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Astăzi, in jurul orei 15,00, posturile noastre de radio ți televiziune vor 
transmite direct ceremonia sosirii tova rășului Leonid llici Brejnev, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, va 
efectua o vizitâ de prietenie in țara noastră.
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Sportul școlar-.rampa de lansare FOTBAL XIV: 0 etapă în care gazdele au pierdut patru puncte CLASAMENT

a viitorilor performeri CARTONAȘE COLORATE
CINE SÎNT CAMPIONII ȘCOLII ?

Problemele pe care organizația U.T.C„ asociația sportivă 
„Avîntul* și cadrele didactice de specialitate de la Liceul nr. 5 
„Octavian Goga“ din Sibiu au ținut, cu orice preț, să le rezolve 
încă din primele zile de școală au fost reorganizarea consiliului 
asociației sportive, completarea cu noi membri și întocmirea 
calendarului competitions].

Dar, înainte de a trece la 
luarea unor măsuri și stabilirea 
acțiunilor, a competițiilor pen
tru noul an școlar s-a procedat 
la un test foarte ingenios. El a 
fost condus de profesorul de 
educație fizică Dumitru Dobres- 
cu. Firește, a fost sprijinit în 
mod nemijlocit de responsabilii 
cu sportul pe clase. Toți elevii 
au fost invitați să răspundă la 
un chestionar care printre altele 
avea și aceste întrebări : dacă 
activează la școala sportivă sau 
în cadrul secțiilor unor asociații 
sau cluburi de performanță și ce 
sport practică ? Cine-i este pro
fesor sau antrenor ? Ce sport 
dorește să practice la școală, în 
afara orelor de educație fizici ? 
Pentru ancheta noastră ne inte
resează doar răspunsurile la ul
tima întrebare reprodusă din 
chestionar și este explicabil. De 
la statistica acestor răspunsuri 
s-a pornit Ia conceperea si orga
nizarea activității de masă din 
școală. Iată rezultatele testelor 
la anul I G și F. Din cei 37 de 
băieți — 16 doresc să joace 
fotbal, cîte 3 — atletism, cultu
rism, tenis de cimp. 2 ir.ot. apoi 
handbal, baschet... La fre pre
ferințele diferă, ele exprimind 
dorința de a folosi mișcarea 
pentru corectarea ținutei fizice. 
Din cele 42 de eleve din aceWțl 
clase — 18 doresc să practica 
atletismul, 8 gimnastica r.*rr. că 
modernă... Dintre ele doar 5 fac 
sport de performanță. în vreme 
ce între băieții celor două clase 
paralele se află 14 performeri. 
,.tn raport de aceste teste orga
nizăm și acțiunile" — r.e declară 
profesorul Dumitru Dobrescu.

tn consecință, programul de 
activități sportive de masă la 
liceul amintit este deosebit de 
bogat, existind și cerlilllinea e* 
cele stabilite se vor realiza, 
deoarece răspund intru Mul pa
siunilor și dorințelor tinerilor.

deci o garanție că elevii înșiși 
își vor aduce aportul la organi
zarea și desfășurarea lor. Cea 
mai amplă competiție in școală 
este campionatul de fotbal inter - 
clase. Primul tur se joacă eli
minatoriu. apoi va avea loc un 
turneu final — fiecare eu Se
care — la care vor participa e- 
chipele campioane de ani. Re
turul va avea loc in primăvară.

ANCHETA
NOASTRĂ

școală — secretar Ionescu Ro
die a. anul ȚII — Consiliul aso
ciației sportive — președinte 
Mesea Sorin, tot anul III. vice
președinte Brezoi Dănuț. de ase
menea. arul III — au hotărit ca 
toți, dar absolut toți, cei 800 de 
elevi sâ participe la acțiuniln 
inițiate. Cu cei doi factori de 
organizare colaborează strins în
treaga catedră de educație fizi
că a școlii — șef de catedră 
Mariler.a Chioar — insă cel mai 
susținu: lucrează cu asociația 
sportivă profesorul Dumitru Do- 
beescix : „Adică nu lucrez, ii 
invit pe cei din asociație cum 
să lucreze*.

Am ințeies din cele relatate 
ei un alt scop al acestor com
petiții interne, decit cel generai 
— angrenarea întregii mase de 
elen la practicarea curenta, sis
tematică a sportului — este și 
aceia al desemnării campionilor 
pe clase, pe ani de studiu si pe 
școală la diferite discipline in
dividuale si jocuri sportive. 
Ideea esre deosebi: de generoasă 
dară avem in vedere că dorința 
de a cunoaște mereu pe eel mai

VASILE CABULEA

Pe traseele „Cupei tineretului"

Programe competiționale sau simple

Aruncindu-ne o priri-g 
programului compez: p 3 
C.E.F.S. sector*: II 
Capitală, care preveies 
roase întreceri spom re. 
dru! popularei 
masă „Cupa tineretului 
fost tentați să credr—. c
mintea de ieri, 21 ■oârmbfW 
1976, poate fi considentă du
minică plini pentru ipt-..'. de 
masă". Din păcate. pe te
ren lucrurile au stat cu 
altfel.

Iată-ne, așadar, tned £■* pe
rnele ore ale dhasaetM. 1b wbb 
din bazele sportive s-.de 
programate întreceri ie țzh r. 
tenis de masă : sala de spo^t t 
Liceului de mecumci ~
sală modestă, dar iicipiros-r. 
dotată cu instaiani pn:*x apa 
|i lumină, cu șapte mese de w- 
nis, special amenajate. Ctți e- 
levi ar fi putut juca ‘.n:s in 
această duminică ? Ce', puțin 
160. Dar nu se aflau deci: 2€ ' 
Doi dintre aceștia se :T;a;î»erd 
într-o partidă de șah. in pre
zența celor doi profesori de e- 
ducație fizică, aflați in ace’, mo
ment în școală. Doru Mohe-iu 
și Sanda Folbert. Așadar, M 
profesori «i 20 de elevi intr-o 
școală cu 1 700 elevi, care dis
pune de o bază sportivă cores
punzătoare. Dar. cum zz?-— f- 
aflăm, „nu prea se inte-eseazi 
nimeni de pasiunile sportive 
ale tinerilor" — așa cu— ne-eu 
mărturisit elevele 
Doina, Ilieș Gabriela, 
Mariana. Nu se face 
pentru popularizarea 
în rtndul elevilor ți 
acestora pe terenurile de sport.

Nici, o schimbare spectaculoasă în clasament, în urma rezultate
lor etapei de ieri. Doar un fapt mai puțin obișnuit : U.T.A., cu go
laveraj negativ, se află pe locul 4. Situațiile s-au complicat în sub
solul clasamentului. în fruntea ierarhiei — statu-quo. Liderul, Di
namo, conduce autoritar, la o diferență de 4 puncte. Cel puțin titlul 
de campioană de. toamnă nu-i este periclitat. După vreo două etape în 
care a dat semne de slăbiciune, echipa din Ștefan cel Mare și-a regăsit 
cadența. Rămîne, însă, ca un obiectiv — mai ales pentru retur — pre
gătirea fizică. Și în meciul de la Iași a trăit momente grele din â- 
ceastă cauză. Fără patru titulari de marcă — Dudu Georgescu, Mol
dovan, Dobrău și Custov — liderul a rezistat, unei echipe care-și 
vinde greu pielea chiar și in deplasare. A rezistat pentru că Dinu, 
cu banderola de căpitan de echipă, a coordonat excelent jocul, fiind 
prezent acolo unde era mai greu, reroarcîndu-se, totodată, ca un ju
cător de falr-play.

Iată că o slăbiciune a unei echipe devine o calitate principală la 
alta. Progresul, ieri, fără rezistență fizică, la marile eforturi depuse, 
pe un teren atit de greu, n-ar fi reușit frumoasa victorie în ultimele 
minute de joc. îmi place la această echipă că niciodată nu-și pierde 
speranțele. Acest crez i-a adus nu o dată victoria, sau puncte pre
țioase, a ajutat-o de multe ori să refacă situații ce păreau ireme
diabil pierdute. Sportivii, poate mai mult ca oricînd, nu trebuie să-și 
piardă niciodată încrederea in forțele proprii, în șansa victoriei.

Cele patru rezultate de egalitate ne spun că gazdele au tras eu 
dinții de victorie. Un egal obțin, la Galați, craiovenii. Faptul nu

întră prin această în sferă neobișnuitului, impresionante și lăudabile 
sint curajul și încrederea antrenorului Teâșcă în tinerii fotbaliști : 
el s-a prezentat pe malul Dunării cu o linie ofensivă formată din 
elevi : Geolgău, CiobanU, Băluță...

în această etapă s-au marcat doar 19 goluri — cifră Identică cu 
bilanțul din primă etapă — semn că echipele n-au adoptat o tac
tică adecvată. Terenurile alunecoase, ploaia, favorizează eficacitatea. 
Dar se pare că echipele au stat mai mult cu ochii, în primul rînd, 
la porțile proprii.

Din nou sîntem nevoiți să semnalăm avalanșa de avertismente ex
primate prin cartonașele galbene. Desigur, nu din cauza terenurilor, 
cit a comportamentului nesportiv al unor jucători. Ce m-a frapat, 
de mai multă vreme, la jucătorii căre sînt sancționați astfel ? Că 
nu-i impresionează deloc gestul arbitrului. Că rămin impasibili, ca 
si cind nu li s-ar fi întimplat nimic. Ba, chiar par mulțumiți. „Eh, 
ce-o să fie ? O să mă odihnesc o etapă*, par ei a-și spune. Ca sem
nificația acestor cartonașe galbene — și bineînțeles a celor roșii — 
să crească, și ele să aibă, intr-adevăr, un rol educativ și eficiență 
propunem ca’ fleeare cartonaș galben să însemne o sancțiune pecu
niară pentru fotbalist șl, in același timp, pentru antrenor și club, 
în felul acesta s-ar ocupa mai atent, toti factorii, de educarea spor
tivilor. Este o propunere. Altfel, cartonașele galbene, fără acoperiri 
și de altă natură, nu-și mai au rostul. Pentru asemenea sancțiuni, în 
„cupele europene" U.E.F.A. aplică, se știe, penalizări serioase.

v. cAbulea

Dinamo
Univ. Craiova
Poli. Timișoara 
U.T.A.
Sp. studențesc
Steaua
Jiul
A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Argeș
F.C.M. Reșița
F.C. Bihor
Progresul
Rapid
Corvinul
Poli. Iași
S.C. Bacău
F.C. Constanța
F.C.M. Galați

14 9 3 2 39—13 21
14 7 3 4 25—1< 17
14 8 1 5 20-13 17
14 7 3 4 19—23 17
14 6 4 4 17— 9 IC
14 7 2 5 24—18 IC
14 7 2 5 18—17 18
14 7 1 6 12—12 15
14 6 3 5 19—24 15
14 8 2 6 21—20 14
14 4 5 5 17—19 13
14 4 5 8 19—27 13
14 5 2 7 11—21 12
14 4 4 8 13—18 12
14 4 3 7 13—lî 11
14 4 3 7 18—» 11
14 4 2 8 ÎS—21 10
14 1 4 9 10—29 8

Politehnica lași
Dinamo 0-0

Ce s-ar putea spune despre un 
meci ta care cei 22 de jucători 
au găsit spațiul porții de 4—5 
ori ? Oeazi:. insă, au fost mai 
multe (Politehnica — 15. Dinamo 
— 8). dar șuturile înaintașilor. 
a$a cum ei s-au obișnuit și cum 
r.e-au cbișr.ui:. au ocolit barele 
pcrțikr. uneori la mare distan
ță. Deficiențe tehnice au fost e- 
videnie și ta executarea celor ci
teva loritur! libere ale jucători
lor ieșeni. Este dezolant să pri
vești cum fotbaliști cu experien
ță (Simionaș, Dânilă) execută lo- 
v.turi directe din poziții ideale 
(perpendicular pe poartă) in— 
..zîdri După prima repriză, ia 
care ambele echipe s-au com
plăcut intr-un joc anost, fără 
nerv, plictisind puținii spectatori 
prezenți. in cea de a doua ieșe
nii. ^muștraluiți* la pauză de 
Eie Oară, muncesc mai mult, a- 
leargă mai mult, sir.t mai deciși, 
Ca urmare, aproximativ 20 de 
minute poarta dinamov:<ră este 
asaltată. Ocazii de gol : Tranda- 
filon min. 51 (mare ratare). Si- 
mionaș — mia. 53 (lovitură li
beră — circa 20 m în zid). Simio- 
naș min. 54 fioritură de cap pes
te bară). Trandafilor.. min. 53 
(șut pe Engă bară). (Teodor Po- 
gaceana)

renului. Echipa lui Angelo’ Nicu- 
lescu a reușit să-și apere șan
sele în prima repriză, datorită 
apărării excelent coordonate de 
Ciugarin, oprind tentativele ata- 
canților mureșeni. După 45 de 
minute de joc scorul rămîne alb. 
A doua parte a jocului începe 
cu atacul fervent al gazdelor 
care-și manifestă dorința de a 
nu lăsa un punct in favoarea 
oaspeților. Hajnal pătrunde pe 
partea stîngă. in careul advers, 
dar ește placat de fundași și de 
Răducanu. rămînîndu-i din tri
cou doar numărul 10. Tribunele 
observă penalty, dar arbitrul a- 
cordă „lovitură*... în favoarea 
oaspeților !? Spiritele se încing. 
Meciul se desfășoară nervos, 
uneori depășind limitele sporti
vității, situație în care Gligore 
de la A.S.A. primește un car
tonaș galben. Totuși. în min. 75 
fundașul stingă. Onuțan. pătrun
de în careul de 16 m, centrează 
spectaculos și Pîslâru. pe fază, 
reia din voie spulberînd. astfel, 
speranțele oaspeților ia un re
zultat egal. (M. Borda)

diștii au încheiat prima repriză 
„bătuți* pe tabela de marcaj : 
0—1. La singurul contraatac mai 
consistent al oaspeților — pen
tru că în rest s-au apărat — o 
acțiune creată de Tănase se în
cheie cu golul semnat de Florea. 
Era minutul 45. In repriza se
cundă jocul are același curs — 
spre buturile reșițenik>r — dar 
asaltul rapidist înregistrează o 
singură izbindă, în min. 74. cînd 
Șutru aduce egalarea. F.C.M. 
Reșița reușește, astfel, ce poate 
nici nu și-a propus. (C. V.)

transformă impecabil o lovitură 
de la 11 m just acordată de ar
bitru ; în min. 78 același Kun 
face o cursă lungă, pe extrema 
dreaptă, centrează cu boltă, în 
careu, Gergely plonjează și de
viază cu capul în gol; în min. 
82 Sinăuceanu recuperează o 
minge în careul bihorean, pa
sează lui Florea și acesta în
scrie de la cîțiva metri, aducînd 
echipei sale egalarea. (Șt. Ol- 
teanu)

Progresul — F.C. 
Corvinul 2-0 (0-0)

Poli. Timișoara — F.C. 
Constanța 1-0 (0—0)

Etapa viitoare
(miercuri 1 decembrie)

Progresul — Dinamo, Rapid — 
Sportul studențesc, Universita
tea Craiova — A.S.A. Tîrgu Mu
reș, F.C.M. Reșița — S.C. Ba
cău, F.C. Argeș — F.C. Bihor, 
Steaua — Politehnica Iași, Cor
vinul — U.T.A., Jiul — Politeh
nica Timișoara și F.C. Constan
ța — F.C.M. Galați.

J y INI 0 © R D D
POLITEHNICA IAȘI — DI

NAMO BUCUREȘTI 3—2 (1—0) : 
victorie meritată a ieșenilor pe 
fondul unui joc spectaculos,' in 
ciuda terenului greu. Au înscris 
pentru ieșeni : Cernescu (min. 
22), Didi Florian (min. 55) și 
Benone Damian (min. 74) ; pen
tru dinamoviști : ■ Dumitrache 
(min. 67) și Mârgineanu (min. 
77). (T. P.).

PROGRESUL — F.C. CORVI
NUL 1—1. Meciul, încheiat 
cu un echitabil rezultat de e- 
galitate 1—1 (0—1) a fost
echilibrat, ocazii mai multe a-^ 
vînd, însă, gazdele, dar Cei 
care conduc la repriză sînt 
tinerii hunedoreni. Pînă la 
urmă băieții din str. Dr. Stai- 
co-vici au egalat, îndulcindu-și 
întrucîtva situația, destul de al
bastră, în care se află. (C. V.)

A.S.A. TG. MUREȘ — SPOR
TUL STUDENȚESC 2—1 (1—1) J 
Juniorii, din cauza timpului ne
favorabil, n-au avut onoarea 
să-și dispute șansele pe stadio
nul „23 August*. Au încercat 
să-și etaleze calitățile pe tere
nul de la „Weeckend*. Bucu- 
reștenii au rezistat echipei lo
cale înscriind chiar un gol prin 
Margelatu. Gazdele s-au dovedit 
a fi mai tehnice mareînd două 
goluri prin Ravai și Kajlik.

U.T.A. — F. C. ARGEȘ 1—2 
(0—1). Arădenii au trebuit să se 
recunoască învinși în fața unei 
echipe care cunoaște bine lecția 
contraatacului. Preluînd condu
cerea în primele minute ale 
partidei, argeșenii mențin re
zultatul pînă în minutul 80 
cînd echipa gazdă egalează dar 
la un contraatac tot ei înscriu 
golul victoriei (min. 90).

S. C. BACĂU — F.C. BIHOR 
3—0 (1—0). Meciul s-a disputat 
pe terenul Liceului de fotbal 
fiind dominat copios de juniorii 
băcăoani. Cele trei goluri au fost 
înscrise de Solomon (2) și Pan- 
dichi. Cu această victorie junio
rii Sport-Clubului Bacău au ur
cat pe locul I în clasament.

RAPID — F.C.M. REȘIȚA 1 
0—0. Un meci echilibrat, cu 
multe ocazii de gol, dar și cu 
tot atîtea ratări. Rezultatul o 
atestă.

F.C.M. GALAȚI - UNIV. 
CRAIOVA : 0—1 (0—1). Meciul 
s-a desfășurat pe ploaie, pe un 
teren alăturat, de antrenament, 
pentru a nu se deteriora cel pe 
care urmau să joace echipele 
mari. A înscris Enache, căpita
nul echipei craiovene. Gălățenii 
au inițiat multe faze, dar au 
fost total ineficienți în fața por
ții.

POLI. TIMIȘOARA — F.C. 
CONSTANȚA : 2—0. Un meci 
desfășurat în nota de dominare 
a gazdelor, dar nici replica oas
peților nu s-a lăsat mai prejos.

JIUL — STEAUA 0—3 (0—2) î 
Meciul s-a disputat la Aninoasa 
pe un teren foarte greu in care 
superioritatea tinerilor jucători 
bucureșteni a fost mai evidentă 
decît arată scorul.

U.T. Arad - F.C. Argeș
3-1 (1-0)Jiul - Steaua 2-1 (1-1)

Meciul, urmărit cu mare in
teres de circa 7 000 spectatori, a 
compensat frigul îndurat : s-au 
putut vedea numeroase faze 
fierbinți la ambele porți, iar su
porterii Jiului au fost răsplătiți 
cu un joc bun, al echipei lor fa
vorite, care s-a angajat cu tot 
potențialul și elanul pentru vic
torie. Cu atît mai mult, cu cît de 
multă vreme Jiul nu a mai învins 
pe Steaua la Petroșani ; cu atit 
mai mult, cu cît spectatorii lo
calnici au vrut să vadă dacă și 
de astă dată, la al patrulea joc 
condus de N. Raihea, în ultime
le 6 dintre cele două formații, 
echipa lor vă fi urmărită din 
nou, de... ghinion. Dar, Mulțes- 
cu și ai săi au fost mai buni și 
nu au vrut să fie... superstițioși, 
chiar dacă arbitrul Rainea eră 
să le poarte din nou ghinion, 
neacordînd un penalty clar pen
tru Jiul și mutînd, în ultimele 
15 minute, întregul joc în jumă
tatea de teren a Jiului, dictînd 
lovituri imaginare. Cu toate a- 
cestea Jiul s-a mobilizat cu în
tregul efectiv, a deschis scorul 
în minutul 15. prin Mulțescu, cu 
o minge ..prelucrată* de Delea* 
nu și Sălăgean, apoi localnicii 
greșesc prin Deleanu și Bădin, 
abilul Troi rămîne liber și ega
lează in min. 18. După pauză 
Jiul joacă și mai bine și în min. 
55 excelenta cursă a lui Bucu- 
rescu se încheie cu golul mar
ca: de Sălăgean. (N. Stanciu)

Pe un timp admirabil, în fața 
a aproximativ 15 0'00 de specta
tori, echipa gazdă a obținut o 
nouă victorie pe teren propriu. 
Argeșenii, fără Dobrin și Cîrstea 
— trei cartonașe galbene, iar 
pentru Dobrin în plus, o suspen
dare pe 4 etape pentru injurii 
aduse arbitrului — două piese 
de bază ale echipei din Trivale, 
prin jocul deschis, de bună fac
tură tehnică, au lăsat o frumoa
să impresie. Gazdele, prin rein
trarea lui Nedelcu II și Bîtea au 
ciștigat în incisivitate. Raportul 
comerelor este favorabil argeșe
nilor 10—7, cel al șuturilor la 
poartă este favorabil arădenilor 
10—6, dintre care, pe spațiul 
porții 6—2. Marile ratări au a- 
parținut gazdelor, „eroul* fiind 
extrema Cura’. Au înscris, în 
Ordine, Domide (min. 8), Radu II 
(min. 48), Nedelcu (min. 48) și 
feroșovschi (min. 59). (Marius 
Iegariu)

Antrenorul federal Oct. Po
pescu, apreciază astfel „Un 
meci destul de disputat. în 
condițiile grele ale terenului. 
Progresul a dominat majorita
tea timpului, dar neschimbînd 
ritmul și cu o încetineală în 
acțiunile de atac a permis 
Corvinuluî să se regrupeze. în 
apărare, uneori chiar cu toată 

ipa. Victoria gazdelor este 
ritată pentru că au stat la 
na jocului pe parcursul în- 

pgii partide. Ca observație, 
pentru Progresul: 
stereotipie în con- 

7 ” de atac.
Ar-^tol a fost greșit schimbat.
I n-a dat raiMlamr pentru-eă 

□na hu. Deza-anunțuri pe Wrtie ?

A S A. Tg. Mures 
studențesc 1-0 (0—0)

Z2 secmaa Proere- 
rx si o bară (min. 
ii hi L Igna. fos
ile la U.T-A. —deși 

izia A — ex
it cartonase 
Savs, Dumi- 

IC. VxM»

F.C.M. Reșița

S.C. Bacău - F.C. Bihor 
2-2 (1-0)

în pofida terenului foar
te greu, alunecos, plin del 
apă. jocul a fost cursiv, frumos 
și curat, ceea ce-1 acuză și mai 
mult pe arbitrul Constantin Băr- 
bulescu. autorul unei lungi serii 
de decizii inverse care au 
mulțumit ambele echipe. Iată 
rum s-au înscris cele 4 goluri 
in min. 29 un copil de mingi 
oprește balonul înaintea liniei de 
aut. Constantin Bărbulescu a- 
cordă minge de arbitru care e 
cir.izată de Băluță, schimb ra- 
p;d de pase între 4 jucători bă- 
eăoani si Botez înscrie plasat în 
colțul lung ; in min. 50 Kun II

ne-

CUPA IXDTPTXDTNn-99

— mari performeri in arenele 
sportului de masă —

O bogat* paletă de manifestări s>ortrve de • aaarrat
ziua de duminică in așezările judeitM See****- Astfel, «tre
cerile din cadrul ..Cupei tineretului" au reunit ia ee> pesxe ÎM 
de asociații sportive urbane și rurale mii de tabttari 
Iui. tenisului de masă, handbalului, vuleiului si papii

La .Maneuti a avut toc • competiție dfnrtritivi 
greeo-rumane. organizată de Școala «purtrră din EJ 
participarea noilor eimpioni naționali pe 197Ș Gheerțbe Larrir 
si Gheorțhe Savu. originari din Mânerii, preeva și a vleerim- 
pionului olimpie la Montreal — Ștefan Rusn.

De asemenea, la complexul sportiv ^Laznea Moktave?* din e- 
rașul Gura Humorului s-a dat startul competiției -Cupa tede- 

manitestare dedicată centenarului independenței.

F.C.M. Galați - Univ.
Craiova 1—1 (1—1)

în prima repriză, cînd a 
plOuat, Ș-âu rfiarcat și cele două 
goluri. Dar, în ce privește Sutu
rile pe poartă, ambele reprize 
au fost la fel de sărace : gălă- 
țenii au trimis balonul pe spa
țiul porții de patru ori, craiove
nii de două ori. In repriza a 
dbuă situația a fost identică. Pe 
uri teren alunecos, cum a fost 
ieri cel fie pe stadionul „Du
nărea* din Galați, ne-am fi aș
teptat la mult mai multe șuturi 
pe poartă. S-a driblat, însă, ex
cesiv și-ăcum, cînd se impunea 
cu totiil altă tactică. Scorul a 
fost.deschis de crăi-oveni în min. 
15. Stofcescu de la F.C.M. gre
șește în careu, balonul ajunge la 
Bălăci care, nestingherit de ni
meni, înscrie. Peste zece minute 
Morohai va avea 6 mare ocazie 
să egaleze, dar ajungînd la un 
metru de portarul craiovean îi 
dă mingea acestuia ca unui co
echipier. Egalarea se va produ
ce, totuși, în min. 35 cînd același 
Morohai execută un penalty a- 
cordat ou multă ușurință de ar
bitru. (Ion Chirie)

COMPETIȚII • REZULTATE • COMENTARII

• PESTE 4 000 de spectatori 
au urmărit în orașul vest-ge^- 
man Russelheim demonstrația 
gimnastelor din Românul. De un 
deosebit succes s-a bucurat tri
pla campioană olimpici Nadia 
Comăneci care a impresionat 
publicul spectator datorită mă
iestriei Sale inegalabile. Alături 
de ea la această demonstrație ou 
mai participat Teodora Ungu- 
reanu, Mariana Constantin. Ma- 
rilena Neacșu și Gabi Gheor
ghiu.

Echipa feminină de gimnasti
că a României s-a întors dumi
nică în Capitali venind din Ja
ponia și R. F. Germania, unde 
a participat la citeva concursuri 
internaționale și demonstrații.

• SÎMBATA.
penultima zi a campionatelor 
balcanice de scrimă, proba mas
culină de floretă a fost cistiga- 
tă de echipa României. între
cerea de sabie a revenit repre
zentativei Bulgariei.

• LA SFIRȘITUL vizitei e- 
fectuate la Mostova, vizită în 
cursul căreia a purtat convor
biri cu Ignatl Novikov, preșe
dintele Comitetului de organi
zare a J.O. de vară 1980, lor
dul Killanin, președintele Co
mitetului internațional olimpte, 
a declarat că este pe deplin sa
tisfăcut de modul cum decurg 
pregătirile în vederea celei de-a 
XXII-a ediții a Jocurilor olim
pice de vară. Președintele C.I.O. 
a mărturisit că a fost impresio
nat în mod deosebit de faptul 
că instalațiile sportive ce se 
construiesc la Moscova pentru 
J.O. din 1980 vor fî utilizate î»

Niculescu 
Muntean* 
mai nimic 

spor: ului 
atragerea

• POLO

Napoca

• BASCHET

Ti.F.S.

• HALTERE

și demonstrații.

• DUMINICA, tn cadrul cam
pionatului european de rugbi la 
Hanovra echipa R. F. Germania 
a terminat la egalitate : 13—13 
(13—9) cu selecționata Olandei.

la Atena, în

Dispută pasionantă la panou în partida Rapid — Dinamo

totatitale, lor ți după 
dă. Lordul Killanin a apreciat, 
de asemenea, proiectul satului 
Olimpic foarte modem și func
țional. s-a interesat de progra
mul cultural al jocurilor, de 
posibilitățile de cazare • turiș
tilor etc.

Cu privire la viitorul Olimpia
delor modeme, lordul Killanin a 
declarat că deocamdată și cel 
puțrt ptnă la Congresul de io 
Praga nu s-a discutat nimic ofi
cial, dar după opinia sa există, 
patru soluții posibile : menține
rea actualei formule, organiza
rea olimpiadei prin asociere de 
către mai multe țări învecinate, 
dispersarea competițiilor în mai 
multe orașe ale țării organiza
toare sau. așa cum a propus 
Grecia, ținerea olimpiadelor la 
fiecare petru ani in același loc, 
de pildă la Olympia.

• LA 33 NOIEMBRIE *a tn- 
cepe la Copenhaga un turneu 
internațional de tenis, la care 
au fost invitați să participe ju
cătorii Ilie Năstase (România), 
Wojtek Fibak (Polonia), Adria
no Panatta (Italia) și suedezul 
Bjorn Borg.

• TURNEUL internațional de 
tenis desfășurat tn arena „Wem
bley" din Londra, a fost ciștigat 
de jucătorul american Jimmy 
Connors, care l-a învins cu 3—6, 
7—6, 6—4 pe compatriotul său 
Roscoe Tanner.

de Viorel Rus. Ultimul 
e va desfășura la Chij- 

B $i 10 decembrie, 
afia Dinamo se 
□calitatea ftigo- 
mde va evolua 

final al competiției 
internaționale ..Cupa cupelor*, 
avi nd ca adversare echine’.e 
M.G.U. Moscova, Primorje Rije
ka — Iugoslavia și Barcelonetta 
— Spaaâa. întrecerile încep Ti
neri. (M. Lerescu).

Duminică în campionatul na
țional de baschet au fost înre
gistrate următoarele rezultate 
tehnice : masculin : Dinamo — 
Rapid 91—57 : C.S.U. Brașov — 
I.E.F.S. 83—62 : Steaua — Uni
versitatea Cluj-Napoca 89—82 : 
feminin : IJE.F.S. — Voința 
București 89—56.

deCampionatele balcanice 
haltere au luat sfirșit duminică 
ia Drăgășani odată cu desfă
șurarea întrecerilor la ultimele 
două categorii : grea și super- 
grea. Medalia de aur la cate
goria grea a revenit sportivului 
bulgar Gancio Zakorski cu 
337.500 kg. urmat de H. Jacovo 
(Grecia) 327.500 kg și M. Para- 
pancea (România) — 327.500 kg. 
Cele două stiluri (smuls și a- 
runcat) au fost dominate de 
Gancio Zakorski care a obținut 
150 și. respectiv. 187 kg. La su- 
pergrea pe primul loc s-a clasat 
bulgarul Ivar Garcev cu 365 kg. 
Au urmat în clasament Al. Ne- 
nov (Bulgaria) — 360 kg și St. 
Kreicik (România) — 335 kg. La 
smuls victoria a revenit lui Gar
cev cu 165 kg. iar la aruncat 
cel mai bun rezultat a fost ob
ținut de Nenov cu 200 kg.

Clasamentul final pe echipe t 
1. Bulgaria 105 puncte : 2. Româ
nia 80 puncte : 3. Turcia 64
puncte : 4. Grecia 60 puncte ; 
5. Iugoslavia 54 puncte.

@ GIMNASTICĂ
Sîmbătă și duminică Sală 

sporturilor din Bacău a găzduit 
dubla întîlnire de gimnastică

Fazi dm meciul Crițul Oradea — Progresul București 
Fotografii de VASILE RANGA

dintre reprezentativele de tine
ret (băieți și fete) ale României 
și Uniunii Sovietice. Gimnaștii 
români au cucerit victoria atit 
la băieți cît și la fete : Romănia- 
UJLSJ8. 185A0—18330 (fete) și 
România-U.R.S.S. 269.90—269,50 
(băieți). La individual compus 
pe primul Ioc s-au clasat sporti
vii români Dana Crăciun (38.35 
puncte) și Kurt Szilier (54.95 
puncte) iar din reprezentativele 
sovietice s-au remarcat, în mod 
deosebit. Margareta Popova și 
Artur Akopian. (Șt. O).

Bîrlad — Farul 3—7 și Politeh
nica Iași — C.S.M. Sibiu 6—0 
(partida s-a desfășurat la Tecuci, 
ieșenii avînd terenul suspendat).

SERIA A II-A. Gloria Bu
zău — Sportul studențesc 4—6, 
Universitatea Timișoara — Ra
pid 9—12 (!), Minerul Gura Hu
morului — Olimpia 6—15 și A- 
gronomia Cluj-Napoca — Gloria 
București 20—10. Așadar, în a- 
ceastă serie, trâi victorii în de
plasare. detașîndu-se victoria 
rapidiștilor la Timișoara. (Gabriel 
Florea).

CLASAMENT
S.C. Bacău 14 10 1 3 31— 7 21
F.C. Constanța 14 10 1 3 36—15 21
Corvinul 14 7 5 2 27—14 19
Poli Timișoara 14 8 2 4 19—14 18
Univ. Craiova 14 7 3 4 22—12 17
A.S.A. Tg. Mureș 14 7 3 4 17—15 17
Rapid 14 6 5 3 14—14 17
Steaua 14 7 2 5 19—17 16
Dinamo 14 7 2 5 14—13 16
Poli Iași 14 7 2 5 22—22 16
F.C. Argeș 14 5 5 4 20—19 15
U.T.A. 14 6 0 8 19-18 12
F.C. Bihor 14 5 2 7 19—22 12
F.C.M. Reșița Î4 4 3 7 11—16 11
Progresul 14 4 2 8 13—2? 10
F.C.M. Galați 14 3 3 8 7—16 8
Sp. studențesc 14 1 2 11 11—27 4
Jiul 14 0 1 13 7—45 1

• RUGBI
Campionatul național â intrat 

cu etapa de ieri în faza finală. 
Cele 16 echipe divizionare se 
vor intilni. in continuare. în 
două serii valorice : din prima 
serie se va desemna echipă cam
pioană. iar din cea de-a doua, 
echipele care vor retrograda.

SERIA I. Două partide de 
mare atracție, două adevărate 
derbiuri (ieri în Capitală), in- 
tîlniri desfășurate pe un timp 
ploios și friguros. In jocul de 
pe terenul Ghencea. Steaua a 
dispus la un scor sever de Știin
ța Petroșani cu 32—0. formația 
militară arătind o formă deose
bită. Intîlnirea de pe terenul din 
..Parcul copilului*, dintre Grivi- 
ța roșie și Dinamo s-a încheiat 
cu rezultatul de 4—10. Partidă, 
în general, echilibrată, dinamo- 
viștii acomodîndu-se mai bine 
cu condițiile de joc și fiind mai 
deciși în acțiunile de atac. Cele
lalte rezultate 2 Rulmentul

• VOLEI
Evoluînd la Tulceâ, formația 

campioană, Dipamo București, a 
înregistrat a 8-a victorie din a- 
cest sezon, dispunînd cu 3—0 de 
echipa locală, Delta. Astfel, di- 
namoviștii ocupă primul loc, cu 
16 puncte, iar a 2-a clasată, Ex
plorări Baia Mare a ciștigat, în 
deplasare, cu 3—2, după un joc 
viu disputat^ în fața echipei 
G.S.U. Galați. Și lidera clasa
mentului diviziei feminine de 
volei Penicilina Iași se menține 
neînvinsă, după opt etape, acu- 
mulînd maximum de puncte, 16 
și un setaveraj net. 24—0 ! Alte 
rezultate tehnice : feminin : 
Dinamo — C.S.U. Galați 3—0, 
Rapid — C.S.M. Sibiu 3—0, 
Maratex Baia Mare - “
0—3, Farul Constanța — Cea
hlăul P. Neamț 3—0 ; masculin i 
Rapid — Constructorul Brăila 
1—3, Tractorul Brașov — Petro
lul Ploiești 3—0. (M. L.).

I.E.F.S.

DIVIZIA B
SERIA I. C.S.M. Suceava — 

Relonul SăVinești 2—0, Oltul Sf. 
Gheorghe — Olimpia Rin. Sărat
2— 0, F. C. Brăila — Prahova 
Ploiești 1—2, Celuloza Călărași— 
Portul Constanța 3—0, Gloria 
Buzău — Minerul Gura Humo
rului 4—1, Ceahlăul P. Neamț — 
C.F.R. Pașcani 2—1. C.S.M. Bor- 
zești — Unirea Focșani 3—0, 
Metalul Plopeni — C.S.U. Galați
3— 1. Petrolul Ploiești — Victo
ria Tecuci 5—0.

SERIA A Iî-A. Steagul roșu — 
C.S. Tîrgoviște 2—1. Tehnome- 
tal București — Unirea Alexan
dria 0—0, Nitramonia Făgăraș — 
Dinamo Slatina 2—0. Voința 
București — Metalurgistul Cugit* 
0—1, F.C.M. Giurgiu — S.N. Ol
tenița 3—0, Șoimii Sibiu — Me
talul București 2—1, Electronii-' 
tere Craiova — Chimia Rm. VH- 
cea 3—2, Chimica Tîrnavehi — 
Tractorul Brasov 2—0, Flacăra 
Mo.rehi — Chimia Tr. Măgure
le 2-0.

SERIA A III-A. F.C. Bnia 
Mare — Sticla Turda 2—0. Vic
toria Călan — Gloria Bistrița
2— 1. C.I.L. Sighet — Olimoia 
Satu Mare 1—0, Minerul Cav- 
nic — Rapid Arad 0—0, Tnd. sâr
mei C. Turzii — Armătura Za
lău 2—1, U.M. Timișoara — Da
cia Orăștie 6—0, Aurul Brad — 
C.F.R. Cluj-Napoca 2—0, Mine
rul Lupeni — C.F.R. Timișoara
3— 0, „U“ Cluj-Napoca — Mu
reșul Deva 1—0.



TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit din partea to
varășului TODOR JIVKOV, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, următoarea telegramă

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Survolînd teritoriul Republicii 

Socialiste România, folosesc pri
lejul pentru a transmite poporu
lui frate român și dumneavoas
tră personal cele mai sincere 
salutări și urări de noi succese în 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că 
prietenia și colaborarea tradi
țională dintre țările noastre se 
vor întări și adînci în continua
re, în interesul celor două po
poare, al unității țărilor socia
liste. al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

PERMANENȚA DĂRUIRII ROMANTICE

loan Pleșca Marin Pîstaie Vasile Tom eseu Petru Mureșan Alex. Popescu Adrian Todirașcu

Folosirea eficientă a resurselor-sarcină
esențială la fiecare loc de muncă GIURGIU

Brigăzile tineretului în bătălia recoltei

Măsuri energice pentru ca porumbul să ajungă
cît

(Urmare din pag. 1)

mai repede în hambare

Duminică a sosit în Capitală 
secretarul pentru comerț al Sta
telor Unite ale Americii, Elliot 
Richardson, care va participa, 
in fruntea unei delegații econo
mice guvernamentale, la lucră
rile celei de-a treia sesiuni a 
Comisiei economice mixte româ- 
no-americane.

★
La scurt timp de la sosire, Ion 

Fățan, vioeprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior șl cooperării economice 
internaționale, s-a intîlnit cu 
Elliot Richardson, secretarul pen
tru comerț al S.U.A.

★
în Cursul după-amiezil, la Mi

nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale a avut loc semnarea A- 
cordului pe termen lung de coo
perare economică, industrială și 
tehnică intre Republica Socialis
tă România și Statele Unite ale 
Americii.

Acordul prevede, în conformi
a tate cu înțelegerile convenite in 
V cadrul dialogului la nivel înalt 

româno-american, principiile și 
fo-rmele de extindere a cooperă
rii economice, industriale și teh
nice româno-americane, ca do
menii de largă perspectivă în re
lațiile economice internaționale. 
Prin documentul menționat, pri
mul de acest gen încheiat pe o 
perioadă de 10 ani, între Româ
nia și S.U.A.. cele două părți au 
hotărît să extindă cooperarea 
dintre ele în domeniilejjndustrii- 
lor construcțiilor de mașini, e- 
lectronicii și electrotehnicii, ae
ronauticii. chimiei și petrochi
miei, petrolului, minelor, mate
rialelor de construcții, telecomu
nicațiilor și prelucrării datelor, 
a computerelor, a industriei u- 
șoare și alimentare, agriculturii, 
precum și în sectorul bancar.

REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL, 
SUBIECT PERMANENT AL CERCETĂRII

RAZMIREȘTI 
LA ULTIMUL

CAREU
(Urmare din pag. I)

amplasate în locuri de unde po
rumbul poate fi ridicat oricind, 
de regulă in apropierea bascu
lelor de cîntărire, in așa fel in
cit unitățile agricole să nu 
transporte porumbul la distanțe 
mai mari de 4 km. în acest fel, 
mijloacele de transport pot 
efectua nu 2—3 curse pe zi ca 
pină acum, ci 8—9 curse.

Deoarece, in multe din unită
țile agricole din nordul județu
lui. mijloacele de transport nu 
mai pot intra pe miriște dato
rită pămîntului moale, s-a luat 
măsura ca cele peste 10 000 tone 
de porumb recoltat și netrans
portat să fie scoase la capătul 
tarlalelor de către cooperatori 
cu coșuri, saci și găleți. Proce- 
dind așa cooperatorii din Spi- 
neni. Alunișu, Poboru, cărora 
le-au venit in ajutor sute de

elevi și navetiști, toate cadrele 
din comună, au reușit ca într-o 
singură zi să ridice din cimp 
aproape 150 tone porumb.

La I.A.S. Piatra Olt, unitate, 
profilată pe cultivarea porum
bului pentru sămînță, în aceste 
zile se recoltează porumbul hi
brid de pe ultimele hectare. La 
ferma Sopîrlița, inginera Gheor- 
ghița Popa, împreună cu Năs- 
tase Drăghici, Ion Joița, Marin 
Rădoi, Niculae Stanciu, încăr- 
cau în remorci porumbul recol
tat de pe ultimele 30 hectare. 
Mecanicii Constantin Brobete, 
Ion Dăbuleanu, Constantin Pre
da, repartizați în acea zi la arat, 
văzînd că nu se poate lucra din" 
cauza terenului moale, au tre
cut și ei la încărcat. în felul 
acesta, pînă seara, ei au reușit 
să transporte și să predea Cen
trului de condiționare, conser
vare și ambalare a semințelor

peste 50 tone pentru sămînță. 
Amintind de acest centru care 
pregătește sămința pentru pro
ducțiile viitoare, se cuvine să 
menționăm buna organizare a 
muncii și operativitatea cu care 
laboranții, operatorii, cantaragiii 
preiau porumbul adus de coo
peratori. La eforturile lor se 
adaugă și cele ale mecanicilor 
Teodor Dilcea, Victor Incrostatu 
care asigură funcționarea neîn
treruptă a celor 8 benzi trans
portoare și două uscătoare ce 
usucă 480 tone în 24 de ore. De 
la tovarășul Ștefan Georgescu, 
contabilul-șef al centrului, mai 
aflăm : „Prin măsurile între
prinse pentru preluarea ritmică 
a întregii cantități de porumb 
vom reuși să uscăm, ambalăm și 
depozităm cantitatea de porumb 
cu 25 de zile mai devreme de 
graficele stabilite".

9
La turnătoria 1 a întreprin

derii de utilaj greu „Progresul"- 
Brăila, oamenii maistrului Er
nest Ciornea pregătesc o nouă 
șarjă de calitate. Tinerii oțelari 
din echipa lui Ilie Dima — 
Gheorghe Tălmaciu, Florea Ca- 
rapța, Gheorghe Haret, Petre 
Andronescu și Gheorghe Min- 
ciu — sînt ferm convinși că și 
această șarjă va fi o șarjă re
cord. Sub focul și zgomotul cup
toarelor încerc să leg un dia
log cu maistrul Ciornea pe tema 
reducerii consumului de metal, 
pentru că, o adevărată și con
stantă acțiune de economisire a 
acestuia începe chiar de aici, de 
la cei care îl produc și îl toar
nă în forme dinainte stabilite.

— Fiind vorba de reducerea 
consumului de metal, am reu
nit sâ realizăm două lucruri. 
Printr-o mai bună distribuire a 
oamenilor cu experiență pe cup
toare și printr-o pregătire din 
timp a fiecărei șarje, am reu
șit să eliminăm rebuturile. De 
asemenea, în colaborare cu cei 
care repară și pregătesc cuptoa
rele am reușit să eliminăm ac
cidentele de turnare.

La Fabrica de excavatoare, 
secția montaj, aflăm de la in
ginerul Cezar Radu că toate 
modificările constructive și asi
milările de subansamble și re
pere se fac in limitele unui 
foarte strict control al consu
mului de metaL Regula este 
deja stabilită și se aplică fără 
nici un fel de abatere: orice pie
să nouă trebuie să fie mai ușoa
ră decît cea înlocuită.

După acest raid prin cîteva 
secții și ateliere de producție 
importante, stăm de vorbă cu

Șl AL PRODUCȚIEI
inginerul Aurel Tudoran. din 
cadrul compartimentului norme 
de consum pe întreprindere. 
„Anul acesta, indicele de folo
sire a metalului se ridică la 
79,2 la sută, dar la foarte multe 
repere trece chiar de 83—64 la 
sută. Situația aceasta insă nu ne 
satisface pe deplin, dacă ne gin- 
dim la faptul că indicele plani
ficat pentru anul viitor va fi cu 
aproape 10 la sută mai mare 
decît cel din anul acesta. Cum

La întreprinderea de 

utilaj greu „Progresul" 

Brăila
se va obține o reducere atît de 
importantă a consumului de 
metal? Sigur, oțelarii. forjorii, 
strungarii vor contribui și de 
acum încolo la eliminarea ori
căror pierderi de metal. Dar 
acest lucru nu este suficient 
Analizind componența planului 
pe sortimente pentru ar.ul vii
tor se poate ușor deduce că un 
aport deosebit in acest domeniu 
va trebui sâ îl aducă cerceta
rea (inclusiv cea uzinală) și 
proiectarea — două comparti
mente care au și inițiat deja nu
meroase acțiuni în acest sens".

— Am terminat de revizuit 
toate proiectele excavatoarelor 
care se produc în serie și am 
depistat multe rezerve încă ne
valorificate, ne spune inginerul 
Gheorghe Giurcă, șeful unui 
colectiv de proiectare din ca
drul Institutului de cercetări și 
proiectări utilaje de construcție, 
institut situat chiar în incinta

întreprinderii brâi’ene. Aceste 
rezerve încă nevalorificate au 
dus la concluzia că trebuie să 
reproiectăm toate excavatoare
le, reper cu reper, piesă cu pie
să. acțiune pe care o vom în
cepe chiar in această lună. De 
asemenea, pentru eliminarea 
completă a risipei de metal am 
propus tipizarea calităților și di
mensiunilor materialelor (tablă 
in special), propunere care este 
deja aplicată pe scară largă. Tot
odată. am redus substanțial con
sumul de alamă și bronz, folo
sind in schimb piesele de alu
miniu, material mult mai ief
tin și mai ușor de procurat. In 
ceea ce privește prioritățile în 
cercetare și proiectare pentru 
anul viitor. mi-aș permite să 
amintesc doar una dintre ele: 
înlocuirea unor repere din me
tal la excavatoare și dragline cu 
piese din material plastic.

PA VEL PERFIL

rămîne, desigur, adine înti
părită în mintea celor aproa
pe 100 de tineri șantieriști 
prezenți la un ultim și im
presionant careu de bilanț. Și 
totuși, Giurgiu-Răzmirești nu 
va râmîne doar o simplă a- 
mintire. El va continua să 
existe nu numai prin ceea ce 
s-a făcut în perimetrul său, 
ci și prin ceea ce se va face 
pe zeci și zeci de alte șan
tiere ale tineretului. Privit 
astfel, înțeles astfel, conti
nuat astfel, el va fi mult mai 
mult decit o simplă amintire. 
Căci spiritul generației care 
l-a născut și edificat se hră
nește din permanența dărui
rii. Salopetele noi, de un al
bastru curat, neatinse încă de 
lumina soarelui sau de ume
zeala zilelor ploioase, salope
tele brigadierilor pe care 
i-am văzut in acea dimineață 
de sîmbătă sînt poate, cea 
mai aleasă expresie a ceea ce 
sînt ele acum : simbolul unui 
nou început, simbolul șantie
relor care se vor deschide. 
Căci și Giurgiu-Răzmirești 
nu e decît un frumos final 
deschis, un final continuu...

Amplă participare pentru încheierea grabnică

(Urman din paj. I)

tact cu pămîntul umed fiind o- 
perativ preluat de camioanele 
care așteaptă la margine de tar
la. La staționar, în pătulele 
unității, alți cooperatori bat 
porumbul pentru a fi transpor
tat la uscătorie și in baza de 
recepție, sortează știuleții după 
umiditate, vintură și aerisesc 
cele 300 de tone depozitate cu 
mijloace proprii. Intensa acti
vitate este completată de eli
berarea terenurilor de coceni 
pentru a crea front de lucru 
tractoarelor. Mecanizatorii Ște
fan Cucu, Gh. Iftode, Dumitru 
Ariene și Costică Ion pregătesc 
ogoarele de toamnă cu deosebi
tă atenție pentru calitatea lucră
rii, deoarece aceasta hotărăște 
producția agricolă a anului vii
tor. După porumb s-au și arat 
deja 650 hectare, mai mult de 
70 la sută din suprafața re
coltată.

...400 de coșuri, 250 de brațe

a recoltării și depozitării
la brigada nr. 1 Stoienești în 
punctul „Vîlcioaia", 170 de oa
meni la brigada nr. 2 Tifu — 
Miclești în punctul „Rădaiă 
Seacă" ; iată forțele cu care au 
ieșit la recoltat cooperatorii de 
la cooperativa din Stoienești. 
Din cele 650 hectare mai sînt 
de cules circa 150 hectare. Rit
mul zilnic de 75 hectare va per
mite finalizarea lucrării în 2 
zile. Dar, mai important con
semnăm aici faptul că porum
bul este imediat ridicat din cîmp 
și dus la punctele de depozitare. 
Diferența între recoltat și trans
port de numai 15 hectare vor
bește de la sine. Se lucrează 
greu. Porumbul nu poate fi scos 
din cîmp decît cu atelajele (in 
număr de 35) și preluat opera
tiv la cap de târla de 6 mijloace 
auto. Pe terenurile în pantă, 
prin construirea unui cadru în 
atelierele S.M.A., mecanizatorul 
Grigore Bordeianu, la manetele 
unui tractor cu șenile L-400 re-

morchează cîte ttfeî căruțe. Mai 
notăm și numele altor harnici 
cooperatori: Costică Hrițuc, 
Mihalache Bordeianu, Maria Ar- 
sene, Ținea Coniac, Aurel For- 
tu, Gh. Rotaru, Ion Diaconu, 
Gh. Plăcintă, Ștefan Teacă. Du
pă cum ne spune Hrițuc Cos- 
tache, președintele unității, „în 
afară de tinerii pe care i-ați 
notat, la noi mai sînt încă foar
te mulți la fel de harnici. Pu
tem afirma că avem o unitate 
tînără". De altfel și președintele 
este tot tinăr. Prin realizarea 
unor investiții locale, fără va
lori spectaculoase, cît și prin 
recoltele obținute, cu o lună și 
jumătate înainte de închiderea 
anului, planul de producție este 
finalizat, prevăzîndu-se depă
șiri. Pentru modernizarea uni
tății se lucrează la desfundatul 
a 20 hectare teren în pantă, pe 
care în primăvară se va planta 
vie intensivă, dublîndu-se ast
fel suprafața existentă.

(Urmări din pag. I)

actualitatea
7000 de studenți ieșeni

*
In faza de masă a
Festivalului national

„CINTAREA
ROMÂNIEI11
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Concursul studențesc ie
șean „Gaudeamus". mani
festare cultural-artistîcă și 
politică, constituie faza de 
masă a Festivalului „Cinta
rea României", în care sint 
antrenați peste 7 000 de stu
denți, adică mai mult de o 
treime dintre tinerii ce în
vață în Centrul universitar 
ieșean. Conceput la nivelul 
anilor de studiu, concursul 
constă în trei probe gen 
„Cine știe, cîștigă" intitula
te: „Carta conștiinței comu
niste", „Studențimea și miș
carea democratică* și revolu
ționară" și „Personalități ale 
vieții artistice, culturale, ști
ințifice ieșene". Probele cul
tural-artistice sînt probe de 
interpretare și creație origi
nală in domeniul 
ușoare și populare, 
folk, poeziei. Zilele 
sala „Ethos" a Casei 
tură a tineretului și 
ților a găzduit ______ _
anilor I de la Facultatea de 
industrie textilă și a anului 
IV de la Facultatea de medi
cină generală. „Echipajele" 
celor două facultăți, foarte 
bine pregătite, susținute 
călduros și cu inventivitate 
de colegi, nu s-au putut de
partaja in domeniul cunoș
tințelor politico-ideologice, 
probele artistice devenind 
decisive. Cu un plus de elan, 
devansînd experiența medi- 
ciniștilor, au cîștigat „bo
bocii" de la Textile, afirmîn- 
du-se în mod special studen
ții Mona Bejan, Cătălina 
Marina (muzică populară), 
Violeta Bărbieru, Carmen 
Hudescu, Mihai Dobre, Ni- 
colae Dumbravă (muzică 
ușoară și folk), Gislan Ma
riana și Mihaela Turtoescu 
(recitări). Deși numai 9 
puncte i-a lipsit pe medici- 
niști de victorie, s-au remar
cat și din rîndul acestora 

....................   7 - Lă- 
Constantlnescu, 

Mustață, Dorin

muzicii 
muzicii 
trecute, 
de cul- 
studen- 

competiția

mai mulți studenți ca. 
crămioara " 
Minodora -------
Păruș și Vasile Botnar. Pînă 
acum, și-au încercat 
artistice 25 de 
je, printre acestea 
•,îndu-se în mod 
cele de la Institutul , 
nic (Electrotehnică I și II), 
Construcții (III, IV), Chimie 
(I și IV) de la Universitatea 
Al. I. Cuza, Matematică (I 
și III). Științe economice (I) 
și de la Conservator.
calin stAnculescu

for(ele 
echipa- 
remar- 
special 

politeh-

la a noua ediție
„CRIZANTEMA DE AUR

TiRGOVIȘTE

Actuala ediție a concursului „Crizantema de auru — desfășurat 
la Tirgoviște in cadrul Festivalului „Cintarea României" a cucerit 
inimile tinerilor dimbovițeni.

Cea de-a IX-a ediție a „Cri
zantemei de aur" s-a desfășurat 
între 17—21 noiembrie a.c. pe 
scena Casei de cultură a sindi
catelor din Tirgoviște și s-a 
constituit într-un eveniment cu 
incontestabile rezonanțe în viața 
muzicală a țării, acest festival 
romantic înscriindu-se, prin ca
racterul său larg reprezentativ, 
în amplul șir de manifestări 
cultural-artistice și educative 
prilejuite de faza de masă a 
Festivalului național „Cintarea 
României".

Peste 60 de artiști amatori din 
34 județe ale țării, din care au 
rămas în concurs, în urma pre- 
selecției organizate — pentru 
prima dată la actuala ediție — 
34 de interpreți, cele 23 romanțe 
prezentate în cadrul concursului 
de creație, recitalurile susținute 
de reputați creatori și interpreți 
ai genului (Mia Braia, Rodica 
Bujor, Ileana Sărăroiu, Gică Pe
trescu, George Hazgan, Emil 
Gavriș ș.a.), precum și de artiști 
de frunte ai Operei române (ar
tiștii emeriti Magda Ianculescu 
și Octav Enigărescu, prim-so
liștii Iulia Buciuceanu, Elena Si- 
mionescu, Elena Duma, Marcela 
Slătinaru, Valentin Loghin, Dan 
Zancu). o sală plină, seară de 
seară, cu iubitori de toate vîrs- 
tele ai romanței — acestea sint 
elementele unui succint bilanț 
al „Crizantemei de aur", ediția 
*76. Celor de mai sus li se adau
gă contribuția adusă la reușita 
festivalului de orchestra condu
să de Nicușor Predescu, ca și 
decorurile semnate de tîrgoviș- 
teanul Emil Florîn-Gramă, au
tor și al celui mai inspirat afiș 
din toate edițiile de pînă acum 
ale „Crizantemei".

După încheierea primei etape 
a festivalului — serile concursu
lui de interpretare și de creație 
— artistul emerit Octav Enigâ- 
rescu — președintele juriului 
ne-a declarat următoarele :

— „Crizantema de aur" se în
scrie organic in marile evenimen
te cultural-artistice ale festivalu
lui „Cintarea României". Prezen
ța artiștilor amatori, selecționați 
din aproape toată țara, confirmă 
caracterul de masă al acestei 
manifestări. în ceea ce privește 
festivalul în sine, mi se pare că 
el împlinește un gol care a exis
tat multă vreme în acest gen, 
fiind unica manifestare din țară 
care își propune să interpreteze 
romanța. Romanța care este o 
expresie directă a sensibilității 
poporului român, romanța care, 
ca gen, este printre cele mai 
Specifice1' spiritualității noastre.

x La ora cînd transmitem aceste 
rînduri, laureații noii ediții a 
„Crizantemei de aur" se pregă
tesc pentru spectacolul de gală. 
Primii vor intra în scenă ciști- 
gătorii concursului de interpre
tare : Locul I — Sanda Ancăn, 
reprezentanta județului Brașov ; 
locul II — Ion Lazăr, județul 
Bistrița-Năsăud ; locul III — Li
lia Dumitrache, județul Galați. 
Premiul Comitetului județean 
Dîmbovița al U.T.C. a revenit 
concurentei Cornelia Șarpe (Me
hedinți). In cadrul concursului 
de creație s-au acordat numai 
premiile II și III. romanțelor 
„Lumini și umbre" (muzica 
Mizrahi, versurile Mălina Cajal) 
și, respectiv, „Iubita mea, ro
manța" (muzica Edmond Deda, 
versuri George Popovici).

AL. DUMITRACHE

mai bun mijloc de pregătire 
pentru intrarea in invățămintul 
superior și că de fapt la atît se 
reduce rolul său !

Dar, de ce să amînăm atît în
țelegerea acestor lucruri ? De 
ce sâ nu știm cu claritate — 
încă din anii de școală — ce se 
așteaptă de la noi, care sînt exi
gențele vieții adevărate ? Și de 
aici, care sint propriile noastre 
îndatoriri față de aceste cerin
țe ? Am purtat o discuție pe 
această temă cu cîțiva elevi, 
orientați către științele exacte, 
de la liceele nr. 2, 3 și 5 din 
Iași.

Toți interlocutorii mei — fără 
excepție — îmi mărturisesc că 
vor să dea examen la Institutul 
politehnic, să devină ingineri 
sau cercetători.

— Și dacă n-o să reușiți ?, în
treb.

Se așterne tăcerea...
— O să reușim cu siguranță, 

doar pentru asta am venit la 
acest liceu !, subliniază Ursu 
Daniela din anul trei. Liceul nr. 
2 și aduce un argument la care 
aderă toată lumea : promoția 
de anul trecut a intrat la facul
tate aproape în întregime !

— Și dacă, totuși, veți fi prin-

tre cei care n-au reușit ?, insist.
Un alt moment de tăcere îmi 

permite să-mi reamintesc un 
dialog purtat într-un liceu in
dustrial. Acolo, întrebării mele 
i s-a răspuns prompt și liniștit : 
„Ne angajăm muncitori in 
uzina în care facem practică". 
Dar, aici, înțeleg că sînt pro
bleme...

— Pregătirea noastră mai in
tensă în domeniul matematicii 
sau fizicii, începe Marcu Teo-

acea „superioritate" a „matema
ticienilor" față de ceilalți elevi 
de la liceele de specialitate, pe 
care îmi mărturisesc că o gustau 
în primii ani, ci din contra, în
cep să înțeleagă lipsurile pre
gătirii pe care și-au însușit-o. 
Fetele, mai ales, vorbesc cu ne
caz despre practica lor redusă 
la... croitorie. Mn timp ce alte 
colege de vîrstă stăpînesc o în
treagă linie tehnologică în mo
derna întreprindere „Tehnoton".

colegi care cunosc deja electro
nica și, in mod normal, ne-o vor 
lua înainte.

— Da, esențialul e ce vom 
face după absolvirea școlii, in
tervine Grigoriu Elena, anul 3, 
Liceul nr. 2. Noi ne-am pus 
pînă acum numai problema in
trării în facultate și ne-am con
centrat eforturile spre matema
tică și fizică. Dar, asta e tot ? 
Să zicem că vom intra. Au 
atîția premianți care, mai

fost 
tîr-

MATEMATICIENII
dor, anul IV, Liceul nr. 3, s-a fă
cut în dauna orelor de practică. 
Am făcut și o asemenea pregăti
re, dar prea puțină și numai în 
laboratorul de informatică — 
ceea ce, după părerea mea, va 
servi doar celor care dau exa
men la informatică.

— Oricum, intervine colegul 
său Valeriu Catargiu, practica 
pe care am făcut-o pînă acum 
este insuficientă ca să ne nu
mim ..muncitori" : nici cei din 
promoția trecută n-au primit un 
atestat, care să le permită să se 
încadreze. în caz de nereușită.

Ajunși aproape de finalul vie» 
ții de elev, tinerii nu mai simt

Iar băieții subliniază satisfac
țiile deosebite pe care le-au 
avut cei care au lucrat în micro- 
întreprinderi școlare.

— Sîntem foarte mulți care 
am dori să muncim de acum în 
domeniul electronicii de pildă, 
îmi spune David Iulian, anul 3, 
Liceul nr. 5. E drept, matematica 
Și fizica pe care le facem ne vor 
ajuta la examenul de facultate, 
dar încep să-mi pun problema 
ce vom face și după aceea ? 
Majoritatea vrem să devenim 
ingineri și ne lipsește o latură 
esențială a pregătirii pentru o 
asemenea muncă — practica. 
Iar în Politehnică vom întîlni

ziu, în muncă, s-au 
n-au reușit să creeze ....... ____
aducă nimic nou. Tot așa cu
noaștem și alți elevi, nu atît de 
străluciți, care și-au găsit prin 
intermediul practicii adevărata 
vocație și au ajuns să realizeze 
lucruri de excepție. Trebuie să 
dăm gîndurilor o bătaie mai 
lungă, să înțelegem mai curînd 
ceea ce e. cu adevărat important 
— pregătirea pentru viață, pen
tru muncă !

Hotărîrile privind moderniza
rea și creșterea eficienței învă- 
țămîntului de toate gradele, ga
rantarea unei pregătiri pentru

plafonat, 
nimic, sâ

muncă și viață corespunzătoare 
fiecărei trepte a școlii au găsit 
un larg ecou și printre elevii și 
?rofesorii liceelor real-umaniste. 

n ultimul timp, observind evo
luția paralelă a colegilor lor de 
la liceele industriale, elevii de 
la cele real-umaniste, au înțeles 
că, departe de a fi „superiori", 
vine un moment deosebit de 
important — intrarea în viață, 
cînd se constată chiar handica
pați de aceștia. Nu numai la 
posibilitățile de încadrare ime
diată în muncă și la pregătirea 
practică, dar uneori și la cea 
teoretică, pe care cei din liceele 
de specialitate și-o consolidează 
și și-o îmbogățesc muncind, cu- 
noscînd pe viu aparate, utilaje, 
tehnologii. Hotărîrile actuale vin 
în întîmpinarea dorințelor aces
tor elevi care simt nevoia să-și 
știe, ca toți ceilalți, viitorul asi
gurat și. ca atare, să nu mai facă 
o problemă dramatică din ne
reușita la facultate. Buna lor 
pregătire pentru științele exacte 
nu trebuie să-i unilateralizeze, 
să-i îndepărteze de munca prac
tică, ci din contră, să le des
chidă orizonturi mai largi, să-i 
ajute să desfășoare acolo unde 
vor munci — ca ingineri sau 
muncitori — o activitate știin
țifică, creatoare.

'săptârriîna— — — — — — — — — — — —

CLVEAlATOGRAriCĂ
SALVO D'AQUISTO

Filmul Iui Romolo 
Guerrieri vrea să fie 
mai puțin povestea 
unor intimplări pe
trecute în primele 
zile de după căde
rea lui Mussolini: el 
țintește 
sus. S-ar dori istoria 
trezirii unei con
științe, a pregătirii 
și sosirii acelei clipe 
în care individul ia 
singur 
vind 
destin.
foarte 
post de carabinieri 
într-un sat de unde
va din centrul Ita
liei, trăiește conform 
regulilor dictate de 
regulamentul mese
riei 
pune 
sînt 
dacă
nu. El crede în ele 
pentru că așa a fost 
învățat. Fondul său 
de cinste, de corecti
tudine îi dictează 
lealitatea față de or
dinele superiorilor,

mult mai

o decizie pri- 
propriul său 

Eroul, un 
tinăr șef de

sale. El nu-și 
întrebări dacă 
bune sau nu, 

sint drepte' sau

dar și o anume de
cență a punerii lor 
în practică. Dacă nu 
este iubit, el nu este 
nici urit de săteni, 
mai degrabă respec
tat Dar căderea lui 
Mussolini, semnarea 
armistițiului cu Ei
senhower. transfor
marea din aliați în 
dușmani a fasciști
lor germani fac să 
se surpe în Salvo 
D’Aquisto vechile 
certitudini. Cineva îi 
spune „faci ce-ți dic
tează conștiința", iar 
el privește lung pen
tru că ceea ce nu
mise pînă atunci 
conștiință era con
știinciozitate, înde
plinirea unor dispo
ziții, a unui regula
ment nediscutate și 
nediscutabile. De a- 
ceea, el nici nu în
țelege prea bine ce 
se petrece in jurul 
său, pare a nu-și ex
plica răsturnarea a- 
ceea de valori, sin
gurele lucruri care-1 
susțin în îndeplini-

rea serviciului și în 
viață fiind aceeași 
corectitudine dictată 
de un fond uman de 
calitate și dragoste. 
Gestul său final — 
declarîndu-se autor 
al’ unui atentat (o 
întîmplare, in fond, 
în care muriseră doi 
soldați germani) el 
salvează pe ceilalți 
20 de săteni de la 
moarte, lăsindu-se el 
împușcat — exprimă 
dealtfel în cel mai 
înalt grad umanis
mul său, dar este și 
un fel de autosanc- 
țiune a neputinței 
sale de a fi judecat 
și de a fi luat o' 
poziție față de rea
litate.

Pelicula nu este 
nici pe departe o 
capodoperă și ar fi 
înclinat foarte evi
dent către melodra
mă dacă Massimo 
Ranieri n-ar fi știut 
să dea personajului 
o foarte nuanțată in
terpretare.

ÎNTOARCEREA
PANTEREI ROZ

Comediile polițiste 
abundă în ultimul 
timp, iar ideea de 
a parodia figuri de 
detectivi sau de in
spectori de poliție a 
devenit aproape un 
tic. Unul destul de 
banal, la care concu
ră mai mult lipsa de 
inventivitate și de 
imaginație comică a 
celor ce parodiază 
decît de inteligența 
și ingeniozitatea ce-

avea ca 
principali 

Sellers, 
Plum- 

Catherine 
reușește să

de doi 
văzute 
interi- 

! care

CIVIC

lor parodiați. Come
dioara lui Blake Ed
wards, deși are șan
sa de a-i 
interpreți 
pe Peter 
Crisiopher 
mer și 
Schell,
se desfășoare într-o 
mediocritate perfec
tă, neputînd să scoa
tă cîtevâ hohote de 
rîs de la spectatori 
decît cu mare greu
tate, cu niscaiva

giumbușlucuri 
bani. Poante ’ 
și răsvăzute, 1 
oare luxoase 
mai de care... și cam 
atît. In rest, dacă 
mai e vreun rest, 
cabotinisme, îngro- 
șări, chiar vulgari
tăți. Să fi pierit u- 
morul 
asta?

de pe lumea.

MIRUNA 
IONESCU

Dacă avem în vedere că o 
mare perioadă din partea ac
tivă a vieții noastre (pînă la 
pensionare. evident), ne-o 
petrecem la locul de muncă, 
este firesc să ne întrebăm 
cum ne organizăm acest pe
rimetru. in care ne mișcăm 
timp de opt ore pe zi, ca el 
să devină climatul nostru 
propice de existență, de ac
țiune și de afirmare. Cu 
asemenea considerent am 
trecut pragul întreprinderii 
de reparații auto Grivița din 
Capitală. Ca prim argument 
al unei preocupări în acest 
sens, sîntem invitați să vizi
tăm cabinetul de protecția 
muncii, care posedă și o te
matică de igie
na muncii, ate
lierul de spălat 
și reparat echi- |
pament de pro
tecție, să vizio
năm cele cinci 
filme documen
tare, unele pre
miate, ilustrind 
activitatea de 
profil. Dar ceea 
ce constatăm în secțiile de 
producție nu corespunde cu 
impresia bună pe care vor 
să ne-o impună responsabilii 
cu protecția muncii.

In secția reparații capita
le autobuze stăruie un fum 
greu, sufocant, generat de 
aparatele de sudură. Aflăm 
câ I.R.A. Grivița dispune de 
una din cele mai eficiente 
instalații de ventilație. Ne 
convingem singuri. O simplă 
apăsare pe comutatorul de 
la intrare și aerul viciat 
este evacuat în cinci minu
te. Dar. pentru că este atît 
de simplu, nimeni nu inter
vine la vreme și întregul 
colectiv se complace în a- 
ceastă atmosferă nocivă. Se
sizăm și aspectul destul de 
neplăcut al halei ; locul de 
muncă evidențiind dezordi
ne pretutindeni. în locul ex
plicației. . ni se oferă exem
plul atelierului nr. 1 motoa
re, din imediata vecinătate. ■ 
Ce-i drept, ordinea și cură
țenia se respectă în bună 
parte. Gheorghe Preda, se
cretarul organizației U.T.C., 
ne informează că aici, fie
care tinăr, din cei 74, își cu
răță zilnic locul de muncă. 
Așa cum spunea și mecani
cul Ilie Stan, „Curățenia la 
locul de muncă nu este nu-

mai o obligație de serviciu, 
ci însuși modul de reflecta
re a spiritului nostru gospo
dăresc, a atitudinii față de 
noi înșine, a respectului 
față de tovarășii de muncă. 
In ceea ce mă privește, mă 
străduiesc de fiecare dată 
să-i predau colegului piesa 
în condiții cît mai bune. O 
spăl în ulei, în apă. o șterg 
bine, ca să nu-i pun proble
me de curățenie". Tinerii 
care sînt gospodari acasă, la 
căminul de nefamiliști al 
întreprinderii, sînt ordonați 
și la locul de muncă. Și 
asta se vede și la Mihai 
Dăn, Ion Osiac, Ion Ciobanu 
și la mulți alții. Ei sînt din-

Cum arată
locul de muncă?

tre cei care participă cu 
multă tragere de inimă și 
simț de răspundere la cu
rățenia generală de sîmbă- 
ta. „Dar problema nu este 
rezolvată nici aici în cele 
mai bune condiții — ne 
confirmă Mircea Beșliu, șe
ful secției. Lucrările de ex
tindere la bancul de rodaj 
au lăsat „urme" vizibile, 
deși a trecut timp suficient 
de la terminarea lor".

La unele mașini, șpanul, 
materialele de prelucrat, 
piesele, sculele se extind în 
„teritoriile" vecinilor, guno
iul strîns nu s-a transportat 
la locul său. Aspectul cel 
mai neplăcut stăruie însă la 
fabricație. Pe jos abia se 
mai cunosc urmele pavi
mentului din mozaic. Lîngă 
strunguri au rămas gropile 
făcute din neglijenta cu 
care unii muncitori — și 
aici sînt mulți tineri — 
aruncă piesele, în Ioc să le 
așeze in containere. La 
strungul Iui Petre Bădilă 
șpanul s-a întins, ocupînd 
intervalul de trecere. Dezor
dinea este în ton cu aspec
tul general al tinerilor, ne
bărbieriți de multe zile, ne- 
tunși nu se mai știe de cînd, 
cu mișcări obosite, leneșe. 
Cîte unul trage după sine o

tavă sau un rezervor 
motorină, transformat 

, cărucioare pentru cărat
nul. Pentru că cele originale 
s-au defectat sau au dispă
rut cu totul. Foarte multi 
tineri se plîng că au de e- 
fectuat prea multe activi
tăți. „Noi aducem materia
lele. noi ducem piesele la 
magazie, noi facem curățe
nie. Echipa de pregătire a 
lucrului și de transport este 
incompletă". Dar dezordinea 
de la locul de muncă și în
fățișarea de nerecunoscut a 
halelor, care n-au împlinit 
nici măcar un an de func
ționare, nu-i scuză cu nimic 
pe tinerii muncitori de la 

I.R.A. Grivița 
Cum la fel de 
viriovați se fac 
și pentru starea 
deplorabilă a 
vestiarelor și a 
instalațiilor sa
nitare reparate 
de cinci ori. Ni
mic nu-i poate 
absolvi de răs
pundere nici pe 

șefii de echipă, maiștrii, in
gineri, care coordonează ac
tivitatea în secțiile de pro
ducție. A spune că „Anul 
acesta e mai bine ca anul 
trecut", nu este nici o scuză 
pentru nici unul dintre ei.

Este de neconceput ca un 
colectiv care se confrunta 
cu noi și noi realizări pe 
planul modernizării și dotă
rii materiale, cu probleme 
complexe de producție, re
generat cu contingente 
tineri pregătiți în școli 
specialitate, să accepte 
atare stare de lucruri.

Locul de muncă este.

de 
în 

șpa-

de 
de

o
noeul de munca este, ca 

și propria casă, mediul nos
tru de viată de fiecare zi. în 
care creăm și ne manifes
tăm ca specialiști, dar și ca 
oameni în relații cu semenii 
noștri, responsabili în egală 
măsură de ceea ce între
prindem. Indiferent de na
tura profesiei, de condițiile 
în . care ne desfășurăm ac
tivitatea, locul nostru de 
muncă ne caracterizează și 
ne arată așa cum sîntem. 
Să fim șl la locul de muncă 
la înălțimea obligațiilor pe 
care ni le impune viata ci
vilizată !

V. RAVESCU
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□□ S0 contribuție importantă la întărirea 
prieteniei romăno-sovietice, a cauiei 

păcii și socialismului
Presa sovietică acordă ample spații vizitei secretarului general

al C.C. al P.C.U.S. in țara noastră
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UNESCO

l' ........  >< .

Ciudățeniile

Experiențe privind vindecarea

-i'iu. ........ r

LUCRĂRILE CONVENȚIEI 
PARTIDULUI CONGRESUL 

NATIONAL INDIAN

Biroului de 
coordonare a țărilor

IN SPIRITUL PRIETENIEI 
Șl COLABORĂRII FRĂȚEȘTI

întilnire internaționala 
a tineretului 

in capitala Mexicului

închiderea principalei 
universități 

din Salvador

Xecesiiatea reducerii decalajului iu 
domeniul mijloacelor de informare in

tona sesioie a Parlam^tniDi britanic 

se 11 deschide la 21 nniemhrie

MOZAMBIC

Ripostă fermă trupelor 
rhodesiene invadatoare

N LUMEA CAPITALULUI

Tragedia muncitorilor 
imigranți

Liban '
22 noiembrie este 

Ziua naționali a Re
publicii Liban.

40362


