ia Congresul educației politice și al culturii socialiste evidențiază preocuparea permanentă, susținută a partidului pentru modelarea unui nou tip de personalitate umană: aceea a constructorului devotat și conștient al comunismului. Acest vis de aur al umanității se edifică, cum reliefa tovarășul Nicolae Ceaușescu, „cu poporul pentru popor". Este firesc . accentul apăsat pus pe - participarea maselor în sfera creației, ca și pe implicarea mai profundă a creatorilor profesioniști în realitatea tumultuoasă a patriei. In această concepție este, dealtfel, organizat Festivalul național al educației și culturii socialiste Cîntarea României, care, așa cum sublinia în magistrala sa expunere tovarășul Nicolae Ceaușescu, „trebuie să devină o manifestare a muncii și a creației libere a poporului nostru stăpîn pe destinele sale, care își făurește în mod conștient viitorul luminos — comunismul".Arta, cultura constituie o 
gică — cunoștințele se predau în 
grabă, nu se mai aprofundează 
împreună cu clasa. Răsfoind con
dica școlii, ne uimește mulțimea 
orelor tăiate cu o linie : mate
matică. română, tehnologie — sînt cursuri care nu s-au ținut deloc. Nu fiindcă ar fi lip
sit elevii, ci... profesorii. Un pro
fesor a avut anul trecut 30 ab
sențe nemotivate, mulți continuă 
să le facă și anul acesta. Asupra 
unor motive vrem să stăruim 
puțin. Deși, din cauze întemeia
te (stagiul militar, concediu 
post-natal) doi profesori de ma
tematică nu-și pot face orele, 
conducerea școlii nu a luat mă
surile necesare pentru a-i suplini 
în mod corespunzător. O parte 
dintre ore sint făcute (în dauna 
altor activități — meditații, cerc 
de matematică) de Cătrb ceilalți 
profesori, iar altele — nu se fac 
deloc. Intr-un liceu industrial, 
pepinieră de cadre pentru o ra
mură atît dc matematizată cum 
este mecanica fină, elevii sint 
lipsiți de ore de matematică I

MONICA ZVIRJINSCHI
(Continuare in pag. a 11-a) 

Curticeanu. secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.A fost de față S.L. Kaul. ambasadorul Indiei la București.Conducătorul delegației parlamentare indiene a transmis din partea președintelui Republicii India, Fakhruddin Aii Ahmed, și a primului ministru, Indira Gandhi, un cordial mesaj de prietenie adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, împreună cu cele mai bune urări de noi succese poporului român. In același timp, în numele parlamentarilor indieni, el a exprimat șefului statului român sincere mulțumiri pentru onoarea de a fi primit, pentru posibilitatea de a vizita România și ospitalitatea de care s-a bucurat în tot timpul șederii în țara noastră.
15 noiembrie, pe ambasadorul Australiei, Malcolm Richard Booker, în vizită de rămas bun, 

componentă organică, intrinsecă, a cauzei revoluției socialiste. Construcția și creația sînt laturi complementare, inseparabile ale unui unic, gigantic efort de transformare a societății. Ambele depășind stadiul purei aspirații pentru a deveni realitate concretă, tangibilă, atunci cind oamenii muncii își însușesc cele mai înaintate cuceriri ale geniului uman, cind cunosc și acționează în conformitate cu legile obiective ale dezvoltării sociale. Om nou in-
Cu privire la convocarea Comitetului 

Politic Consultativ al statelor
participante la Tratatul de la VarșoviaIn conformitate cu înțelegerea realizată, la sfîrșitul lunii noiembrie 1976 va avea loc, la București, Consfătuirea Comite-

Două poezii de Adrian Păunescu
a

r o a m bi a
Peste păduri și mov și somnolente, Pe care numai inima le știe, Răsai în toamna ta, melancolie, Noiembrie - tipar al zilei lente.

Prin,.toamnă - ce-i aducerea aminte A oamenilor de-a rămîne oameni.
Oameni să fim și să rămînem oameni. Nu înrobiți la lucruri și merinde, Ci ca stăpîni ai vieții aburinde, învingători la fiece examen,

Nu te lăsa cuprins de inerție,De lene sau de starea conformistă, Tu, fiu al revoluției, rezistă Tentației ce sufletul o știeDe-a-ți face viața o flașneta trista, De-a înota în apa cea salcie. Comoditatea, daca te îmbie, învinge-o tu, esența comunista.Dă țării tale tot ce-i bun în tine, Fii drept și dîrz și vezi-ți de-a ta cale,Nu te pleca de-a pururea de șaleDecît de vrei să faci celui rănit un bine,Ești fiu al revoluției - lumina, S-o faci și tu, nu sâ te întrețină.

Un cîntec dinspre sate mai adie, înspre orașele incandescente.Ce toamnă ! Ca o brumă de accente t Pînă la sine urcă ființa vie.

Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită din partea sa și a tovarășei Elena Ceaușescu un călduros salut președintelui Indiei și primului ministru, iar poporului indian urări de prosperitate și bunăstare.în timpul convorbirii au fost apreciate cu satisfacție stadiul și evoluția relațiilor dintre România și India, manifestîndu- se convingerea că ele vor cunoaște un curs mereu ascendent și rodnic atît pe plan bilateral, cit și în domeniul cooperării internaționale, în spiritul înțelegerilor stabilite cu prilejul convorbirilor la nivel înalt de la București și Delhi. A fost reliefată necesitatea intensificării
(Continuare în pag, a 

în legătură cu încheierea misiu*  nii sale în țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială.

semnînd deci omul unei înalte culturi ordonate de o concepție revoluționară despre lume și viață.Un nou model uman nu se construiește pornindu-se de la imponderabile. Configurarea lui presupune în mod imperios o viziune coerentă, o perspectivă științifică asupra evoluției societății, o riguroasă estimare a
IOAN ADAM

(Continuare în pag. a ll-a) 

tului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.
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„HĂRNICIA“- 
o microîntreprindere școlară 
care pregătește pentru viață 

tineri intr-adevăr harnici!

CULTURAL - EDUCATIVĂ

CERCUL PRIETENILOR

Expoziția 
„civilizația 

daco-geților 
în perioada 

clasică"

OMUL NOU

MUZICII ROMÂNEȘTI

La mijlocul drumului

O REMARCABILĂ INIȚIATIVĂ

LUCRETIA LUSTIG
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU> » 
a primit delegația parlamentară indiană

(Urmare din pag. I)raporturilor de colaborare dintre parlamentele celor două țări prin inițierea de noi acțiuni care să contribuie la mai buna cunoaștere și apropiere între cele două țări și popoare.Au fost abordate, de asemenea. unele probleme ale actualității internaționale, reliefîndu- se rolul crescind ce revine, în

lumea contemporană, țărilor în curs de dezvoltare, statelor nealiniate, în efortul de democratizare a vieții internaționale, de instaurare a unei noi ordini e- conomice pe plan mondial. Schimbul de opinii a reliefat necesitatea de a se acționa cu fermitate pentru generalizarea în viața internațională, în relațiile dintre state, a principiilor

deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. A fost evidențiat rolul care revine parlamentelor în promovarea spiritului de bunăvoință. înțelegere și pace, în extinderea și consolidarea colaborării generale între state.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Ritm intens pe șantierele

RECOLTAREA Șl DEPOZITAREA PORUMBULUI
• IAȘI

Soluții gospodărești pentru

urgentarea depănușârii,

uscării și depozitării porumbului

PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU 
AL GUVERNULUI

de construcții de locuințe
și obiectivePrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a primit, luni după-amiază, in audiență de rămas bun, pe Malcolm Richard Booker. ambasadorul

Australiei la București, în legătură cu incheierea misiunii sale în țara noastră.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire desfășurată într-o atmosferă cordială.
social-culturale

a sosit în Capitală mi- afacerilor externe alLuni nistrul Zambiei, Siteke Gibson Mwale, care efectuează o vizită în țara noastră la invitația Ministerului Afacerilor Externe.La sosire, pe aeroportul Oto- peni. oaspetele zambian a fost salutat de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Erau prezenți Alberto Nkanda Kalyati, ambasadorul Zambiei la București, și membri ai ambasadei.
★Delegația parlamentară indiană, condusă de B. R. Bhagat. președintele Camerei Reprezentanților a Parlamentului Republicii India, a efectuat, luni dimineața o vizită in județul Dîmbovița.Cu acest prilej, oaspeții indieni au avut o întrevedere cu președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, Ion Stănescu, deputat în M.A.N., cu alți reprezentanți ai organelor locale de stat, directori ai unor întreprinderi dim- bovițene.In continuare, au fost vizitate Combinatul de oțeluri speciale din Tîrgoviște și complexul avicol Titu.în onoarea oaspeților, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Dîmbovița a oferit un dejun.Luni, 15 noiembrie, a sosit la București, Lumir Hanak. noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste Cehoslovace in Republica Socialistă România.
★Editura Academiei a scos de sub tipar. în colecția „Istorie și civilizație", monografia „Vlad Țepeș", semnată de Nicolae Stoicescu. Volumul, lansat luni la librăria bucureșteană „Mihai Eminescu", iși propune să reconstituie figura domnitorului, evidențiind meritele sale de luptăor pentru apărarea independenței țării, pentru mai buna ei organizare internă. Personalitatea domnitorului român este privită in același timp prin prisma scrierilor contemporanilor vremii, a istoricilor români și străini de mai tirziu.
★„Omagiu lui Perpessicius", astfel și-a intitulat Muzeul literaturii din Capitală manifestarea sa. de luni seara. Viața și activitatea cărturarului român, reputat eminescolog și fondator al muzeului, personalitate de la a cărui naștere se împlinesc 85 de ani, au fost evocate cu a- ceastă ocazie de prestigioși scriitori. istorici și critici literari : Mihai Beniuc, Zoe Dumitrescu- Bușulenga, Al. Dima, Octav Oni- cescu. I. Peltz, Al. Philippide, Al. Rosetti. Actori bucureșteni au citit pagini inedite din jurnalul și corespondența lui Perpessicius.

Prin decret prezidențial, tovarășul Ion Mărgineanu a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Malta, cu reședința la Roma, în locul tovarășului Iacob Ionașcu, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.In cadrul unui protocol semnat recent între Agenția Română de Impresariat Artistic — A.R.I.A. și Agenția de concerte din R.D. Germană s-au stabilit schimburile artistice pentru următorii trei ani. Sint prevăzute o serie de acțiuni vizind turneele reciproce ale unor formații și artiști valoroși din domeniul operei, simfonic, al muzicii de divertisment. în același timp, se va acorda, mai departe. atenție promovării tinerelor talente, in programele de turneu vor fi incluse compoziții din creația originală, clasică și contemporană, se vor asigura artiștilor mai multe apariții la radio și televiziune.

de- susținute eforturi pen- realizarea în bune con- a planului de construc- de locuințe și obiec- social-culturale. In județe-
Lucrătorii de pe șantiere pun ‘ ' - * •tru diții tive le Dolj, Bacău, Neamț și Vran- cea au fost terminate și predate beneficiarilor, de la începutul anului, aproape 5 000 de a- partamente. Au fost astfel întregite o serie de ansambluri și cartiere noi, printre care „Cra- iovița nouă", din Bănie, ale cărui proiecte au fost realizate în proporție de peste o treime, alte ansambluri ridicate în localitățile Piatra Neamț, Roman, Bacău, Focșani, Moinești. Și în orașul Gherla, așezare care se înscrie tot mai pregnant în peisajul modern al județului Cluj, zestrea locativă va spori, pină la sfîrșitul anului, cu citeva sute de apartamente. In numeroase alte localități, paralel cu construcția de locuințe, au fost realizate noi obiective social- culturale. Este vorba de construcția a noi magazine in orașul Botoșani și in alte 20 de localități din județ, a noi școli, un han turistic și un complex meșteșugăresc in orașul Șiret, a unui modern cinematograf la Fi- liași.

In județul Iași campania de recoltare a porumbului se desfășoară cu maximă intensitate, în condițiile unei organizări superioare a muncii. Despre ce este vorba ? Remarcăm in primul rînd- inițiativa de a se acționa diferențiat, după gradul de maturare, pe fiecare tarla. Știuleții sînt sortați în funcție de umiditate și depozitați în condiții corespunzătoare pentru a evita degradarea lor. Zi de zi, inclusiv duminica, în unitățile cooperatiste din Vinători, -Țigănași. Po- pricani, Valea Seacă. Bivolari, Ciurea, Podul Iloaiei forțele umane au fost proporțional repartizate atit la recoltat-depă- nușat cit și la transportul imediat spre pătule și hambare. Astfel, tot ce este cules, în a- ceeași zi este pus la adăpost; pentru o bună conservare. Hambarele sînt controlate zilnic intervenindu-se operativ, prin aerisiri, acolo unde se constată apariția fenomenului de încin- gere sau mucegăire. La aceste activități, prioritare pentru lucrătorii ogoarelor, un sprijin eficient își aduc tinerii, elevi, stu- denți, muncitori din județul Iași. Evidențiem în această privință pe studenții Facultății de științe economice și de la Institutul politehnic ieșean.O altă măsură eficientă pentru impulsionarea ritmului este a- ceea generalizată mai în toate unitățile agricole, de a se recolta porumbul cu coceni cu tot și depozitarea lui în glugi unde se face depănușarea parțială. O soluție gospodărească, de na-

tură să conducă la uscarea mai rapidă a știuleților. Procedind astfel, lucrarea a fost executată pe circa 80 la sută din suprafețele cultivate în județul Iași. Dar, ritmul depănușării și al depozitării porumbului nu se desfășoară la aceleași cote de intensitate. In unele unități ca : Belcești, Perieni, Rediu, transportul din cîmp este anevoios, porumbul rămînind pe tariale, în grămezi, zile în șir. Și, fapt cu totul nepermis, in multe locuri, știuleții stau direct pe pămint fără a fi protejați de un strat de coceni, așa cum bine se procedează la unitățile din Mo- goșești, Hălăucești, Movileni, Stolniceni-Prăjescu.La nivelul județului Iași au fost luate o serie de măsuri pentru uscarea porumbului maturat, cu peste 36 la sută umiditate, măsuri care în această săptămînă se materializa

prin uscarea a mii de tone boabe. Iată cîteva : la fabricile de zahăr de la Bucecea și Roman benzile de uscare a melasei și tăițeilor de sfeclă au fost destinate porumbului, iar printr-o afluire riguroasă a unităților a- gricole se asigură un ritm zilnic de uscare de 800 tone. La Fabrica de ceramică Iași, prin construirea a 1 000 de containere prin posibilități locale (numărul lor va crește la 2 000 pină la sfîrșitul săptămînii) se asigură uscarea în tunele a circa 300 tone știuleți zilnic. De asemenea. prin organizarea judicioasă a fluxului de prelucrare și uscare la capacitățile existente în bazele de recepție, cantitatea se va suplimenta zilnic cu un număr însemnat de tone pește plan. In unitățile agricole mari cultivatoare de porumb se vor construi noi pătule din plase de sirmă iar știuleții cu umiditate sporită vor fi depozitați în straturi subțiri. folosindu-se ca strat separator diferite materiale locale : coceni, coarde de viță, crăci etc.In final, consemnăm o bună inițiativă locală a cooperatorilor din Mircești unde întreaga recoltă culeasă pînă in prezent a fost depănușată și depozitată. Pentru știuleții cu umiditate sporită au fost îngustate pătu- lele, favorizîndu-se astfel uscarea și vînturarea.

• MUREȘ

Pentru evitarea pierderilor,
măsuri operative de sortare
și creare a unor noi spații

de depozitare

Cititorii s-au adresat ziarului
AT! FOST ÎNCADRAT
IN MUNCA POTRIVIT

In urma apelului nostru, a- flăm că tinărul Neacșu Marin a fost încadrat in funcția de nomist la C.A.P. Traianu. eco-
PREGĂTIRII DV. IN CONDIȚIILE

Tinărul Neacșu Marin a absol
vit în anul 1974 Liceul economic 
din Caracal. Pentru că la absol
vire n-a primit, așa cum era 
firesc, repartizare in producție, 
s-a adresat Oficiului forțelor de 
muncă din Caracal. I s-a pro
mis că va fi încadrat numai 
după satisfacerea serviciului 
militar. Pină atunci, tinărul a 
incercat să se încadreze munci
tor necalificat la întreprinderea 
de vagoane Caracal, dar, pentru 
că purta ochelari, nu a reușit 
să-și găsească un loc de muncă 
potrivit. A fost apoi incorporat. 
După lăsarea la vatră, adică din 
februarie 1976, tinărul absolvent 
al liceului economic, întors aca
să, in comuna Traianu, jud. Olt, 
a incercat să se încadreze Iți 
C.A.P. Conducerea cooperativei 
i-a promis că-i va asigura un 
loc de muncă. Au trecut citeva 
luni, timp în care N. M., văztn- 
du-se uitat, s-a adresat tuturor 
organelor locale, solicitindu-le 
sprijinul pentru rezolvarea si
tuației sale. Pină in momentul 
cind s-a adresat ziarului nos
tru, nu obținuse decit... promi
siuni.AM INTERVENIT DE URGENȚA LA COMITETUL JUDEȚEAN OLT AL U.T.C.

SOCIETĂȚII NOASTRE, 
SITUAȚIA DV. NU PUTEA 
RĂMÎNE NEREZOLVATĂCiobanu Carolina, împotriva 
voinței părinților ei, s-a căsăto
rit încă din anul II de studii. 
Era elevă a Liceului de indus
trie ușoară din Iași. Bineînțeles, 
a trebuit să părăsească școala. 
La scurt timp a dat naștere unui 
copil, spre bucuria ei și a soțu
lui ei, Ciobanu Gheorghe, fre
zor la Întreprinderea de piese 
de schimb din Iași. Bucuria lor 
nu a fost insă împărtășită și de 
bunici care au continuat să ră- 
mină supărați, refuzindu-le orice 
fel de sprijin. Tinerii s-au 
descurcat destul de bine și s-ar 
fi descurcat in continuare dacă 
nu s-ar fi ivit următoarea si
tuație : „In curind, — ne-a scris 
C. C. — soțul meu va fi incor
porat. Eu nu sînt încadrată in 
muncă, ba mai mult, nu am 
nici o calificare. Mă gindesc 
să-mi găsesc un loc de muncă 
dar nu știu la cine să apelez. 
Pe ajutorul părinților nu pot 
conta, dar am toată speranța că 
dv., stimată redacție, mă veți 
ajuta, așa cum i-ați ajutat și pe

alți tineri aflați in situații deo
sebite". Intr-adevăr, așa cum multe din problemele tinerilor care ni s-au adresat au fost elucidate, și situația dv. a fost rezolvată cu sprijinul COMITETULUI JUDEȚEAN IAȘI AL U.T.C.Tovarășul Vasile Tofan, secretar al Comitetului municipal Iași al U.T.C., verificînd cele relatate de dv. în scrisoarea a- - dresată ziarului nostru, ne-a co- I municat că, după multe intervenții, părinții dv. s-au hotărît ; să vă acorde tot sprijinul de care aveți nevoie in perioada cind soțul dv. va fi incorporat. Secretariatul Comitetului jude- , țean Iași al U.T.C., analizînd cu mult spirit umanitar situația in care vă aflați, a ajuns la concluzia că cea mai bună cale pe care trebuie să o urmați este j cea pe care dv. ați întrerupt-o ■ în urmă cu cîțiva ani — aceea a școlii. Va trebui deci să vă completați studiile. In acest • sens, ați fost ajutată să vă înscrieți la cursurile de ucenicie ’ la locul de muncă din cadrul cooperativei „Solidaritatea" din Iași. Veți învăța deci o meserie frumoasă, la absolvire veți avea asigurat un loc de muncă, astfel , incit veți putea contribui, prin munca dv., la creșterea bună- : stării familiei dv., contribuind în același timp — așa cum ne-ați scris că vă doriți — „la dezvoltarea economică a patriei noastre". Redacția ziarului nostru vă dorește succes !

DOMNIȚA VĂDUVĂ

ȘTEFAN DORGOȘAN

Cu fiecare zi ce trece, calendarul ne atenționează că înaintăm tot mai mult spre anotimpul rece. Firești sînt deci preocupările lucrătorilor ogoarelor mureșene de a folosi orice oră bună de lucru pentru a încheia culesul porumbului, pentru a asigura o cît mai bună depozitare a acestuia. O secvență a efortului depus în aceste zile ne-o oferă cooperatorii din Chendu. în curtea C.A.P. un șir de căruțe încărcate se rînduiesc la cintar, apoi în- tr-un șopron unde se descarcă. Aici, peste 50 de femei asigură operativ sortarea porumbului.— Situația acestei toamne, ne explică tovarășul loan Koncz, inginerul șef al C.A.P., a impus o judicioasă repartizare a forțelor în raport cu lucrările, toate urgente la această oră, specifice sezonului. Marea majoritate a cooperatorilor sînt în cîmp unde se dă bătălia pentru recoltarea ultimelor 20 de hectare cu porumb. Știuleții recoltați sînt imediat transportați cu 22 de atelaje, trei remorci, 3 autocamioane la sediul C.A.P. unde, în condiții bune, se sortează pentru depozitarea în pătule, pentru livrarea la fondul de stat, pentru pastă. Zilnic, participă în jur de 36Q cooperatori și, nu exagerez dacă spun, tot cam atîția tineri navetiști și elevi.Aceeași amplă concentrare de forțe, am întîlnit-o la C.A.P.

în primele ore aleNades recoltarea și porumbului s-au situație deosebită

Nazna. La transportul sfeclei de zahăr și la culesul porumbului lucrează zilnic peste 500 de oameni. Mijloacele de transport ale cooperativei au fost suplimentate cu 17 căruțe.„Pentru a realiza un echilibru între transportul porumbuluide pe cîmp și livrarea lui la fondul de stat — ne informează Teodor Orza, președintele — am format echipe de cooperatori care, pentru sortare, lucrează pînă noaptea tîrziu asi- gurînd astfel ca autocamioanele noastre să ajungă la baza de recepție dimineții".La C.A.P. transportul încheiat. Os-a creat în privința păstrării lui. Depozitați în pătule mari, o parte din știuleții culeși în primele zile ale campaniei au început să se mucegăiască. „Se- sizînd acest fenomen, ne informează tovarășul Virgil Dudaș, am trecut la sortarea porumbului. O parte din știuleți sînt transformați în pastă, restul se depozitează în pătule mici. Deficitul de spațiu îl completăm cu podurile magaziilor, cu spațiile găsite disponibile la cetățeni. Astfel, anT reușit să evităm pierderile care s-ar fi putut produce, să asigurăm în continuu o bună păstrare".
mircea borda

Tineri angajați ai întreprin
derilor și instituțiilor din lo
calități participă la strinsul 

porumbului din cîmp Noi, cei din Poiana Mare
Luna de educație 

juridicăIncepînd de ieri, în județul Brașov se desfășoară „Luna de educație juridică", acțiune menită să facă cunoscute legile țării, tuturor categoriilor de locuitori din localitățile urbane și rurale. Din suita de manifestări amintim : vernisajul expoziției „Cartea juridică" ce a prilejuit întîlnirea juriștilor brașoveni cu numeroși tineri. Programul. alcătuit mai cuprinde și prezentarea unor filme cu caracter juridic insoțtie de comentarii în orașul Victoria, precum și deplasarea unor brigăzi științifice constituite în comunele și satele județului care vor aborda probleme de actualitate ale satului românesc văzute prin prisma legilor în vigoare. Numeroase întîlniri, expuneri, simpozioane vor fi organizate în această lună la cluburile întreprinderilor, in școli, în căminele de tineret și in căminele culturale din sate.
ADINA VELEA

(Urmare din pag. I)

lucrat in cooperativă aproape 
muncind

a . ...
de la începuturile ei, ___ _____
totdeauna cu rivnă, ceea ce i-a 
determinat pe consăteni să-l 
aleagă in fruntea treburilor. Este 
președinte de aproape zece ani, 
după ce alți opt a fost briga
dier. în acest timp a reușit să-i 
cunoască bine pe oamenii cu 
care lucrează și, invers, aceștia 
își cunosc bine președintele. 
Împreună s-au bucurat cind au 
obținut succese și tot împreună 
au fost în momentele mai grele 
din activitatea cooperativei.„Au fost multe greutăți de învins și la noi, îmi spune, pînă s-a ajuns la producțiile mari de astăzi".

Notez, dintr-o situație statisti
că pe care o am la indeminăr 
citeva cifre edificatoare privind 
evoluția . recoltelor la Poiana 
Mare. Pină prin 1970, producția 
de griu s-a menținut, in me
die, in jurul a 1 500 de kilogra
me pe hectar, iar cea de porumb 
n-a depășit decit rareori 3 000 
de kilograme. In ultimii ani 
griul a ajuns la peste patru mii 
de kilograme, iar porumbul la 
șapte-opt mii. Sfecla de zahăr, 
unde se obțin constant, in ulti
mii ani, șase-șapte vagoane de

pe fiecare hectar, dădea, înainte 
de anul amintit, sub zece mii 
de kilograme, fiind chiar ani cu 
3—4 000 de kilograme, ca 1963 
sau 1965.„Evident, o primă explicație a acestor salturi ar fi faptul ca suprafețele noastre au fost cuprinse în sistemele de irigații ale zonei, dar, pe de altă parte, o foarte mare importanță o au efectuarea la timpul optim a lucrărilor și aplicarea qelor mai înaintate tehnologii. Nymai așa aceste terenuri nisipoase, pe care altădată nu se putea face mai nimic, dau asemenea producții".„Ce înseamnă pentru dumneavoastră munca în această cooperativă ?“„Cred că mai bine ar fi să vă spun ce înseamnă pentru fiecare dintre noi, cooperatorii, munca în această unitate. Pentru că toți sîntem legați de pămîntul pe care-1 muncim, pe de o parte, pentru că el înseamnă locul nostru de muncă, pe de alta, datorită faptului că ne-am născut și am crescut pe el. Este pămîntul căruia noi trebuie să ne străduim să-i smulgem roade cît mai bogate, ceea ce și facem".„Ce înseamnă satul Poiana Mare pentru tineret" ?„Aproape că termenul de sat

nu mai corespunde pentru Poiana Mare. Populația comunei. noastre este <Se aproape 17 000 de locuitori, iar numărul anga- jaților în unitățile de stat și cooperatiste depășește două mii, dintre aceștia mulți fiind tineri. Pe lingă cele patru cooperative agricole de producție avem și cîteva unități de industrie locală, unde lucrează aproape 1000 de oameni. Aș mai adăuga că numărul autoturî'shielor a ajuns la citeva zeci, iar peste două sute de săteni și-au instalat posturi telefonice, lăsîndu-vă să trageți singur concluziile despre ceea ce înseamiiă la ora actuală Poiana Mare pentru locuitorii ei, deci și pentru tineri".
Eroul Muncii Socialiste Ale

xandru Toană vorbește mai pu
țin despre dinsul, dar de fiecare 
dată cind vine vorba despre 
cooperativă sau despre sat po
vestește cu mmdrie ceea ce au 
reușit să facă oamenii acestor 
locuri în ultimele decenii. Este 
mindria firească a omului care 
își știe înglobată munca in toa
te aceste realizări, a omului 
care a putut fi găsit totdeauna, 
ca și acum, in toamna capri
cioasă a acestui an, in mijlocul 
cooperatorilor, acolo unde o cer 
imperativele momentului.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
MINUTUL S>1Elogiile presei nipone la adresa

tinerelor noastre gimnasteralele inegale : „Comăneci, zîna olimpicelor, a realizat un exercițiu perfect, cu o precizie uimitoare. Publicul a fost fascinat de performanța magnifică în exercițiul ei favorit la paralele inegale, la care a obținut nota zece".„Cupa Kuniki" a arătat strălucitoare, grație Nadiei Comăneci" — iși intitulează articolul consacrat competiției de la Nagoya ..Tokyo Shimbun". „Comăneci a dovedit o înaltă tehnică și ritm in executarea mișcărilor. Nimeni nu poate egala înălțimea saltului și linia fină desenată de corpul ei flexibil. Măiestria ei este perfectă. Este o performanță uimitoare pentru o fetiță de 15 ani.Ziarul citează opinia uneia dintre antrenoarele echipei japoneze, Mikuri Tajiko, despre Nadia : „Nadia Comăneci este înnăscută pentru acest sport. Ea a devenit regina gimnasticii".
tipografilor"- - - - - - - - -

ture de „încălzire". întrece
rea a fost deschisă de parti
cipantele la proba de junioa
re (15—19 ani), disputată pe 
distanța de 1 000 m. In final, 
pe primele două locuri s-au 
clasat Mariana Badea (Ora
dea) și Florica Diaconu (I.P. 
Informația București). In 
cursa de juniori, victoria a 
revenit tînărului Viorel Popescu (I. P. Craiova). O dispu
tă dirză și pasionantă a 
prilejuit întrecerea seniorilor 
(peste 19 ani), care au parcurs 
3 000 m. Pe ultima parte a 
traseului, Constantin Neacșu, 
de la I.P. Slobozia, s-a deta
șat de pluton, reușind să 
treacă primul linia de sosire, 
iâr la fete victoria a revenit 
tinerei Florea Catela (Arta 
grafică București).

M. L.

Marile cotidiane nipone dedică ample relatări succesului repurtat de tinerele gimnaste românce, Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu și Mariana Constantin, la competiția internațională „Cupa Kuniki", desfășurată la Nagoya...Nadia Comăneci. care a obținut rezultatul maxim la proba de sol. a 31-a notă de zece a sa. a încheiat competiția cu exercițiul ei perfect, in fața a 7 000 de spectatori" — scrie ..Asahi Shimbun". „Gimnastele românce au ocupat primele 3 locuri în clasamentul individual compus". „Gimnasta notelor maxime. Nadia Comăneci din România — scrie „Asahi Shim- bun". intr-un alt articol, a demonstrat adevărata artă sportivă, obținind calificativul de 10 la paralele inegale în fața publicului care o aclama".Intr-un material intitulat „7 000 de spectatori fascinați", „Ankei Shimbun" notează, re- ferindu-se la exercițiul la pa- 
_ _ _ _ _ _ _ Crosul

Concursurile rezervate iu
bitorilor de alergări au ocu
pat și duminică un loc de 
seamă în programul mani
festărilor sportive. In Capi
tală s-au desfășurat întrece
rile finale ale celei de-a V-a 
ediții a „Crosului tipogra
filor". Tinerilor alergători 
din întreprinderile^ poli
grafice din Capitală și din 
țară li s-au alăturat o serie 
de atleți din Belgia și Polo
nia, în compania cărora și-au 
disputat șansele cu multă ar
doare. Pasiunea pentru sport, 
pentru mișcare in aer liber 
au demonstrat-o cu prisosin
ță lucrătorii poligrafi din 
Cluj-Napoca. Oradea, Craio
va, Pitești, Slobozia etc. care 
au fost prezenți pe traseu 
încă din primele ore ale di
mineții, efectuind mai multe

• După victoria la un scor de 
forfait realizată duminică de fot
baliștii din Regie, antrenorul eme
rit Angelo Niculescu se arăta mai 
bine dispus și mai volubil: „Ca 
urmare a solicitării intense, înce- 
pind din a doua parte a lunii 
septembrie, elevii mei au avut o 
perioadă de stagnare, cu evoluții 
sub nivelul posibilităților lor și 
astfel, timp de cinci etape n-au 
mai gustat din cupa victoriei. 
Acum, însă, lotul se află în re
venire, peste zece zile se va re
stabili și golgeterul echipei, Mir
cea Sandu și linia de atac va in
tra pe făgașul obișnuit. Ne aș
teaptă două partide dificile, în 
deplasare, cu F.C.M. Reșița 
(miercuri) și A.S.A. Tg. Mureș 
(duminică), la care ne vom stră
dui să confirmăm".
• La fel ca și în etapa de la 

7 noiembrie, duminică, echipele 
gazdă au obținut 8 victorii și un 
rezultat de egalitate. In schimb, 
„scorul" la raportul *de  goluri s-a 
majorat: de la 22—6 în runda a 
12-a la 25—5 în etapa a 13-a, în 
favoarea echipelor care au jucat

• Componenții lotului B de fot
bal s-au reunit, ieri dimineața, la 
Timișoara, în vederea meciului pe 
care îl vor susține cu selecționata 
„B“ a R.F. Germania, mîine, 
miercuri, de la orele 14. Antre
norul Constantin Cernăianu, care 
se află la conducerea tehnică a 
selecționatei B, ne-a comunicat că 
va alinia următoarea formație: 
Iordache (Albu), Anghelini (Zam
fir — F.C. Argeș), Mehedințu, 
Păltinișan, Vigu, Dobrău, Romilă, 
Kun II (Stoica — Steaua), Moldo
van, Dănilă (Radu II), Floare? 
(Manea).
• Urmărind partida U.T.A. — 

A.S.A., antrenorul emerit Colo- 
man Braun-Bogdan, ne-a decla
rat: „Arădenii au jucat fotbal 
doar zece minute, în finalul par
tidei, cind, dealtfel, au reușit să 
înscrie două goluri, prin Tisa și 
Schepp — ultimul printr-o execu
ție spectaculoasă. în repriza se
cundă, oaspeții s-au retras în 
apărare, invitînd pe gazde să 
atace în trombă, dar fără țintă".

• 42 de tineri jucători care ac
tivează în echipele divizionare au 
fost convocați ieri dimineața, în 
Capitală, urmînd să participe, timp 
de trei zile, lâ un trial în vede
rea lărgirii lotului republican de 
juniori Verificarea „cadeților" se 
va face prin testarea fizică, iar 
miercuri, pe Stadionul Republicii, 

vor susține două jocuri în com
pania echipelor Voința București 
(divizia B) și T.M.B. (divizia C).
• în a 13-a etapă a campiona

tului de juniori s-au întilnit două 
formații situate la poluri opuse: 
F.C. Constanța — locul 1 și de
ținătoarea ..lanternei roșii", Jiul 
Petroșani. Diferența de pregătire 
și valoare s-a văzut pe tabela de 
marcaj, care a indicat, în final, 
un scor de rugbi: 7—0 pentru 
constănțeni.
• Dobrin, Cîrstea (F.C. Argeș), 

Stoica (Steaua), Romilă (Politeh
nica Iași), Volmer (S.C. Bacău) 
și Tilihoi (Univ. Craiova) au în
deplinit ..baremul" de trei carto
nașe galbene și urmează să se... 
odihnească o etapă.
• Săptămînă aceasta se împli

nesc doi ani de la consumarea 
primului act al celei de-a 11-a 
ediții a C.M. Respectiv, la 20 no
iembrie 1974. la Ciudad de Gua
temala a avut loc tragerea la 
sorți și repartizarea celor 31 de 
echipe in 9 grupe preliminare. 
După cum se știe, echipa Româ
niei face parte din grupa a 8-a, 
urmînd să susțină cîte două me
ciuri, tur și retur, cu Iugoslavia 
(8 mai în deplasare și 13 noiem
brie la București) și Spania (16 
aprilie în Capitală și la 26 oc
tombrie în deplasare).

M. LERESCU

SPORT
PE MICUL ECRAN
MARȚI, 16 noiembrie, orele 18, 

hochei: Cehoslovacia — U.R.S.S. 
(înregistrare de la Praga); 
MIERCURI, 17 noiembrie, de la 
orele 14, rugbi: România — Maroc 
(campionatul european), transmi
sie directă de la Stadionul din 
Parcul Copilului. De la orele 18, 
baschet: Steaua — Beșiktaș Is
tanbul (Cupa cupelor), transmisie 
directă din Sala Floreasca; SÎM- 
BATA, 20 noiembrie, de la orele 
14, fotbal: Politehnica Iași — 
Dinamo, transmisie directă de la 
Iași. De la orele 18, handbal: 
România — R.F. Germania, trans
misie directă de la Ploiești; DU
MINICA, 21 noiembrie, de la 
orele 15,30, retrospectivă în ima
gini „Schi — Cupa mondială — 
1976“.

„Rugbiștii români 
au fost mai puternici" 
Ecouri în presa francezăZiarele franceze care au apărut luni la Paris, comentează victoria echipei de rugbi a României, care, duminică la București, a invins cu scorul de 15—12 selecționata Franței. In titlul ziarului „Le Monde" se scrie : „Rugbiștii români au fost mai puternici". Printre altele, ziarul „Figaro" relevă : „15-le Franței trebuie repus în discuție". Largi spații acordă acestui meci, care a contat în cadrul campionatului european, ziarul de specialitate „L’Equipe". Intr-un titlu se subliniază că „rugbiștii români au înscris trei frumoase încercări". Cronicarul de specialitate subliniază că echipa României a obținut o meritată victorie. Același ziar, în cronica meciului, arată că rugbiștii români nu s-au bizuit numai pe loviturile de picior, în care în trecut excela Irimescu, jucind foarte bine atit in tușele scurte prin Ionescu, cit și in cele lungi, unde s-a impus Dărăban. Ziarul remarcă și jocul valoros practicat de jucătorii români din linia de trei sferturi.
mertcHan• Localitatea poloneză Soc- haczew a găzduit meciul dintre selecționatele Poloniei și Marocului, contînd pentru campionatul european de rugbi. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 13—7 (4—0).Din formația marocană, care miercuri urmează să joace la București cu reprezentativa României, s-au evidențiat Beddi și Barki, care au înscris patru și, respectiv, trei puncte.• Meciul de tenis dintre e- chipele Venezuelei și S.U.A., disputat la Caracas în preliminariile „Cupei Davis", s-a încheiat cu scorul de 4—1 în favoarea formației americane.

RAID-ANCHETA SPORTUL ȘCOLAR -
SISTEM Șl CONTINUITATELiceul „Vasile Roaită"- din Rm. Vilcea este considerat, între altele, și ca o unitate sportivă, o pepinieră pentru sportul de performanță. Nu numai pentru că are clase speciale cu program de gimnastică, atletism și volei (fete și băieți), ci și pentru că aici și-au descoperit vocația, pe terenurile și în sălile de sport ale acestei citadele de instrucție și sport, mulți tineri, astăzi fruntași între fruntașii sportului românesc : fotbalistul Florin Cheran, voleibaliștii Laurențiu Dumănoiu și Popescu Cristian, componenți ai loturilor naționale. apoi Gh. Georgescu, Liviu Bobar, Eugenia Barbu, Cercel Remus, Iulian Moțoc și atîția alții. Tradițiile sportive ale acestei școli se explică și printr-un alt fapt: mulți dintre foștii campioni ai școlii au rămas credincioși sportului, urmînd cursurile I.E.F.S., s-au specializat în acest domeniu și s-au întors să lucreze acolo unde au înmugurit primele pasiuni sportive, unde și-au însușit primele deprinderi: Ion Ciobanu. Viorica Enescu, Mircea Enâchescu, Constantin Dumitrașcu, Gh. Georgescu... Este, astăzi, o mare plăcere să asiști la disputele echipelor rivale pregătite de fostul elev și fostul profesor, acum colegi.Am vizitat bazele sportive ale școlii și am rămas impresionați de starea bună în care se află, de varietatea lor și modul cum sint întrebuințate. Mai în- tîi o întrebare : cite școli dispun de două săli de sport ca Liceul „Vasile Roaită" din Rm. Vilcea ? Dispun, de asemenea, de un teren cu zgură, cu pistă de atletism de 165 m. In curind pista va fi îmbrăcată cu material plastic, coritan, după ce — așa cum ne înștiințează profesorii de educație fizică ce ne însoțesc. Vasile Stătescu, Iovan Iulian, director adjunct, șeful catedrei de educație fizică, profesorul de chimie. Dumitru Ionescu, îndrumătorul U.T.C. — mai întîi se 

va turna o placă de beton. In „inventarul" școlii sînt 4 terenuri de volei, unul de baschet și unul de handbal, două gropi de sărituri și dacă mai adăugăm la calcul și aleea Capela, unde se fac alergări de fond, avem imaginea nu numai a unei baze sportive școlare moderne, ci mai ales a preocupărilor susținute pentru realizarea ei, preocupări datorate conducerii școlii, cadrelor didactice, părinților. Desigur, rezultatele obținute pe plan sportiv de elevii liceului sint un stimulent, dar înainte de rezultate ? „Sportul este o necesitate vitală în viața tineretului, iaiă ideea fundamentală pe care am încercat, de-a lungul anilor, s-o inoculăm atit elevilor, cît și cadrelor didactice, părinților — ne mărturisește Gheorghe Negoiță, directorul liceului. Am avut și argumente. Diferența fizică între clasele speciale cu program de educație fizică și cele cu program obișnuit, era izbitoare, De-aici am pornit în munca de lămurire, de propagandă.Desigur, intr-un asemenea climat agenda de lucru a profesorilor de educație fizică este foarte densă. Profesorul Vasile Stătescu ne prezintă programul de activități pe care le desfășoară cadrele didactice de specialitate în afara orelor de educație fizică. Participarea Ia întrecerile din cadrul „Cupei tineretului", sau trecerea normelor prevăzute în Complexul polisportiv „Sport și sănătate" sînt la ordinea zilei. „Fiecare profesor — ne spune interlocutorul — în fiecare zi are repartizată cîte o grupă de 15 elevi cu care face sport o oră (atletism, volei, baschet, handbal, fotbal etc) potrivit unei programări minuțioase a tuturor bazelor sportive ale școlii. Așa că nici un elev nu rămîne în afara activității sportive. în caietul nostru de serviciu este înscrisă pregătirea ansamblului de gimnastică al școlii care face de

monstrații pe stadionul orașului, cu diferite prilejuri, sau chiar în pauza meciurilor dc fotbal, de duminică. Sînt apoi prevăzute întreceri sistematice intre clasele cu program special de educație fizică, și cele cu program obișnuit, pentru desemnarea campionilor pe școală la volei, cros, gimnastică, baschet ș.a. Aici e o mare concurență pentru pătrunderea în echipele selecționate de clasă. Toată vara, în vacanță, au fost organizate turnee. Pentru că urmărim continuitatea".Continuitatea este principalul criteriu și deziderat al activității sportive de masă. Cum se asigură la Liceul „Vasile Roaită" ? în colaborare cu comitetul U.T.C. și consiliul asociației sportive; profesorii de educație fizică — în total 15 — organizează „competiții de casă", cum este, spre exemplu, „Cupa școlii", la volei, fete și băieți, continuindu-se prin repetare, în toate trimestrele ; la baschet ..Cupa anilor I".și „Cupa anilor 11“ ; sint prevăzute întreceri de atletism pentru a desemna pe : „Cel mai bun alergător", „Cei mai buni săritori" (în lungime și înălțime). La gimnastică. o întrecere originală : cine execută cele mai multe flo- tări ?Acestea nu epuizează, însă, programul activității sportive de masă, calendarul competițio- nal. Le-am reprodus, prin selecție, anume pentru a demonstra că faima sportivă a unei școli nu se poate făuri și consolida decit prin inițiative originale și acțiuni proprii, capabile să transforme activitatea sportivă într-o autentică mișcare de masă, la care să participe toți elevii. Din această perspectivă profesorul de educație fizică deține, cum am văzut, un rol primordial.,
VASILE CABULEA
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LIBAN

„Căștile verzi" au declanșat
încheierea lucrărilor 

Congresului Tineretului 
Comunist din Columbia

Cancelarul federal al R. F. Germania a primit 
pe viceprim ministrul guvernului român

u„operațiunea BeirutDupă ce în noaptea de duminică spre luni în capitala Libanului s-au mai înregistrat schimburi de focuri între forțele părților implicate în conflict, în dimineața zilei de luni acestea au devenit sporadice și au scăzut în intensitate. în acest cadru, în primele ore ale zilei de ieri, a fost declanșată „operațiunea Beirut", pe parcursul căreia trupele arabe de descurajare au început acțiunea de desfășurare și de preluare a controlului asupra unor importante obiective din perimetrul capitalei libaneze.Astfel forțele arabe de descurajare au ajuns, luni dimineața, în centrul comercial al orașului, aflat în sectorul controlat de Falangele Libaneze. Un comunicat al postului de radio falan- gist, anunțând preluarea perimetrului comercial de către forțele arabe de descurajare, a menționat că, tot luni dimineața, alte contingente ale acestora s-au instalat in zona portuară a Beirutului. De asemenea, coloane ale forțelor de descurajare, formate din trupe siriene, și-au continuat înaintarea pe principalele artere ale capitalei. Postul de radio falangist, citat de agenția U.P.I., menționează că toate aceste mișcări ale trupelor arabe de descurajare s-au desfășurat fără incidente, într-o atmosferă de calm..Agenția A.P. relatează că militari din cadrul forțelor de descurajare au început operațiunile de patrulare pe străzile Beirutului, confiscând armele de Ia luptătorii izolați ai părților aflate în conflict.La operațiunea de preluare a controlului asupra principalelor clădiri publice din Beirut, trupelor siriene din cadrul forțelor arabe de descurajare li s-au alăturat contingentele de militari saudiți, sudanezi și libieni, care fac parte din efectivele inițiale de 2 300 militari trimiși de Liga Arabă pentru menținerea păcii în Liban. Agenția U.P.I. menționează că aceste forțe mixte ale Ligii Arabe au preluat controlul asupra aeroportului international din Beirut, care ar urma să fie redeschis traficului în cursul zilei de miercuri.Pe de altă parte agenția A.P. anunță că o brigadă blindată siriană a pătruns în marea enclavă controlată de Falangele Libaneze în regiunea 'din nordul Beirutului, urmărind preluarea controlului asupra regiunii de coastă Byblos, aflată Ia circa 50 km nord de capitală și asupra zonei districtului muntos Kiserwan, considerat un fief al Falangelor Libaneze. Agenția A.P. adaugă că un contingent mixt siriano-saudit a- vansa, luni dimineața spre regiunea muntoasă Chouf, aflată la circa 30 km sud-est de Beirut, unde se află o importantă bază a trupelor Partidului Socialist Progresist.In Pasajul Muzeului din Beirut, .care de luni întregi simboliza împărțirea Libanului in două regiuni cu totul ostile, domnea luni dimineața o veri-

tabilă atmosferă de sărbătoare — scrie, într-un reportaj, agenția France Presse. Pentru prima dată după 18 luni de lupte fără cruțare, forțe ale Partidului Socialist Progresist, ale falangelor și ale Partidului Național Liberal s-au intilnit în mijlocul acestui pasaj unde răpăitul armelor nu înceta decit rareori. Alături de ele, zeci de tancuri grele, vehicule pe șenile, transportoare de trupe blindate, sau tunuri antiaeriene siriene, din cadrul forțelor arabe de descurajare, parcurgeau lent „cei cinci metri cei mai lungi din Liban" (șoseaua. Fouad I), sfâ- rîmînd înaintea lor, una după alta, toate solidele baricade care obstruau șoseaua de luni întregi. Momentul în.care căderea ultimei baricade înălțate de forțele Partidului Socialist Progresist .pe șoseaua Fouad I a coincis cu diștrugerea zidului de pămînt de doi metri ridicat de falangiști la 300 metri depărtare a fost salutat cu vii aplauze de populația orașului.

La Bogota s-au încheiat lucrările Congresului al IV- lea al Tineretului Comunist din Columbia, desfășurat sub deviza „Tineretul în luptă pentru unitate și socialism", cu participarea a peste 200 delegați din diferite regiuni ale țării. Ca secretar general al C.C. al Tineretului Comunist din Columbia a fost reales Jaime Caycedo.

Gheorghe Oprea, viceprim- ministru al guvernului român, a fost primit luni de cancelarul federal al R. F. Germania. Helmut Schmidt.Cu acest prilej, din partea .președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, oaspetele român a adresat cancelarului federal un mesaj de salut însoțit de cele mai bune urări.Mulțumind pentru mesajul primit, cancelarul federal a rugat la rindul său să fie adresaie președintelui Nicolae Ceaușescu salutări prietenești, urări de sănătate și fericire personală, noi succese in activitate.In cursul întrevederii au fost

evidențiate cu satisfacție de ambele părți rezultatele pozitive obținute în dezvoltarea colaborării româno—vest-germane, îndeosebi în domeniul schimburilor și cooperării economice.S-a exprimat, totodată, dorința comună de a se dezvolta și adinei în continuare colaborarea economică bilaterală, precum și pe terțe piețe, de a se întreprinde noi acțiuni în vederea impulsionării cooperării industriale și tehnice, a creșterii volumului schimburilor comerciale și diversificării acestora.A fost efectuat, de asemenea, un schimb larg de păreri asupra unor probleme internaționale actuale de interes comun.

Deschiderea campaniei
electorale in JaponiaLuni s-a deschis oficial cam- - pania în vederea alegerilor pentru Dieta japoneză, care vor avea loc la 5 decembrie. Numărul locurilor de .deputați în Camera inferioară a Parlamentului nipon va spori de la 491 la 511, in baza intrării în vigoare a decretului — adoptat in 1975 — de revizuire a legii e- lectorale. Potrivit informațiilor parvenite de la comisiile electorale, citate de agenția France Presse, un număr de aproximativ 900 de candidați se vor prezenta în fața alegătorilor, cifră egală cu cea a candidați- lor din anul 1972.Relatînd despre ;'deschiderea oficială a campaniei electorale nipone, agenția France Presse menționează că trei parlamentari inculpați în afacerea „Lockheed44 figurează printre ■ candidați.
Alegerile parțiale

din FranțaDuminică s-au desfășurat în Franța alegeri legislative în șapte circumscripții electorale. în primul tur de scrutin au fost aleși numai trei noi deputați dintre candidații ce s-au prezentat în fața alegătorilor, ur- mind ca un al doilea tur de scrutin să fie organizat duminica viitoare in circumscripțiile în care locurile au rămas vacante. Potrivit primelor date oficiale cunoscute, fostul prim- ministru, Jacques Chirac, a fost ales deputat in circumscripția a treia — Correze, la Ussel, in centrul Franței.

MARȚI, 16 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: 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15); 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21); București (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 13,30; 20.45);
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

PREMIERA: Capital (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); Scala

Noi știri transmise de a- gențiile internaționale de presă se referă la creșterea șomajului in unele țâri capitaliste- Lipsa de locuri de muncă afectează diverse categorii ale populației, pe listele de șomaj fiind. înscriși și numeroși tineri. Astfel, în prezent, în Belgia sint înregistrați oficial 76 000 de șomeri pină in 25 de ani. A- ceștia reprezintă 30 la sută din numărul total al șomerilor care a ajuns la peste 230 000.

1la Pretorialoc sâ creascâ la200 dolari uncia, aurului a scăzut de la 197,50 la mai de 120 dolari. Revoluta
In peste prețul rapid puținzervele de aur și■ s-au micșorat la circa 800 milioane dolari, ceea ce reprezintă costul importurilor pe o... lună.Aceste știri vie emoție în rilor politice clin Africa de care se extrag trimi din aurul lumii occidentale. Prețiosul metal galben a reprezentat, dealtfel, circa 41 Ia sută din totalul exporturilor de anul trecut ale Africii de Sud. Durerile de cap ale autorităților sud- africane, relatează revista americană „NEWSWEEK", sînt deosebit de puternice avînd in vedere faptul că acestea, încrezătoare in trăinicia prețului aurului, au efectuat investiții importante: 2,5 miliarde dolari în telecomunicații, peste 5 miliarde dolari în vederea construirii de noi centrale electrice și a două noi porturi. O marc parte a banilor, a fost înghițită de cheltuielile militare. Dealtfel, în anul fiscal încheiat în luna martie a.c., aceste cheltuieli reprezentau 1,3 miliarde dolari

au produs o cadrul cercu- și de afaceriSud, țară in circa trei pă-

nea, mari creșteri ale prețurilor zahărului, piinii, laptelui, precum și ale tuturor mărfurilor destinate populației de culoare.Recesiunea economică a determinat, totodată, sporirea nivelului șomajului in rîndurile populației africane. O contribuție însemnată ia agravarea acestui fenomen l-a avut refuzul autorităților de la Pretoria de a accepta pregătirea tinerilor africani pentru munci calificate efectuate in mod „tradițional" de albi. Conform aprecierii specialiștilor de la Universitatea din Natal, din totalul celor circa 24 milioane de locuitori ai Africii de Sud, peste 2 milioane sint șomeri. De remarcat că șomajul in rindul celor aproximativ 4 milioane de albi este minim. Lunar numărul celor rămași fără lucru crește in Africa de Sud cu cel puțin 20 000 de persoane. Pentru absorbirea acestui contingent de muncitori se impune o rată anuală de creștere a economiei de 6,4 la sută. Anul acesta rata de creștere a scăzut la minus 2,2 la sută.Tot mai mulți observatori văd în politica rasială a autorităților sud-africane cauza înrăutățirii crizei economice prin care trece țara. Susținătorii regimului de apartheid s-au dovedit deo-

din bugetul de 9,7 miliarde dolari al guvernului.Un specialist american a recunoscut că Africa de Sud se află într-un serios declin economic. De-abia acum se fac pe deplin simțite in Africa de Sud efectele recesiunii economice a lumii capitaliste. Spre disperarea promotorilor politicii de apartheid, situația economiei sud- africanc s-a înrăutățit in mai multe domenii. Prețul cărbunelui a crescut, în luna septembrie, cu 30 la sută. Costul curentului electric a înregistrat, de asemenea, un spor de 13 la sută, după ce în luna aprilie a crescut cu 25 Ia sută. Prețul benzinei s-a dublat anul trecut, fiind prevăzută o nouă sporire. S-au înregistrat, de aseme-

sebit de iscusiți doar in înghițirea unor mari sume de bani. -FINANCIAL MAIL-, cel mai respectat ziar financiar din Africa de Sud. a acuzat autoritățile de la Pretoria de înrăutățirea situației economice a țârii. Guvernul trebuie sâ reducă cheltuielile sale in mod drastic, relata ziarul citat. De Villiers Graaff, liderul Partidului Unit aflat in opoziție, a afirmat, la rindul său, câ .-apartheidul îmbinat cu stupiditatea monumentală si cu incompetența celor însărcinați sâ rezolve problemele economice și financiare ale țării au adus Africa de Sud in pragul rui- nii economice și financiare**.TUDOR PRELIPCEANU
(orele 9; 11.15; 13,30: 16; 18,15;
20.30).

ȘATRA: Patrța (orele 9; U.15;
13.30; 16; 18,15; 20,30).

TANASE 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; 
20.151

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 
ZAPADA: 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: 
Timpuri Noi (orele 9: 11,15; 13,38;
15,45; 18; 20,15).

PE VECI AL TAU: Grivița
(orele 9; 11.15; 13,38; 15,45; 18;
20,15); Modem (orele 9; 1145;
13,30; 16; 18,15; 20,38).

Necesitatea creșterii rolului O.N.U. 
in viața politică internațională

DEZBATERILE DIN ADUNAREA GENERALA ASUPRA PUNCTULUI 
ROMÂNO-F1UPINEZîn Comitetul pentru problemele juridice al Adunări: Generale continuă dezbaterile a- supra punctului româr.o-fiiip;- nez referitor la îmbunătățirea Cartei O.N.U. și creșterea rolului O.N.U. in viața polrixâ internațională. Drept bază a dezbaterilor servește un raport ai Comitetului special pentru Carta O.N.U. și creșterea roiului organizației, document care conține, in rezumat, exprimate de statele ale comitetului in cursul siunilor sale din anul curent.la dezbatem noastre.
pozițiile membrese-Luind cuvântul reprezentantul țârii Dumitru Ceaușu. a sublini preocuparea statelor de a ridica activitatea O.N.U. la înălțimea speranțelor pe care popoarele le-au pus in mod legitim in acest for mondiaL Piatra de încercare și etalonul de măsură al operei intreprir.-
membra

Vizita in Iugoslavia 
a tovarășului
L. I. Brejnev

se de organizație rămin gradul in care ea va răspunde principalului imperativ al epocii în care trăim, și anume acela al edificării unei noi ordini economice și politice internaționale care, bazată fiind pe principii noi, democratice, profund pătrunse de sentimentul justiției și echității, să poată cu a- devărat garanta progresul economic și social al tuturor națiunilor. O.N.U., organele și instituțiile legate de ea, sint cadrul firesc și instrumentul de dezbaiere și de acțiune pentru realizarea acestui obiectiv e- sențiaLAmintind de rezoluția celor M de state, reprezentate la nivelul cel mai înalt la Conferința țărilor nealiniate de la Colombo, prin care acestea au luat notă cu satisfacție de înființarea Comitetului Cartei*  O3J.U. și al întăririi rolului organizației și și-au exprimat ho- târirea de a continua să acționeze pentru a întări rolul și a spori eficiența O.N.U.. reprezentantul român a arătat câ lucrările Comitetului ar avea de ciștiga:. dacă ia sesiunile sale ar participa, cu drept de cuvin:, ca observatori, state nemembre ale acestui organism.

Șantierele unionale exercită, în mod tradițional, o atracție deosebită asupra tineretului sovietic, dornic să-și lege numele de înfăptuirea unor construcții de amploare în sectoarele diverse ale economiei naționale. După cum precizează presa de tineret, Comsomolul patronează, în prezent, numai în domeniul e- nergeticii mai mult de 30 de mari construcții, declarate „șantiere u- nionale comsomoliste". Unul dintre acestea este cel al centralei atomoelectrice de Ia Kursk, în zona anomaliei magnetice, unde lucrează de mai mulți ani cîteva mii de tineri constructori și montori. care au și întemeiat dealtfel, împreună cu specialiștii în energetică, meta- lurgiștii din unități constructoare de mașini și muncitorii din alte întreprinderi industriale, noul orășel „Kurceatov". La a- ceastă centrală a fost pus în funcțiune, recent, primul „energo- bloc“ cu o putere instalată de 1 000 000 kW. Pe marele șantier s-au încheiat, de asemenea, lucrările de amenajare a lacului de acumulare și a altor obiective.Aproape simultan cu această „premieră4' i- lustrînd finalitatea muncii constructorilor și montorilor comso- moliști, s-a răspândit și vestea deschiderii cîtorva mari șantiere energetice, în alte puncte ale țării. Ast

fel, în defileul Ro- gunsk din Tadjikista- nul sovietic, pe cursul riului Vahs s-a pus „piatra de temelie" la una din marile hidro-
Uzbekistan, unde pe rîul Angren a fost amplasată o hidrocentrală de mare capacitate, în vreme ce în nordul Uralului se

Chemarea
șantierelor

Corespondență din U.R.S.S.

centrale electrice din republică. Un eveniment similar se petrecea, cam în același timp, pe la începutul lunii octombrie și în republica învecinată,
inaugura șantierul u- nei noi centrale termoelectrice. Capacitatea însumată a acestor trei „giganți" e- nergetici, care așteaptă sosirea primelor

detașamente de constructori și montori comsomoliști, este — după cum s-a anunțat — de peste 11 milioane kW.Aportul comsomo- list la edificarea „cetăților luminii" este astăzi salutat pretutindeni în republicile sovietice. Tineretul sovietic este hotărît să-și aducă o contribuție cit mai substanțială la dezvoltarea bazei e- nergetice a țării. In actualul cincinal, dealtfel, această ramură trebuie să-și adauge Ia cei 200 milioane kW putere instalată, cît are în prezent, încă 67—70 milioane kW.„Chemarea șantierelor" are un puternic ecou în rîndurile tineretului și cînd este vorba de ridicarea u- nor obiective de proporții în alte sectoare ale economiei sovietice. Exemplul șantierului magistralei feroviare „Baikal — Amur" este semnificativ pentru transporturi, cel al șantierului uzinei de autocamioane grele „Kam-az“ — pentru construcțiile de mașini, după cum proaspătul șantier comsomolist de Ia Stării Oskol (in zona anomaliei magnetice de la Kursk) unde se construiește primul mare combinat pentru oțeluri speciale, pe baza metodei de reducere directă a fierului din minereu, este pilduitor pentru domeniul siderurgiei.
MIHAI CORUȚ

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

DECLARAȚIA COMUNA 
SOVIETO-POLONADelegația dc partid și guvernamentală polonă, condusă dc Edward Gîerek, și-a încheiat Juni vizita oficială în Uniunea Sovietică. în declarația comună sovieto-polonă, dată publicității, se evidențiază dorința celor două părți de a extinde și adînci relațiile bilaterale pe toate planurile. în context, a fost subliniată importanta hotărîtoare a colaborării dintre P.C.U.S. și P.M.U.P.

MASURI REPRESIVE 
ALE AUTORITĂȚILOR SPANIOLEAutoritățile spaniole au anunțat că un lider al Comisiilor

La amplele manifestații revendicative ale cadrelor didactice din Italia an participat, in semn de solidaritate, și studenți din diferite centre universitare ale țării. In fotografie : aspect de la • astfel de acțiune desfășurată de curind la Roma

muncitorești, sindicatele nerecunoscute de guvern, a fost amendat cu 500 000 de pesetas (circa 4 500 lire sterline), fiind învinuit de participare la organizarea grevei generale de vinerea trecută. De asemenea, doi membri ai Partidului socialist muncitoresc spaniol (PSOE) au fost amendați cu cite 250 000 pesetas, alte amenzi fiind aplicate mai multor tineri arestați în timp ce afișau lozinci mobilizatoare. Amenzile au fost impuse fără o judecată prealabilă.
CONVORBIRE LA PARISPreședintele Consiliului guvernamental din teritoriul francez Affar și Issa (Djibouti), Abdallah Mohammed Kamil, a declarat, după o convorbire avută la Paris cu președintele Valery Giscard d’Estaing, că pregătirile pentru proclamarea independenței acestuia au intrat intr-un stadiu decisiv. Guvernul francez, a spus el, a declarat că un referendum privind independența va avea loc în cursul primăverii anului viitor.

conducătorii delegațiilor celor două comunități din insulă s-au declarat gata să reia convorbirile intercomunitare sub e- » gida secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim. „Noi 4 sintem gata pentru negocieri pașnice și constructive, cu condiția ca partea turco-cipriotă să vină cu propuneri concrete șr înțelegătoare asupra tuturor problemelor în discuție și, în mod special, asupra aspectelor teritoriale", a declarat șeful delegației greco-cipriote, Tassos Papadopoulos.
I

VOLUM DE ARGHEZI 
APĂRUT IN S.U.A.Editura Universității Princeton din Statele Unite a scos de sub tipar volumul bilingv „Poezii alese" de Tudor Arghezi, în traducerea lui Michael Impey și Brian Swann. Poeziile — publicate in limbile română și engleză. pe pagini alăturate, sînt selecționate din volumele „Cuvinte alese“, „Flori de mucegai". „Versuri de seară44 și ..O sută una poeme". Volumul este inlustrat de Ligia Macovei.

NOUL COMANDANT 
AL FORȚELOR NAVALE 

EGIPTENEPreședintele Egiptului, Anwar El Saclat, l-a numit pc amiralul Mohammed Ashraf Kifaat în funcția ele comandant al forțelor navale egiptene — informează agenția U.P.I., citind surse guvernamentale de la Cairo» Mohammed Rifaat îl înlocuiește în acest post pe amiralul Fouad Zekri, numit consilier Ia Ministerul dc Război.
ACTE DE PIRATERIETn ultimele zece luni, în a- pele teritoriale ale Malayeziei au fost înregistrate numeroase acte de piraterie, a declarat în parlament adjunctul ministrului afacerilor interne, Sharif Ahmad. în ultimii doi ani, a precizat el, s-au săvîrșit 22 de acțiuni de piraterie, în special asupra navelor comerciale și a iahturilor particulare. Apele din zona Malayeziei au rămas singura zonă din lume unde se mai înregistrează acte de piraterie marină.
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Pledoarie record
Avocatul francez Louis Bernard (1788— 

este deținătorul recordului absolut in ceea ce 
privește durata unei pledoarii : 120 ore fârâ 
ntrerupere. Această pledoarie-fluviu a fost 
nută in apărarea generalului Jean Travecux, 
care, in 1816, a fost învinuit de trădare. Pro
cesul s-a desfășurat la Rennes și avocatul a 
avertizat instanța că nu-și va termina 
pledoaria pină regele nu se va indura 
să acorde grațierea clientului său. Pledoar-.z a 
durat cinci zile șt cinci nopți, in cursul căreia 
avocatul a adus numeroase argumente in spri
jinul nevinovăției clientului său. Intre timp, 
soția generalului a reușit să intre la rege, care 
se afla la Versailles — distanță de două z.'.e 
și jumătate de Rennes — să-i ceară .grațierea 
și să se întoarcă cu prețiosul document la locul 
unde avea loc procesul.

Omul zăpezilor și in Australia ?
Yowie. „vărul*  australian al lui Yeti (Orna! 

zăpezilor), a fost zărit de schiori in munții a:-. 
New South Wales. Pentru capturarea lui a feri, 
oferită o recompensă de 100 000 de dolari 
australieni. Ca atracție turistică, Yowie s-cr 
putea dovedi, intr-adevăr, foarte rentabil. Or
ganizațiile australiene de turism au făcut cu
noscut semnele particulare ale acestei „maimu
țe care se apropie de om. înaltă de peste trei 
metri și acoperită de păr“.

Există oare în realitate acest Yowie ? Direc-

ar iw
jrul MuzcuLa austraLau de istorie naturală 
ste convins că da. El este de șsărete câ Yotrie 
rvatat aborigen insemnind om mare și păros) 

fi supraviețuitorul unei spent care a trăit 
perioada preglaciari f» Asia continentală.

Enigma „zonei de liniște" 
din Mexicare oMexicul are o ,-xonâ de liniște" in interior, 

unde transmisia și emisia de semnale radio 
este imposibila — enigmă la care savanți din 
mai multe țări nu au putut să dea un răspuns 
satisfăcător, notează presa mexicană.

Situată m statul occidental Durango, pe pa
ralela 27. această zonă cuprinde o suprafață de 
aproape 3W km pitrați. Orice comunicare radio 
eșle imposibilâ. zona respectivă fiind și punc
tul de cădere a warnerr»! meteoriți.

Potrivit unor cercetători, ea ar corespunde 
unei breșe in centura magnetică ce înconjoară 
planeta terestra.

Hamlet in ritm de rock'n roll
Johnny Hollyday. cunosctul cintăreț de 

rock'n roll, a înregistrat recent un disc avindu-l 
ca erou pe.„ Hamlet. Povestea prințului danez 
este relatată intr-un gen de operă rock pentru 
o voce, cor și orchestră. Un Hamlet care ra 
pune, fără îndoială, pe ginduri pe exegeții lui 
Shakespeare dar care va incita și pe nenumâ- 
rații admiratori ai rock-ului să se intereseze 
mai îndeaproape de opera „marelui Will".
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ATENTAT IN ULSTERUn tinăr din Irlanda de Nord a fost grav rănit cu focuri de armă de către doi necunoscuți în mica localitate Greysteel, comitatul Londonderry, in nordul Ulsterului. Atentatorii, membri ai organizației paramilitare protestante „Luptătorii pentru libertate din Ulster", ilegală, au reușit să fugă.

TELEVIZOARE COLORPotrivit unor acorduri încheiate între Polonia și Franța, compania franceză „Thomson- Brandt" va exporta în Polonia instalații pentru o întreprindere producătoare de televizoare color.
PREMIUL „GONCOURT"

MIHAI VITEAZUL: Bucegl
(orele 13 J8: 19).

ÎNTOARCEREA MARELUI 
BLOND: Aurora (orele 9; 11,15; 
13J8; 15.45: 18; 20.15); Tomis
(ore.» 9; 1143: 13.30; 13,45; 18; 
£8.15).

PINTEA: Vitan (orele 15,45; 18; 
2845); Rahova (orele 15,30; 18; 
20.15).

CEI PATRU MUȘCHETARI: 
Dacia (orele •; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 28.15).

OSÎNDA: Ana (orele 15; 17,30).
AEBOPORT 75: Unirea (orele 

1548: 17.45; 29).
AL ȘAPTELEA CARTUȘ: Dru- 

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

TÎRZIU; 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).

PANTALONII CAVALERULUI 
WON BREDOW: Buzești (orele 
9; 11.15: 13.30; 16; 18.15; 20,15).

CANGURUL: Crîngași (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;
19.15) .

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 13;
20,15).

DESENE ANIMATE: -Flacăra 
(ora 14,15).

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

Cinemateca: CEA MAI LUNGA 
NOAPTE (ora 14,45); PUTEREA

ȘI ADEVĂRUL (ora 1448); TRA
PEZ (orele 10: 12) : CHEIA (ora 
20.45).

Opera Română: RIGOLETTO — 
ora 19; Teatrul Național (Sala 
Mare): UN FLUTURE PE LAMPA 
— ora 19.30: (Sala Mică): VIAȚA 
UNEI FEMEI — ora 19.30: Tea
trul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): FERMA — 
ora 19,30: Teatrul de Comedie: 
PLICUL — ora 19,30: Teatrul Mic: 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; Tea
trul Giulești: STEAUA FĂRĂ 
NUME — ora 19,30; Teatrul „C.

PENTRU RELUAREA 
CONVORBIRILOR 

INTERCIPRIOTEReveniți de la New York, unde au participat la dezbaterile Adunării Generale a O.N.U., cu privire la situația din Cipru,
Moartea unui mare. In vîrstă de 72 de ani. actorul francez Jean Gabin a încetat din viață luni dimineață, la un spital din Neuilly. in apropiere de Paris, in urina unui atac cardiac datorat tulburărilor hipertensive.Născut la Paris in 1904. marele francez, pe râtul său Jean-Alexis corge. și-a , ____peste 53 de ani de activitate in studiourile cinematografice, pe

actor adevă- nume Mon- petrecut

Premiul „Goncourt" — cea mai importantă distincție literară franceză — a fost a- cordat, luni, scriitorului Patrick Granville pentru romanul „Coralii". Granville, în vîrstă de 29 de ani, este profesor de liceu. Subiectul romanului său se inspiră din realitățile Africii contemporane.
actor, Jean Gabinscenele teatrelor și ale music-hall-uri- lor. A turnat peste 100 de filme, a fost ales ca interpret de unii dintre cei mai prestigioși regizori francezi ai ' * de-a șaptea celei arte, intre care Jean Renoir, Marcel Carne, Julien Duvivier. Creațiile . lui in „Marile iluzii", „Pepe- le-Moko“. „Crimă și pedeapsă" sau, recent, „Clanul cilienilor" și chiar ..Comisarul Maigret", îl plasează in prima

Tânase“ (Sala Savoy): REVISTA 
CU PAIAȚE — ora 19,30; (Sala 
Victoria): E NEMAIPOMENIT — 
ora 19.30; Teatrul „Ion Creangă": 
ANDERSEN — 7 POVEȘTI — 
ora 16; Teatrul „Țăndărică": (Sala 
Academia): PETRICA ȘI LUPUL 
— ora 17; Ansamblul „Rapsodia 
Română44: LA HANUL CU CÎN- 
TECE — ora 19,30.

PROGRAMUL 1

10.00 Teleșcoală. 11,00 Film ar
tistic: „Teroare pe Britannic". Pro
ducție a studiourilor engleze. 12,45 
Bijuterii muzicale. 13,15 Telex. 
13.20 închiderea programului. 16,00 
Teleșcoală. 16,30 Curs de limba 
engleză. 17,00 Telex. 17,05 Săptă- 
mina muzicală — emisiune de ac
tualitate muzicală, știri, reporta
je, apariții editoriale și discogra-
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mai si-

linie a cinematografiei franceze. De altfel, Renoir spunea cu mulți ani în urmă, că „Jean Gabin nu intră. în pielea personajelor sale, ci le compune, le creează fragment cu fragment44.Deși aflat la o înaintată vîrstă, Gabin avea in fază de proiect cîteva filme în maniera sa sobră dar emoționantă de interpretare, indră-' gită de sute de milioane de cinefili din întreaga lume.

r

fice. 17,20 Repere siriene. 17,35 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,00 Hochei pe ghea
ță: Cehoslovacia—U.R.S.S. Trans
misiune de la Praga. 19,10 Tele- 
cronică pentru pionieri. 19,20.1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Să 
muncim și să trăim în chip co
munist. Emisiune realizată la Li
ceul nr. 1 „N. Bălcescu" din Bucu
rești. 20,20 Seară de teatru. Pre
mieră TV: „Douăsprezece ore 
înainte de amurg". 21,50 Pagini 
din operete românești. Interpre
tează: Ludovic Spiess, Lucia Roic, 
Liliana Pagu. Antonius Nicolescu, 
Constanța Cîmpeanu, Văii Nicu- 
lescu, Nicolae Țăranu. 22,10 Tele
jurnal.

PROGRAMUL 2

. 20,00 Mari compozitori con
temporani : D. Șostakovici. 20,40 
Pe banda de fabricație a indus
triei locale. 21,00 Muzică popu
lară. 21,15 Telex. 21,20 „Mistral" 
r- film documentar-artistic.
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