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Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

> PLANUL EXEMPLAR ÎNDEPLINIT

LA FIECARE PRODUS Și SORTIMENT

j

IA TIMP SI 01 CALITATE!5

în orașul Sfîntu Gheorghe 
există unica întreprindere din 
țară care realizează echipament 
electric auto, adică ceea ce 
foarte rar observăm fie și sub 
forma cîtorva butoane și ma
nete la volanul unei mașini. 
„Dacia” și „Aro” din Argeș, 
„Autobuzul" din București, 
„Steagul roșu" și „Tractorul" 
din Brașov nu sânt însă singu
rele firme care folosesc apara- 
tajele și echipamentele produse 

Sfintu Gheorghe. Pe lista 
beneficiarilor acestei întreprin
deri, care și-a realizat planul 
anual la producția marfă încă 
de la sfîrșitul lunii trecute, se 
regăsesc adrese din toate jude
țele, pentru că cel puțin cîte o 
unitate a ramurilor industriale 
care întrebuințează produse si
milare regăsim în toate zonele 
țării.

De două săptămîni, deci, co
lectivul muncitoresc al între
prinderii de aparataj electric 
auto lucrează în contul anului 
1977. Inginerul șef Benedek 
Iosif ne declara că avansul 
este, în fapt, răspunsul la ce
rerile beneficiarilor care au so
licitat și solicită onorarea co
menzilor înainte de termen. Și 
fără îndoială că nu a fost ușor, 
mai ales că aceste cereri supli
mentare au presupus asimilarea 
a încă 19 produse noi în afara 
celor 26 prevăzute în sarcinile 
inițiale de plan. Au fost în 
primul rînd greutățile pentru 
orice unitate aflată în primii 
ani de producție. Ele au fost 
însă depășite pentru că, perma
nent, un accent deosebit s-a 
pus pe organizarea producției 
în toate sectoarele S-au asigu
rat în acest fel prin autoutilare 
la majoritatea punctelor de 
lucru bancuri și instalații de 
pr<k& pentru verificarea fie- 
căiui reper înainte de predare 
către montaj. Această măsură 
tehnico-organizatorică pe care 
în general o numim control sau 
autocontrol interfazic are aici 
importanță nu numai în elimi
narea rebuturilor, dar și in 
creșterea productivității muncii 
care în unele sectoare a ajuns 
să fie cu 20—30 la sută mai 
mare. Au mai fost apoi greutăți 
în aprovizionarea cu materiale 
și asigurarea cu S.D.V.-uri spe
cifice procesului tehnologic pen
tru producerea aparatajului 
electric. în cea mai mare parte

s-au rezolvat la timp și aceste 
probleme ; la insistențele re
petate, furnizorii și-au respectat 
în cele din. urmă contractele, iar 
în ceea ce privește producția de 
S.D.V., aceasta a fost în între
gime lansată și pentru necesită
țile primelor luni ale anului vii
tor, pentru că de o bună bucată 
de vreme aici se înregistrează și 
o largă participare a muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor 
la mișcarea de inovații și rațio
nalizări. Numai membrii comi
siei profesional-științifice a or
ganizației U.T.C. și-au înscris 
în acest an numele în dreptul 
a 15 inovații, urmind ca pină la 
1 ianuarie numărul lor să 
ajungă pină la 20. Referindu-se 
la eficiența lor economică, in
ginerul Bihari Bela, de la ser
viciul de proiectare, avea în ve
dere nu doar valoarea econo
miilor materiale, cît mai ales 
scurtarea termenelor de asimi
lare a noilor produse prin apli
carea inovațiilor și raționaliză
rilor, posibilitatea onorării in 
avans a cererii mereu sporite 
pentru noi repere și subansam- 
ble necesare industriei con
structoare de mașini. Argumen
tul la zi al inginerului Bihari 
este o listă cu încă 8 produse 
noi aflate în faza de omologare 
și pregătirile ce se fac în ace
lași timp pentru introducerea 
lor în fabricația de serie din 
primele zile ale lunii ianuarie. 
Pentru realizarea lor, ea dealt
fel pentru toată producția luni
lor următoare, la această oră, 
în întreprinderea 
electric auto se 
ultimele măsuri 
gram prin care 
aici și-a propus 
pacităților de producție pe spa
țiile existente cu cel puțin 20 
la sută. Dovada reușitei este 
creșterea în aceeași proporție a 
ritmului zilnic de producție din 
această perioadă, ritm care se 
situează la nivelul sarcinilor 
de plan pentru trimestrul viitor.

Cele cîteva rezultate pe care 
le-am amintit, reunite și în ex
presia lapidară a cifrelor și cal
culelor economice din bilanțul 
anului de plan încheiat cu o 
lună mai devreme, sînt cu atit 
mai semnificative, cu cît locul 
acesta, unde acum se produce 
aparataj electric pentru mașini 
pe care le exportăm pe toate 
meridianele globului, se numea

în urmă cu 3 ani organizare de 
șantier. Unitate economică in
trată în producție sub binecu
noscuta deviză a realizării cin
cinalului înainte de termen, 
întreprinderea de aparataj elec
tric auto din Sfîntu Gheorghe 
trăiește, muncește și aspiră în 
continuare la noi rezultate de 
prestigiu sub semnul mobiliza
tor al cincinalului revoluției 
tehnieo-științifice al cărui prim 
an l-au încheiat cu succes în 
întreaga țară peste 350 de uni
tăți economice.

N. COȘOVEANU
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de aparataj 
finalizează și 
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colectivul de 

creșterea ca

0 NOUĂ RUBRICĂ A „SCÎNTEII TINERETULUI"

„Fișe pentru o istorie a științei 
și tehnicii românești”

Răspunzînd îndemnului adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU Ia Congresul educației politice și al culturii 
socialiste, tot mai mulți specialiști se consacră, cu pasiune 
profesională și răspundere patriotică — alături de rezol
varea sarcinilor ce decurg din obiectivele dezvoltării ac
tuale și de perspectivă ale societății noastre — studierii 
și punerii în valoare a momentelor și datelor semnifica
tive (multe încă insuficient cunoscute) pentru evoluția 
gindirii științifice și tehnice românești.

Rezultatele, recente și senzaționale, ale unei asemenea cer
cetări. dusă la bun sfîrșit de un colectiv de specialiști con
stituit de C.N.S.T. și Academia R.S.R.. sînt publicate astăzi 
pentru prima dată, în paginile „Scînteii tineretului", însoțite 
deopotrivă de documente inedite, demoristrîndu-se că ingine
rul român Augustin Maior deține o prioritate mondială în 
domeniul telecomunicațiilor moderne — realizarea telefoniei 
multiple. Fapt pentru care acest compatriot al nostru trebuie, 
așezai printre marii pionieri ai electronicii mondiale și cei 
mai de seamă creatori din istoria tehnicii românești.

Așadar., la debutul noii noastre rubrici, in PAGINA A ÎI-a.

AUGUSTIN MAIOR 
POATE FI AȘEZAT ALĂTURI 

DE TESLA, MARCONI, POPOV...

șchioapă, scă- 
sub ochii atenți 

frumușel 
în 
să

O fetiță de-o 
pată o clipă de 
ai bunicii, a deschis 
poarta casei și a pornit-o... 
lumea largă .’ Reușise deja 
străbată cițiva kilometri pină a 
fost oprită din drum, iar per
soanei care ..îndrăznise" să ii 
curme plimbarea, i-a declarat cu 
toată seninătatea că intenționa 
să meargă... numai pină la gră
dina zoologică .’

De la această precoce și in
conștientă tentativă de evadare 
(relatată recent de un cotidian) 
și pină la fuga deliberată din 
perimetrul casei părintești, dis
tanța este, firește, enormă. Iată 
însă că intențiile celor care să- 
vîrșesc conștient un asemenea 
act nu încap în răspunsuri la 
fel de prompte și clare ca ex
plicația micuței „excursioniste".

Băieți încă neieșiți definitiv din 
copilărie, adolescenți la prima 
îritîlnire cu serioasa răspundere 
față de viață, tineri așteptați să 
iși poarte pașii pe calea matu-
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TINERETUL—FACTOR ACTIV IN REALIZAREA 
CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO ȘTIINȚIFICE

Noile sigilii 
ale industriei moderne 
Reportaj despre marea familie muncitorească 
de pe platforma din Curtea de Argeș

Toate forțele satului pe cimp, pentru 
urgentarea volumului mare de lucrări 

ce au mai rămas de efectuat
Brigăzile tineretului pe frontul recoltei în 
județul Dolj

ÎN PAGINA

Relatări de la adunări de dare de seamă 
și alegeri : I.R.A. Tg. Mureș și Energoutilaj 
București

Retrospectivă, dar și, in aceeași 

măsură, prospectarea tuturor 

posibilităților

DISCIPLINA Dl PmUCȚIE-UN SINONIM 
AL DISCIPLINEI DL ORGANIZAȚIE

A III-A

La realizarea tractorului TIH-445 o contribuție de seamă iși aduc tinerii secției 
prelucrări mecanice a întreprinderii de tractoare și mașini agricole din Craiova. 

Printre aceștia se remarcă și utecistul M. Mitrache

In cadrul Laboratorului de rezistența materialelor, de la Facultatea de electro
tehnică din Craiova, membrii cercurilor științifice studențești execută aparate 

dintre cele mai complexe

CEI MAI BUNI
DIN O SUTA DE MII
Tradiționala întrecere a mecanizatorilor,

un semnificativ „post scriptum"

Timp de două 
zile, la Craiova s-a 
desfășurat faza na
țională a con
cursului profesional 
„Olimpiada meca
nizatorilor", orga
nizat sub egida C.C. 
al U.T.C., Ministe
rului Agriculturii și 
Industriei Alimen
tare, Uniunii Ge
nerale a Sindicate
lor pe ramură și 
Uniunii Naționale 
a Cooperativelor 
Agricole de Produc
ție. Au participat 
mecanizatorii cla
sați pe primul loc 
in fazele județene,

selectați pe două 
categorii de vîrstă : 
sub 30 de ani și 
peste 30 de ani. Re
marcăm -faptul că la 
faza de masă au 
fost antrenați peste 
100 mii de mecani
zatori, evidențiin- 
du-se buna lor pre
gătire profesională, 
precum și înalta 
măiestrie in efec
tuarea lucrărilor a- 
gricole. Este și mo
tivul pentru care 
acest ultim act s-a 
desfășurat sub sem
nul unei exigențe 
sporite, cu un grad 
de dificultate deo-

anului 1976
sebit al chestiona
relor.

Selecția celor a- 
proape 80 de parti- 
cipanți s-a efectuat 
prin două probe : 
una practică, avind 
caracter eliminato
riu. și alta teoretică.

Prin aportul deo
sebit al gazdelor, 
Liceul industrial 
nr. 9 din Craiova,

ȘT. DORGOȘAN
Foto :

FL. ROȘOGA
(Continuare 

in pag. a IlI-a)

Un foarte bun specialist 
cu cultură generală și nu 

numai „o cultură generalăU

Foto : ORESTE PLECAN

dorobanțului
Dim. Rachici

CU CE ÎNCEPE O DISCUȚIE 
DESPRE CULTURA GENERA
LĂ ? Cred că discutînd despre 
cultura generală trebuie să ne 
ferim a o confunda cu o cultură 
universală. Adeseori se face a- 
ceastă confuzie. Or, trebuie să 
recunoaștem împreună că, față 
de volumul formidabil de cu
noștințe ale epocii noastre, față 
de dezvoltarea rapidă și explozi
vă. acest tip de cultură univer
sală a devenit o imposibilitate. 
Nu ne rămîne, deci, decît să 
discutăm cultura generală.

Ne putem întreba dacă cultu
ra generațiilor precedente echi
valează în conținut cu ceea ce 
ar trebui să fie cultura genera
lă a generației actuale. Răs-

Acad. Ștefan Milcu

în urma examenului practic, la care mecanizatorii au avut de executat lucrări de întreținere și 
reglare a tractoarelor sau utilajelor agricole existente în parcul unităților S.M.A.. s-au calificat 
pentru proba teoretică cite 5 concurenți pentru fiecare categorie de vîrstă. Proba finală a desem
nat următorii ciștigători : Categoria sub 30 dc ani : locul I și „Tractorul de aur" — ION 
POPIȘTER, S.M.A. Feldioara. jud. Brașov : locul II — MIHAI SAVIN — S.M.A. Scinteia, jud. 
Iași ; locul III IOAN MARIN — S.M.A. Tecuci, jud. Galați. Categoria peste 30 de ani : locul 
Iși „Tractorul de aur" — BUDA MOISE — I.A.S. Utviniș, jud. Arad : locul II — ION GAURA — 
S.M.A. Dăbuleni, jud. Dolj ; locul III — GHEORGHE TONTE — S.M.A. Feldioara, jud. Brașov.

Laurențiu Mărgărit a plecat 
din strada Sărăturii nr. 6 du- 
cînd cu sine. într-o sacoșă din 
material plastic, două batiste, 
un maieu, un trening și o cutie

acest timp două pachete de bis
cuiți și șase covrigi pe care mi 
i-am cumpărat cu cei 15 lei pe 
care mi-i dăduse unchiul. De
clar că acasă nu mă mai intorc,

Unde ajungem
cînd fugim de acasă ?

rității, se transformă uneori în 
peregrini fără țintă, atenți doar 
să își „șteargă" urmele care îi 
îndepărtează de casă, aruncînd 
dese priviri spre înapoi, dar fe- 
rindu-se să scruteze ceea ce îi 
așteaptă în față.

de cuburi. „Aventura*4 a durat 
trei zile și două nopți: Prima 
noapte am dormit intr-un parc 
lingă podul Constanța, iar a doua 
noapte nu am dormit, ci ne-am 
plimbat prin gară. Eu nu am 
furat nimic și am mîncat în tot

deoarece 
de cînd a

întrucît nu am casă, 
de acum patru ani 
murit mama, tata și-a adus o 
altă femeie, iar pe mine mă ba
te în fiecare zi degeaba. iar 
nevasta pe care și-a adus-o 
tata îmi spune că să mă duc să

muncesc, că de ce să mă țină 
ei la școală ?"

Laurențiu Mărgărit are 12 
ani și este in clasa a Vl-a. 
Gheorghe Mărgărit, tatăl său, 
are 50 de ani și lucrează ca 
timplar la I.C.M. București. Li
liana Dima, concubina lui, are 
24 de ani și nici o ocupație. 
Cele declarate de băiat cores
pund intru totul adevărului: pă
rintele său și femeia cu care 
s-a grăbit să își înlocuiască 
sieși nevasta, iar lui Laurențiu 
mama, au izbutit în patru ani 
să determine un copil — nu 
găsesc o expresie mai potrivi
tă — să își ia lumea în cap, 
dornic să se îndepărteze cît mai 
iute de locul unde — după re-
SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare în pag. a Il-a)

punsul nu poate să fie întru to
tul pozitiv pentru motivele e- 
nunțate anterior și pentru res
ponsabilitățile deosebite ale ge
nerațiilor actuale, care sînt, ine
vitabil, deosebite istoric de cele 
ale celor precedente. în orice 
caz, așa cum s-a arătat la 
congresul spiritualității româ
nești, — Congresul educației po
litice și al culturii socialiste — 
o cultură generală nu mai poa
te fi apanajul cîtorva ; ea îi este 
necesară oricărui cetățean al 
țării noastre. Numai în acest 
fel, omul poate să înțeleagă o- 
biectivele generale ale politicii 
partidului și statului, în toate 
domeniile, poate să se mobili
zeze cu toate posibilitățile pen
tru realizarea programului con
strucției socialiste. Orice acțiune 
umană este precedată. în fond, 
de înțelegerea ei și de mobi
lizarea noastră afectivă, aș spu
ne și mai mult, emoțională.

Dacă nu putem contesta nece
sitatea culturii generale, atunci 
trebuie să înțelegem ce este ea, 
ce conținut poate avea. O cultu
ră generală nu este ușor de de
finit, mai ales nu pot fi stabi
lite limitele pînă unde se poate 
extinde pentru fiecare din
tre noi, căci, inevitabil, cultura 
generală trebuie să aibă limite, 
fără de care aceasta devine ama
torism, diletantism și o iluzie că 
știm foarte multe, în fond des
pre foarte puțin, cînd, în reali
tate, trebuie să știm propriu-zis.

DACA AR FI SĂ STABILIM 
UN RAPORT INTRE CULTU
RA GENERALA ȘI CULTURA 
DE SPECIALITATE... Epoca 
noastră cere și o cultură gene
rală și o cultură de specialitate 
foarte bine conturate și preci
zate. Omul epocii noastre este 
un constructor și cultura trebuie 
să-i servească la îmbogățirea 
lui sufletească, dar, în același 
timp, să-1 șiute în acțiunea de 
construcție prin această prezen
ță socială foarte activă.

Consider că este foarte greu 
să vorbim de o cultură generală 
fără cea de specialitate. Per
sonal nu cred că valorează ceva 
pentru societate acel om care ar 
putea să afirme că posedă nu
mai o cultură generală și nimic 
în rest. Un asemenea tip de 
cultură generală nu poate fi de
cît superficială, iar omul un 
infatuat, un diletant, pentru că 
inevitabil nu va putea ști de
cît prea puține lucruri și despre 
un anumit domeniu. în fond, 
după observațiile mele, chiar 
acei care, cu o notă de orgo
liu, susțin că au cultură gene
rală și n-au simțit necesitatea 
unei specializări sau că n-au o 
cultură specializată, în realita
te, în cadrul culturii generale ei 
cunosc totuși mai mult sau mai 
puțin un anumit domeniu, o 
anumită componentă a culturii. 
In^ epoca noastră, deci, cred că 
stăpînirea propriu-zisă a unui 

. domeniu nu poate fi făcută de
cît în cadrul unei specializări. 
De aceea, cultura generală are 
valoare pentru noi numai în mă
sura în care se poate raporta 
la cultura de specialitate.

Dealtfel, este foarte intere
sant să constatăm că învățămîn- 
tul începe prin a fi învățămînt 
general ; cînd copilul intră în 
școală, el învață de toate, atît 
cît poate să asimileze și, cu 
toate acestea, chiar acea cultu
ră generală pe care o primește 
în școala elementară și apoi în 
licee este limitată, nu se poate 
învăța totul, cultura generală 
este selecționată. Este o idee 
deci care trebuie reținută de toți 
cei care aspiră la cultura gene
rală : chiar în cadrul acestei 
culturi trebuie să selecționăm 
după anumite criterii.

Revenind la învățămînt, con
statăm că acesta asigură o cu
noaștere generală obligato
rie și este foarte bine că este 
în acest fel, pentru că există o 
etapă unică în viață, în care 
pot fi dobîndite elementele fun
damentale unei culturi genera-

E a goarnă de alamă, 
obișnuită. Sonoră, simplă și 
strălucitoare. Ca sufletul de 
țăran român !

Oprea Dorobanțul suna cu 
ca deșteptarea și stingerea. 
Dar mai ales chema cu ea 
căciularii la luptă. Și căciu- 
larii veneau să se avinte în 
tumultul bătăliei ; veneau 
puhoi ! Goarna lui Oprea 
Dorobanțul ii îmbărbăta, le 
turna parcă foc în vine. Ciți 
n-au căzut, acolo, la Grivița, 
cu sunetul ei în auz ! Ciți 
n-au murit senini și împă- 
cați, auzind cum goarna îna
inta, infigîndu-se tot mai 
adine, tot mai adine, cu va
lul oștirii române.

Glasul ei cît o cupolă ce
rească răsuna la picioarele 
redutei Grivița. Dar 
lo se auzea peste 
Românie !

La urmă de tot, 
Dorobanțul a sunat 
victoria finală. Iar la urmă 
și mai de tot, cei din regi
mentul lui Oprea. în semn 
de cinstire a vitejiei sale, 
i-au dăruit-o definitiv, scri
jelind in metalul galben cu 
glas ceresc : „Noi, căciularii 
de Ia Grivița, dăruim aceas
tă goarnă viteazului Oprea 
Dorobanțul”.

Nu știu cum a reacționat 
gornistul-erou în clipa pri
mirii acestui dar neprețuit. 
Probabil, cu ochii în lacrimi, 
de emoție, a murmurat un 
mulțam bătrînesc și frumos. 
Apoi, după ce emoția îi va 
fi trecut cît de cît, îmi în
chipui că își va fi dus la 
gură credincioasa goarnă de 
care avea să-și lege tot res
tul vieții. Și a slobozit, din 
pereții ei de alamă, o doină 
înaltă. O doină care le va fi 
reînviat și mai mult în su
flet fîrtaților de vitejie, 
acolo, pe meleaguri îndepăr
tate, dorul de pămîntui na
tal care-i aștepta.

Goarna lui Oprea Doro
banțul e acum un exponat 
de muzeu. Viteaza ei alamă 
cred că n-a mai răsunat nici 
o dată în această 
ani, deși e Ia fel 
citoare.

Peste neliniștile 
timpul, în ea, a 
tînăr !_

de aco- 
întreaga

Oprea
cu ea

sută de 
de strălu-

veacului, 
rămas fot

Din cronica
întrecerii uteciste

Cu fiecare zi care ne 
apropie de finele anului 
tot mai multe organizații 
județene ale Uniunii Ti
neretului Comunist anun
ță îndeplinirea angaja
mentelor de muncă 
triotică asumate 
1976.

pa- 
pentru

ieri . la 
un ase-

Din veștile sosite 
redacție reținem că 
menea succes au obținut și 
uteciștii județului Suceava. 
Intre obiectivele principale 
reaiizate prin contribuția ti
neretului din școli, întreprin
deri, instituții și de Ia sate, 
se numără complexul comer
cial și aducțiunea de apă po
tabilă din Ostra, amenajarea 
și întreținerea pășunilor pe 
o suprafață de circa 34 000 
hectare, combaterea eroziu
nii solului pe 2 800 hectare, 
executarea alimentării cu 
apă a cartierului „Runc" 
din Cîmpulung Moldovenesc. 
Bilanțul rodnic al muncii 
patriotice se concretizează 
intr-un volum de lucrări în 
valoare de 35 milioane lei.

(Continuare in pag. a Il-a)

REZULTATE BUNE ALE ECHIPELOR ROMÂ
NEȘTI PE VOLEI ÎN CUPELE EUROPENE.

DINAMO - CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ LA 
FOTBAL ; în trenă - un pluton de trei echi
pe cu 20 de puncte (cronici, clasamente, 
rezultate divizia „B").

FESTIVALUL SPORTIV AL ELEVILOR BUCU- 
REȘTENI DIN NOU IN ACTUALITATE, dar 
de la intenții la fapte drumul e presărat cu... 
neglijențe ale organizatorilor. (Raid-an- 
chetâ în sălile de sport din cîteva licee din 
Capitală).

MECIURI VIU DISPUTATE Șl SURPRIZE ÎN 
ULTIMA ETAPĂ A TURULUI LA RUGBI.

î
I
I 
î 
î 
î
î 
A 
î 
î
î 
A
î 
A 
î

în pagina a 5-a



Fișe pentru o istorie a științei 
și tehnicii românești

I UN COLECTIV DE SPECIALIȘTI CONSTITUIT DE C.N.S.T. Șl ACADEMIA R.S.R. A AJUNS, PE BAZA CERCETĂRII
_____________________________________________ I UNUI IMPORTANT NUMĂR DE DOCUMENTE. I.A 0 CONCLUZIE DE 0 EXCEPȚIONALĂ VALOARE ȘI ÎNSEMNĂTATE:

Un inginer român deține o prioritate mondială in domeniul telecomunicațiilor - realizarea telefoniei multiple

AUGUSTIN MAIOR 
POATE FI AȘEZAT ALĂTURI 

DE TESLA, MARCONI, POPOV
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CURTEA DE ARGEȘ NOILE SIGILII
ALE INDUSTRIEI MODERNE

Cunosc bine locurile, 
prundul îngust pe care 
șerpuitor printre sate spre locul însemnat de constructori cu 
lumină, numit Vidraru, o mică întreprindere forestieră și cariera 
fabricii de cărămidă din apropiere. Acesta era, in urmă cu 
aproape cinci ani peisajul industrial al Curții de Argeș. Rind 
pe rind, aici, au fost înălțate o microhidrocentrală, in al cărei 
lac se oglindesc

Dincolo de oraș, intre dealuri și riu, 
creșteau pomi pitici, șoseaua ce urcâ

turnurile zidirilor medievale și

Această puternică 
pe care a cunoscut-o . 
Argeș in ultima vreme, spectacu
loasă prin transformările aduse 
peisajului de o rară frumusețe 
al acestor meleaguri, este mai 
interesantă de urmărit în planul 
mutațiilor petrecute in peisajul 
uman al localității. în ciuda 
vîrstei sale milenare. Curtea de 
Argeș este, socotind anii celor 
peste 20 000 de cadre ce lucrează 
și învață în unitățile sale eco
nomice și instituțiile de aici, 
unul dintre cele mai tinere ora
șe ale țării. Procesul de produc
ție, din majoritatea secțiilor în
treprinderilor din oraș este con
dus de uteciști. de adolescenți 
ale căror biografii de electro- 
niști. constructori de aparate și 
instalații electrice au început să 
se scrie în urmă cu doi, trei ani. 
aici, la Curtea de Argeș, unde au 
venit, cei mai mulți, din satele 
de pe văile rîurilor Vilsan, Riul 
Doamnei, Topolog, din 
țuri ale țării.

Cei aproape 1 000 de 
la întreprinderea de 
menaj au făcut dovada 
lor. Toate instalațiile din hale, 
utilajele din secțiile anexe au 
fost montate și puse în funcțiu
ne de ei. La un an de la in
trarea in probele tehnologice au 

/raportat îndeplinirea sarcinilor 
de producție cu aproape o lună 
mai devreme și atingerea para
metrilor proiectați la toate insta
lațiile. cu șase luni în avans față 
de grafice. Succesul din anul 
1975 a fost repetat și in acest an 
cînd, sarcinile de producție au 
fost îndeplinite in mai puțin de 
11 luni estimindu-se realizarea, 
peste prevederi, in luna decem
brie. a unor produse mult soli
citate pe piață în valoare de 
peste 24 milioane lei. La nu
meroasele expoziții organizate in 
București, în alte orașe ale țării, 
produsele din porțelan, fabrica
te la Curtea de Argeș, s-au bu
curat de cele mai bune aprecieri 
din partea tuturor cumpărători
lor. calitatea sortimentelor pre
zentate. imaginația creatorilor 
de modele satisfăcind cele mai 
exigente gusturi. Dacă în altă 
parte aceste succese pot fi puse 
pe seama experienței, aici

dezvoltare 
Curtea de

alte col-

tineri de 
porțelan 
hărniciei

ale celor noi,

se poate vorbi 
multă dăruire.

Curtea de Argeș 
mai curînd de 
I-am văzut pe mulți dintre tine
rii meșteri creatori, modelori și 
pictori, cu cită dragoste dese
nează fiecare floare de pe ce<- 
cuțele sau vazele cu trupuri de 
amfore, cu cită măiestrie execută 
bibelouri, farfurioare, servicii df- 
masă de cea mai bună calitate. 
Există în munca aceasta a lor 
ceva deosebit ce seamănă cu un 
ritual, ritualul prefacerii lutului 
în acele minunate lucruri de îm
podobit sufletul, transmis din 
generație in generație de bâtri- 
nii olari ai Argeșului.

Pe platforma industrială din 
nordul orașului am stat de vorbă 
cu alți oameni, la fel de tineri, 
dar care, cu aceeași pricepere și 
imaginație au drept preocupări 
principale nu pictura ș: formele 
frumoase, ci electronica, electro
tehnica. La indemr.ul directoru
lui de la întreprinderea ..Electro- 
Argeș". inginerul Aurel Dea. am 
întrebat, la intimplare. De unul 
dintre primii tineri ir.îiiniți in 
secția sculerie. ce știe el despre 
produsele pe care le execută, 
despre condițiile pe care trebuie 
să le îndeplinească acestea pen
tru a fi tot mai mult apreciate. 
Frezorul Gheorghe Culici m-a 
întrebat dacă știu că ei. toți cei 
care muncesc aici la ..Electro- 
au indeplinit sarcinile acestui an 
cu o lună mai devreme și că. cu 
toate eforturile pe care le vor 
face, tot nu vor putea veni in 
sprijinul numeroaselor solicitări 
ale beneficiarilor din întreaga 
tară, care cer tot mai multe pro
duse. ..Am 26 de ani dar sint 
unul dintre cei mai vechi în fa
brică și îmi aduc aminte că a- 
cum un an. doi, produsele uni
tății noastre nu se prea căutau. 
Nu ne cunoștea nimeni, mulți 
dintre noi vedeam pentru prima 
oară in viață aparatele ce tre
buiau să le executăm. Faptul că 
acum după nici trei ani de la 
punerea in funcțiune exportăm 
mașini electrice in Anglia. Fran
ța. Elveția și că in țară produ
sele noastre nu rămîn mai mult 
de două, trei zile în magazine este 
rezultatul seriozității cu care s-a 
muncit în această vreme, al efor
tului depus pentru pregătirea și

Inginerul Tânase Mannache
pute de

iia iir.e-

o fabrică de componente electronice, o altă unitate constructoare 
de mașini și aparate electrice de cele mai diverse tipuri. Alături 
de vechea întreprindere de cherestea se înaltă acum două uni
tăți moderne, una producătoare de plăci aglomerate din lemn 
și alta de mobilă. Pe Argeș, mai jos de doi ani se fabrică 
porțelan de cea mai bună calitate, confecții intr-o gamă va
riată și peste puțină vreme oici vor fi produse pentru prima 
dată nutrețuri concentrate pe bază de proteine sintetice.

perfecționarea noastră 
nală. Am început cu ci 
mente preluate de la 
tați și acum fabricăm 20 
puri de apari 
tot felul urmi: 
să mai asimi 
vom opri aici. Cu fiecare 
trecută in fabrică vom 
experiență, vom d 
ca parametrii tehn 
ai tuturor instala: 
telor să fie tot ma 
menea lui mi 
nerii Tănase 
Dumbravâ. 
Berceanu. 
suri in șir 
bancurilor 
cercau pr 
ei. Și pentru că ©sten 
rilor specialiști nu era 
materializarea proiecte 
sitind multă pricej 
partea maiștrilor, a mur. ci lorilor, 
trebuie să-i amintim aici pe cei 
care au muncit in mod deosebi: : 
pe maistrul Petre Dogarii pe lă
cătușii Vasiie Rizescu- Teodora 
Stanciu. Ana Cirje. pe sculerii 
Gheorghe Mano’.escu. Mircea 
Stânescu. Mina-. PaveL Ștefan 
Cerna: sau pe reglorul Gheorghe 
Ignat.

To: ca un fapt important ni 
8-a părut prezența zilnică in fa
brică a peste 60 de elevi de la 
Liceul ’
Vodă-.

real-umanist „Vlaicu 
Aceștia execută lunar 

produse in valoare de peste 30 
milioane lei. și faptul nu ar fi 
atit de important dacă elevii nu 
ar avea singuri banda kr. unde 
— supravegheau de instructor — 
montează de la un capăt la altul 
un produs complet. împreună cu 
elevii de la patru licee din oraș 
sint organizate și alte acțiuni 
aici, in unitățile economice. 
..Dealtfel, ne spune Gheorghe 
Tolu. secretarul Comitetului oră
șenesc Curtea de Argeș al U.T.CL, 
toți tinerii din localitatea noas
tră iși petrec cea mai mare parte 
din timp. aici, pe platforma in
dustrială. de care ne sint legate 
bucuriile si împlinirile noastre 
zilnice". M-am convins de adevă
rul acestei afirmații vizitând câ
teva din cluburile tinerilor arge
șeni unde zilnic au loc activități 
cultural-educative artistice.

Citeva din cele mai importante produse ale întreprinderii ,.Electro-Argeș~

Frezorul Gheorghe Culici

BRIGĂZILE TINERETULUI ÎN BĂTĂLIA RECOLTELOR

Toate forțele satului pe cîmp, pentru
urgentarea volumului mare de lucrări

ce au mai ramas de efectuat
Ritmul nrjccti pe ogoarele 

doljene nu contenește mo în 
aceste zile ic rarț> condițnăe de 
lucru s-au îngreuna: săsfitar. 
Este vorba in specul de starea 
soiului. puternic îmbiba: cu apă. 
și a drum urilor devenite aproa
pe impracticabile. Cu toaie aces
tea. echipele de cooperatori st 
mecanizatori, acțxmind cu for
țe sporite, transportă din mnp 
ultimele cantități de porumb si 
sfeclă de zahăr. In bazele de 
recepție și in parale este con
tinuată acțiunea de uscare a po
rumbului, controlindu-se zilnic 
umiditatea știuleților și a boa
belor. Porumbul depozitat in 
ari oaie e sistematic prefirat 
pentru a se preveni atacul de 
mucegai. Se depun, de aseme
nea. eforturi intense și la eli
berarea terenurilor de coceni in 
vederea efectuăm arături, se 
adinei. Pentru recuperarea gra
ficelor Ia arături adinei, in une
le unități s-au luat o sene de 
măsuri gospodărești pentru 
impulsionarea ritnmiui de mun
că. La I-.AS. Segarcea. spre 
exemplu, au for. antrenate un 
număr sporit de tractoare, in 
prezent hierind la arături 65. Vi
teza zilnică planificată, de IC 
ha. se realizează, de cele mai 
multe on. pnn începerea lucră
rii incă de noaptea și continua
rea ei la lumina farurilor. Uti
lajele au fost grupate pentru a 
se lucra sub supravegherea unui 
mecanic de întreținere care, 
avind la dispoziție un atelier 
mobil, poate interveni operativ 
in cazul defecțiunilor. De ase
menea. alimentarea cu carbu
ranți a tractoarelor se face la 
capătul tarlalei, iar acolo unde 
condițiile de arat sînt deosebi: 
de grele se acționează cu două 
tractoare la un plug. Acționind 
energic. întreaga suprafață de 
2 770 ha planificate cu ogoare

adine va fi încheiată ir urmă- 
toareje nie Menționăm cifiva 
urnire meearuzawm fruntași: 
Dcmxtro". tn Fkjrca. Mihai Chi
ntă. Mar „eseu Constantin. 
Gnearghe Ros-a.n_ p Ion David. 
Cu acelea*: eforturi «perrte se 
acfiooează £ in Locaî.tăfiîe Go- 
ieș'.i. Berea. Goțoșu ș: Roba- 
neșu. La BobăneșrL din cele 
900 ha planifica le s-au ara: 700. 
remarm.m;-«e in special meca- 
nixauru Ion N>coue. Ilie Du
mitru. Avram Cerni îu. To: aici 
se fertilizează cu 50 kg la hec
tar azot in substanță activă su
prafața planificată cu gnu.

La toate aceste acțiuni, o con
tribuție deosebită iși aduc tine
rii saieioc. care — organizați in 
or.zâzi de muncă patriotică — 
pemiopă la eliberarea terenuri
lor de coceni, transportul și ad
ministratul îngrășămintelor or
ganice Cuprinși in întrecerea 
utecistă -Fiecare imăr al salu
bri. participant activ la dezvol
tarea și consolidarea unităților 
așrteoie-. nr.er: din Podești. 
Pcr.ar.a Mare. Măceșu de Jos. 
Rooăr.ești se disting prin ae- 
țiuni bine concepute. în atelie- 
r'-e SJLA din Segarcea și Fi- 
Liași. echipele uteciste de me
canizatori au trecut la efectua
rea reparațiilor la utilajele și 
mașinile ce vor fi folosite in 
campania de primăvară. Men- 
ponind aceste exemple, se cu
vine totuși să arătăm că in 
unele din organizațiile comu
nale U.T.C. programele activi
tății de iarnă nu sînt incă întoc
mite și specificate pe categorii 
de lucrări.

Din programul lucrărilor de 
sezon am surprins și un alt sec
tor care cunoaște o febrilă ac
tivitate. Este vorba despre ur
gențele din pomicultură. Pină 
la pornirea in vegetație a po
milor. in perioada de iarnă,

contorrr. _ 
de realizat 
ha cu îngrășăminte dumice, ad
ministratul a 32 000 tone gunoi 
de grajd pe 1 600 ha. tăierea pe 
5 100 ha. arături și săpat in ju
rul pomilor pe întreaga supra
față. Situația la zi reclamă o 
intensificare a lucrărilor, deoa
rece aratul și săpatul in jurul 
pomilor nu s-a efectuat decit 
pe 17 la sută din suprafață, fer
tilizările cu îngrășăminte chi
mice in procent de 8 la sută, 
iar stropitul pe 19 la sută. Cit 
privește tăierile și administra
rea gunoiului de grajd, nu s-a 
început decit sporadic. La Dă
buleni. Castranova. Maglavit, 
Poiana Mare. Ciupercenii Noi, 
Basarabi echipele de coopera
tori au pornit mai hotărit la 
treabă, dar in celelalte unități 
se așteaptă. Tot acum, iarna, e 
și momentul cînd se fac cele 
mai multe lucrări de
zare a plantațiilor. în acest an, 
prin indesire, a

graficelor stabilite sînt 
fertilizări pe 5 800

CEI
O

moderni-

crescut randa-

MAI

Retrospectivă, dar și, in aceeași măsură, 
prospectarea tuturor posibilităților

IRA TG. MURJEȘ
Adunarea uteciștilor de la sec

ția carosaj a întreprinderii de 
reparații auto din Tg. Mureș a 
avut un caracter de lucru. Cei 
60 de tineri componenți ai orga
nizației au folosit prilejul ca, 
aruncind o privire retrospectivă 
către activitatea de un an. să 
evidențieze pe fundalul împlini- 
rilcr neajunsurile care punctea
ză încă viața organizației. Sin
cer să fiu. felul în care au de
mara: discuțiile și cum au evo- 
lua: ele mă îndreptățea să cred 
că întregul birou va fi schim
ba:. Abia după ce vorbitorii 
și-au spus părerile deschis, cu 
referiri concrete, la obiect, fă- 
cin.d propuneri constructive am 
realizat că spiritul critic in care 
au fost abordate aspectele izvo
răște din dorința ca ei.-tinerii de 
la I.R.A.. să-și ocupe un loc a- 
parte in cadrul organizației mu
nicipale de tineret, să-și conso
lideze o personalitate nu numai 
in întreprindere, ci și în oraș.

Optica lor.. corectă dealtfel, 
este că in cadrul adunării nu se 
pune în discuție calitatea de 
mecanic, sudor, electrician, tini
chigiu. ci aceea de tinăr comu
nist. Prin prisma exigențelor im
puse de acestea, a normelor pre
văzute de codul principiilor vie
ții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste au 
fost analizați uteciștii. grupele 
de uteciști din organizație.

— îndeplinirea sarcinilor de 
producție, sublinia printre alte
le tinârul Marin Găinaru, este 
obligația noastră profesională. 
De aceea am învățat meserie și 
pentru aceasta sîntem retribuiți. 
Felul în care ne îndeplinim sar
cinile. cantitativ și calitativ, con
stituie o problemă de conștiință,

de responsabilitate a participării 
in întrecerea pe care, cu mîn- 
drie o numim „Tineretul, factor 
activ în realizarea cincinalului 
revoluției tehnico-științifice". 
Din amintitul unghi, dacă pri
vim lucrurile putem avea satis
facții. Exemplu concludent il 
oferă luna încheiată recent cînd, 
declarată luna recordurilor, 
am obținut cea mai mare pro
ducție, raportată in timp. din 
istoria întreprinderii. Putem sâ 
ne lăudăm și cu contribuția 
unora dintre uteciștii organiza
ției la efectuarea unui studiu, 
privind reducerea cheltuielilor 
materiale, soldat cu propuneri a 
căror materializare va aduce în
treprinderii importante econo
mii anual. Dacă vom spune că 
sarcinile asumate în cadrul șan
tierului de muncă patriotică al 
tinerilor din Tg. Mureș ni 
le-am depășit, că am sprijinit 
campania de strângere a recoltei 
în unele unități agricole, că ti
neri din organizația noastră au 
reprezentat județul la etapa fi
nală a concursului aplicativ 
„Pentru patrie" ori că am jucat 
de mai multe ori fotbal sau am 
participat la cros și altele am fi 
tentați să credem că organizația 
noastră își trăiește din plin via
ța. Fiindcă participă la adunarea 
noastră un reprezentant al zia
rului nostru, îmi permit să adre
sez biroului o întrebare, și nu 
numai lui, ci tuturor membrilor

organizației, in formularea exac
tă din „Scinteia tineretului" : 
Cum se pregătesc și participă 
formațiile tinerilor la festivalul 
„Cîntarea României" ? (între
barea a făcut liniște in sală. 
Privirile uteciștilor se incruci- 
șează căutîndu-le pe ale mem
brilor biroului). Un răspuns nu 
se poate da, continuă vorbitorul, 
deoarece nu există formații.

Văzind festivalul „Cîntarea 
României" ca pe un ansamblu 
complex de măsuri și activități 
menite să transpună in viață ho- 
tăririle Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și ale Congresului educa
ției politice și al culturii socia
liste, Nicolae Perdea. Francisc 
Reti. Dorin Ierriuțan. Magdalena 
Kecskes. Nicolae Sinteoan și al
ții au făcut propuneri cerind 
noului birou să stabilească sar
cini concrete cu termene de re
alizare care să conducă la per
fecționarea activității de educa

mentul productiv pe 95 ha li
vezi clasice din Cornu, Verbița, 
Pleșoi și Dăbuleni. Lucrările 
sînt planificate a fi extinse pe 
410 ha și vor cuprinde un an
samblu de amenajări antierozio- 
nale, terasări, drumuri de acces, 
alimentare cu apă. Ca urmare, 
vor crește și posibilitățile de 
mecanizare a lucrărilor de în
treținere. Prin îndesire vor fi 
modernizate încă 35 ha. în sec
torul viticol se desfășoară in
tens plantatul viței de vie în 
incinta îndiguită Sadova-Cora- 
bia, unde prin participarea la 
muncă a circa 1 000 de coope
ratori și mecanizatori s-au rea
lizat pină în prezent 120 ha. Lu
crarea continuă în ritm susți
nut deoarece terenul a fost pre
gătit din vreme prin desfun
dări, fertilizări cu gunoi de 
grajd și îngrășăminte chimice, 
precum și pichetat.

ȘTEFAN DORGOȘAN

BUNI DIN
SUTA DE

’Urmare din pag. I

una din cele mai 
moderne unități de 
invățămint din țară, 
concurența au avut 
la dispoziție între
gul material ne
cesar desfășurării 
probelor in bune 
condiții. „Olimpia
da mecanizatorilor1 
a însemnat totoda
tă și cadrul unei

consfătuiri 
ce, un ; 
schimb de 
riență și documen
tare. Continuind o 
mai veche tradiție 
a intilnirilor profe
sionale, cu caracter 
de lucru, dintre ti
nerii lucrători ai 
ogoarelor, „Olim
piada mecanizato
rilor" din acest an

temati- 
fructuos 

1 expe-

MII
poate fi considerată 
o reușită în organi
zare, desfășurare, 
precum și în atin
gerea scopului pro
pus, acela al urmă
ririi nivelului ge
neral de pregătire 
a mecanizatorilor, 
element demonstrat 
și de producțiile 
mari obținute in a- 
cest an in agricul
tură.

„Promun" 
76

Municipiul Sibiu a fost, in 
zilele de 11 și 12 decembrie, 
gazda ospitalieră a finalei 
pe țară a concursului de 
protecție a muncii „PRO- 
MUN“-76 organizat de 
U.G.S.R., C.C. al U.T.C. și 
Ministerul Muncii. între
cerea desfășurată pe par
cursul întregului an a reunit 

■la start, in fazele de masă, 
peste 2 milioane de tineri din 
întreaga noastră economie și 
a avut drept scop verifi
carea și aprofundarea cu
noașterii normelor de teh
nica securității muncii in 
toate domeniile de activitate. 
Totodată, această importan
tă acțiune a constituit pen
tru toți participanții, pentru 
cei care au urmărit întrece
rile desfășurate la nivelul 
întreprinderilor, localităților 
și apoi al județelor, un va
loros schimb de experiență 
în ceea ce privește modul 
in care trebuie organizată 
munca in fabrici, pe șantiere 
și ogoare.

Echipajele aiștigătoare ale 
etapelor organizate pe județe 
și municipiul București s-au 
intîlnit la Sibiu pentru de
semnarea celor mai buni cu
noscători ai normelor de 
tehnica securității muncii. 
Cei 120 de concurenți veniți 
aici au participat intr-o pri
mă etapă la un concurs de 
preselecție, după care echi
pajele clasate pe primele șase 
locuri s-au întrecut pe scena 
Casei de cultură a sindicate
lor din localitate pentru de
semnarea câștigătorilor pri
melor locuri. în aceste zile, 
tot aici, a mai fost organi
zată o expoziție, unde au 
fost expuse elemente, dis
pozitive și echipamente de 
lucru folosite pentru pre
venirea și evitarea acciden
telor, un valoros material 
de propagandă utilizat in 
același scop. Pe parcursul 
celor două zile au mai fost 
organizate o consfătuire de 
lucru, o seară cultural-dis
tractivă.

După susținerea ultime
lor probe, pe locul I s-a 
clasat echipajul județului 
Mureș, compus din tinerii 
Cornelia Flika, Nicolae Bol
dea și Iulian Pop, munci
tori la întreprinderea „Azo- 
mureș", echipaj care in acest 
an a mai cîștigat alte două 
concursuri de protecția mun
cii organizate pe minister și 
ramură. Locul doi și trei au 
fost ocupate de echipajele 
județului Vaslui ți, respec
tiv, Dîmbovița. Din partea 
Comitetului județean Sibiu 
al U.T.C. s-au acordat diplo
me și premii celui mai tinăr 
echipaj alcătuit din trei 
muncitoare de la întreprin
derea de • confecții Marghi- 
ta, județul Bihor. Pentru 
condițiile asigurate și mo
dul în care au organizat în
trecerea, gazdele merită toa
te felicitările.

N. MILITARU

DISCIPLINA DE PRODUCȚIE-UN SINONIM 
AL DISCIPLINEI DE ORGANIZAȚIE

FNERGOUTIIAJ BUCUREȘTI
Adunarea de dare de seamă 

și alegeri a organizației U.T.C. 
de la întreprinderea bucureștea- 
nă ..Energoutilaj" a hotărit. in 
unanimitate, să acorde activi
tății desfășurate de membrii ve
chiului birou calificativul „foar
te bine”. Aprecierea — maxi
mă — nu este sinonimă, totuși, 
cu faptul că in munca lor n-au 
mai existat și lipsuri, că toate 
sarcinile pe care le-au avut de 
indeplinit au fost realizate în- 
tr-o manieră ireproșabilă.

Atit darea de seamă, prezen

nerală am notat, pentru semni
ficația lor, două : participare 
efectivă, substanțială, la reali
zarea in proporție de 105,2 la 
sută a sarcinilor de producție 
ale întreprinderii pe primele 10 
luni ale acestui an, ceea ce a 
corespuns unui indice de pro
ductivitate a muncii de 105,4 la 
sută, și efectuarea a 37 000 de 
ore de muncă patriotică — mare

Adunări de dare de seamă și alegeri
Dacă acest festival se organiza 
în urmă cu 5—10 ani uteciștii 
de atunci ar fi spus : ..Da. avem 
formații și prin repertoriul lor 
încercăm să educăm intr-un spi
rit nou tinăra generație".

— De ce ? întreabă Ladislau 
Bartha. Printre punctele proiec
tului programului de activitate 
trebuie să figureze o formulare 
ca aceasta: „Vom recupera, în 
cadrul învățămîntului politic, te
mele restante". Nu era mai feri
cită. și aceasta să fi fost reale* o 
formulare de genul : în direcția 
educării comuniste a uteciștilor, 
pe lingă învățămîntul politic vom 
aborda și alte forme cum ar fi 
dezbateri pe diferite teme, la 
care să fie invitate personalități 
competente, simpozioane, expu
neri, informări politice și cile 
altele.

re. de ridicare, prin toate mij
loacele care stau la indemina 
organizației U.T.C.. a gradului 
de conștiință al membrilor co
lectivului.

Supusă la vot. activitatea bi
roului organizației de la secția 
carosaj a fost apreciată ca bună. 
Exceptind responsabilul cu pro
bleme de sport, turism și pre
gătire pentru apărarea patriei, 
toți ceilalți membri au fost re- 
aleși. Arătindu-le lipsurile și ne
ajunsurile din activitatea trecută, 
uteciștii n-au făcut altceva de
cit să le sporească încrederea in 
forțele lor. să le orienteze gîndul 
spre rezervele existente în ca
drul organizației pentru ca viața 
acesteia să se înscrie pe făgașul 
înaltelor exigențe ce caracteri
zează munca și viața tineretului.

MIRCEA BORDA

tată de Rodica Pantelimon. se
cretara organizației, pină în mo
mentul noilor alegeri (adunarea 
avea să aleagă în această func
ție pe Virban Gija) cit mai ales 
discuțiile au scos in evidență 
mai puțin reușitele și mult mai 
mult ce a rămas să se mai facă 
de acum înainte.

De fapt, ceea ce a caracterizat 
atmosfera în care a decurs adu
narea de care vorbim a fost toc
mai spiritul critic și autocritic, 
exigența cu care tinerii au ana
lizat activitatea celor pe care îi 
desemnaseră cu un an în urmă 
să răspundă de diferitele resor
turi ale vieții de organizație, 
precum și modul în care ei în
șiși au contribuit ca această 
viață de organizație să aibă un 
conținut dens.

Dintre faptele pe care tinerii 
le-au raportat in adunarea ge

parte din ele pe frontul recoltei 
din această toamnă.

Sigur, ca să se obțină aceste 
rezultate n-a fost chiar așa de 
simplu. Mulți dintre tineri (cei 
de la secția de exploatare a uti
lajelor — de exemplu), lucrează 
dispersați pe diferite șantiere, 
aflindu-se, de regulă, în afara 
unei îndrumări și 'supravegheri 
permanente (și competente) cu 
excepția, desigur, a... autocon
trolului. în aceste condiții, în
tronarea unei discipline ferme 
la locul de muncă, stimularea 
interesului tinerilor pentru ridi
carea calificării lor profesionale 
(ceea ce le dă posibilitatea să 
ia singuri decizii în cazul de 
avarii ale utilajelor) au stat tot 
timpul în centrul atenției orga
nizației U.T.C. Printre altele, în 
acest scop au fost organizate 
cursuri de pregătire — conduse

de tinerii ingineri — pentru cei 
care se prezentau la examenul 
de categorie, s-au generalizat 
inițiativele „Fruntașii săptămi- 
nii“, ..Fiecare utilaj folosit la 
capacitatea maximă"; manifes- 
tindu-se. totodată, intransigență 
crescindă față de orice încălcare 
a disciplinei de producție. Re
zultatele s-au văzut. Și tocmai 
pentru aceste rezultate adunarea 
a hotărit să acorde activității 
biroului calificativul „foarte 
bine".

Cu toate acestea, așa cum 
arăta în cuvîntul său Gheorghe 
Diea, mai există tineri ca Du
mitru Mihai, Aurel Panțuru, 
Virgil Mititelu pentru care pre
zența pe șantier încă de la pri
ma oră, calitatea reparațiilor, 
exploatarea rațională a utilaje
lor se mai află la periferia pre
ocupărilor lor. Aceasta, sublinia 
Gheorghe Diea. și datorită fap
tului că uneori biroul U.T.C.. 
preocupat de alte probleme (? ’), 
a aminat punerea imediată în 
discuție a cazurilor amintite, 
dîndu-le acestora sentimentul 
că... i-a pierdut din vedere.

Despre necesitatea întăririi 
continue a spiritului de discipli
nă., despre nevoia de a se mani
festa o atitudine responsabilă, 
creatoare în toate domeniile 
vieții de organizație, indiferent 
dacă este vorba de activitatea 
profesional-științifică, cultural- 
educativă sau cea de sport-tu- 
rism, au făcut referiri concrete

în cuvîntul lor și Monica Nică, 
Ion Mușa, Ion Ciuculescu, Flo- 
rea Mohorea care, dealtfel, au 
sugerat citeva idei interesante, 
menite să îmbogățească proiec
tul programului de activități. 
Amintim, dintre ele, propunerea 
ca noul comitet să manifeste 
mai multă preocupare pentru 
înviorarea modalităților de des
fășurare a invățămintului poli
tic U.T.C., pentru procurarea de 
materiale audio-vizuale care să 
aducă un plus de argumentație 
prelegerilor, crearea unor for
mații artistice care, alături de 
brigada artistică recent înfiin
țată. să pună în valoare aptitu
dinile tinerilor etc. Aceste pro
puneri. ca și altele care au fost 
făcute, reflectă, credem, ponde
rea destul de mare pe care or
ganizația U.T.C. de la „Energo
utilaj" o acordă laturii educa
tive a tuturor acțiunilor sale. Și 
aceasta, desigur, nu întimplător. 
Specificul condițiilor lor de lu
cru. de care aminteam mai la 
început, o imuun. Iar tinerii de 
la „Energoutilaj". cărora nu le 
este indiferent prestigiul orga
nizației lor. au înțeles că acesta 
depinde în mare măsură de fe
lul în care vor ști să dea curs 
propriilor lor exigențe, de do
bândirea acelei conștiințe că fie
care în sine este răspunzător de 
faptele sale, dar și de cele ale 
celor din jurul lui. Este unul 
dintre obiectivele care, deși n-a 
fost trecut in programul de mă
suri. va trebui să fie urmărit 
cu multă atenție de membrii 
noului birou ales.

LAURENȚIU OLAN
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ZIUA TIPOGRAFILOR
în fiecare an, la jumătatea lunii decembrie, 

omagiem cu dragoste și respect memoria celor 
care la 13 Decembrie 1918, tipografi la „Sfeteâ" 
și „Minerva", la „Adevărul" și „Imprimeriile 
Statului" s-au ridicat la luptă pentru drepturi 
și demnitate, înscriind in istoria mișcării mun
citorești din țara noastră pagini de bărbăție și 
eroism. Războiul secătuise țara, lacrimile mame
lor îndoliate tremurau încă la colțurile ochilor, 
burghezia și moșierimea încercau să arunce pe 
umerii poporului povara grea a refacerii țării. 
Viața grea, exploatarea nemiloasă, restrîngerea 
libertăților, toate acestea au făcut să crească 
antagonismele de clasă. Poporul voia să fie 
liber în țara lui liberă ! „Declarația de principii" 
adoptată la 9 decembrie 1918 de către Partidul 
Socialist evidenția necesitatea „cuceririi prin 
orice mijloc a puterii politice din miinile bur
gheziei și întronării dictaturii proletare în vede
rea realizării idealului comunist". Atunci, in 
acel 13 Decembrie 1918, Calea Victoriei a fost

martora unui moment dramatic și singeros. 
„Trăiască greva", „Trăiască republica socialis
tă..." scandau tipografii veniți să-și revendice 
drepturile ; gloanțe — iată răspunsul guvernan
ților liberali. Peste 100 de morți. sute de răniți. 
Ziua aceasta scumpă conștiinței noastre a pre
figurat marile bătălii de clasă de la 1921. 1929. 
și 1933 încununate de victoria revoluției demo- 
crat-populare din anii 1944—1947. Exemplul de 
dăruire, jertfa celor care au căzut in lupta pen
tru libertate. demnitate, o viață liberă sint 
pentru noi „abecedarul" conștiinței. Omagiem 
acest moment istoric cu rezultate sporite in 
-ealizarea cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice. cu hotărirea de a nu precupeți nici un 
efort, de a îndeplini. în cele mai bune con
diții, obiectivele stabilite de cel de-al XI-lea 
Congres al partidului pentru edificarea socialis
mului in țara noastră, pentru triumful comunis
mului pe pămîntul României.

Manifestări în cadrul Festivalului național

„CÎNTAREA ROMÂNIEI"
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Tipografii ornează 
In pagini 
Literă lingă literă 
înfrățită cu-n dor, 
Slovă soră cu-o faptă, 
Sunet clar 
Izvorît din inimi, 
Ca un șipot cristalin 
De gânduri pure, 
Prinse în ferestre 
De chenare, 
Cu aldine, cursive, 
Sau drepte, 
In care ne recunoaștem 
Țara, oamenii.
Gindul acestui pâmint I 

Iată, vom spune, 
Acesta sint eu. 
Acesta ești tu, 
Acesta este el, 
Aceasta e împlinirea, 
Acesta e cîntecul 
De muncă și viață I

I
i
I

I

Dar ciți vor sti
In revărsat de zori \
Cine-a-nsuflețit i
Atitia fiori ?

TEODOR ANASTASIU \
muncitor tipograf J

Faze de masâ a Festroslaha național „Cintarea României* a 
prilejuit elevilor din am I p II ai claselor afiliate Școlii generale 
ar. 172 dm Capciafa. o «ovd ocazie de manifestare prin instrumen
ts: ș a^tet s modului :-.:e.’eg să-și slăvească unicul și lumi
nosul loc numit Patne.

Corul celor 190 de fete p n^rpreții ciutului popular, pregătiți 
de profesoara Melania David, posesoarea unei bogate colecții de 
premt: intii cuce-.ie cu ansam-'.urile corale pe care le-a format 
ș: condus cu mare succes in «Înmii ani, au impresionat o sală 
p. -z. de colegi ș: pânnii pr.~. reale calități vocale, prin frumu
sețea repertoriala: r prospefrutea folclorului pe care singuri 
l-au cules. De mare succes s-au bucurat, de asemenea, montajul 
literar-smăcal p sceneta „Teză la limba română* pusă in scenă 
de pro<esoa?z Soba Georgescu.

A. BUNESCU

BUCUREȘTI
„Pelicula de aur" la a 

IX-a ediție
Timp de trei zile, iubitorii ar

tei cinematografice din 21 cine- 
cluburi au reflectat entuziasmul 
cu care oamenii muncii desfă
șoară activitatea consacrată în
deplinirii sarcinilor cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. în
suflețirea cu care întregul popor 
se pregătește pentru sărbători
rea marilor evenimente ale a- 
nulai viitor.

„CARTEA
Mic și mare, deopotrivă. 4:e- 

care din noi datorăm tipograf:- 
lor, urmași ai meșterului Co- 
resi prinos de recunoștință. Ei 
potrivesc cuvintele, le împere
chează. jac plumbul să cinte :n 
silabe dăruindu-ne cărți si re
viste. Numim cartea ..prieten 
de-o vlață“ și pe tipografi crea
tori de frumos. Prin miinile lor 
trec gindurile' noastre, rodul 
muncii noastre, tot ce ne gindim 
să înfăptuim. Glasul partidului 
ajunge la noi prin acea sublimă 
împerechere de cuvinte. Ei, ti
pografii, ne-au apropiat de cu
get și suflet pe Eminescu și 
Creangă, Blaga și Labiș. Sado- 
veanu și Caragiale. Ei înșiși. ti
pografii. omagiază acest moment 
cu rezultate dintre cele mai -me
ritorii, inchinindu-i și concursul 
profesional al tinerilor tipografi 
dotat cu trofeul „Cartea de aur*. 
Ieri, la întreprinderea „13 De-

DE AUR“ la a doua ediție
cembne 1918* din Capitală a 
avut loc finala celei de a II-c e- 
diții a concursului. ..Vor ciș Ija 
cei mai buni" imi spusese eu o 
zi înainte Constantin Tronaru, 
directorul întreprinderii gazdă. 
Gazda avea in acest final de 
competiție a măiestrie:. in- 
deminârii pregătirii profesio
nale îi do» deținători ci locurilor 
III din ediția precedentă : 
Gheorqhe Burgheleu — linotip, 
și V ostie Antohi. tipar înalt. 
N-au lipsit emoțiile n-a lipsit 
ambiția. Inv^-g compev.v.e de a- 
semenea propose srsc fireșsi. 93 
de finalist* f~«- pestrv
primele iocxn Ic evle-
gător ma-.'.:' -rrnes • tape- '

Cei tem st-«s
adjudecat locuri ce

I: G+eorgMe te^*tetea^, 
linotipist. Voie Astete. Ste? 
înalt. fnfrepiHcdf*— -J3 De-rese- 
brie 1918“. ixtreprande+e* temă

toare a steagului de zzizete 
fruntașă pe r:nsri : Sena Cru- 
du, legălorie mcxsali.
din Suceava. Cnrtnt.

— Ion Herman A*®cL La fes- 
v.r:tatea cure c crx: ioc ct 
vorbei îorx’is:: ItM Gdircn. 
directe"’ pe~.c~z' z! Cen—ule-. m- 
duszr.ei pohgra^ce 
Drugo^usreseu. pwpedsutele L’m- 
Ttn stndica’ejcrr daa poagrxție. 
presă. wdăoteievisvirne p e-tscurz. 

î= Coussancm ’f’rmari -er»- 
md Deerou-

jCnnea ie w*.

udl\ roriscr

Atmxw' .Weianc -Ztewxnrs Bnexirt* <1 cirrcJor eoww 
tete* OvdL Dtetetete se otmb* vb gatnczpal pretevdenz la vi 
te *n.nso*/ an cadrul țsaet dr s FeKMteaâaa tend-

Sprr^vafirâr pe vere lr*-« des tccu s* cregreaa^as prrț 

cTcmtcă ZTn eujțcT se cnxvae im t sâni tnrtigr «"mc.
f iar. remon..* procesor Oeter^n Piesa

SATU MARE
Expoziția omagială 
„Mihai Viteazul'

Sub auspiciile Comitetului ju
dețean de cultură și educație 
socialistă, sălile Muzeului de 
istorie din Satu Mare găzduiesc, 
începînd de iert o expoziție o- 
magială dedicată domnitorului 
Mihai Viteazul. Peste 100 de lu
crări, documente, fotografii și 
fotocopii de mare valoare do
cumentară ilustrează lupta de 
veacuri a poporului român pen
tru libertate, unitate și inde
pendență națională.

ALEXANDRIA
„Culorile libertății'

Ieri, la Casa de cultură a sin
dicatelor din Alexandria a avut 
loc vernisajul expoziției de artă 
plastică intitulată „Culorile li
bertății". Sint prezentate cele 
mai reușite lucrări realizate de 
pionierii și școlarii teleormă
neni.

CARANSEBEȘ 
„Cîntăm tinerețea 

noastră și a patriei'
Acesta este genericul recita

lului muzical-literar prezentat 
de tinerii artiști amatori din în
treprinderi și instituții în des
chiderea decadei ..Zilelor cul
turii-. Tot cu acest prilej, a fost 
vernisată și expoziția de foto
grafii ..Caransebeș — istorie si 
ccntemporaneitaie". în continua
rea manifestării, sint progra
mate inulnin cu ocrinori din 
Baxac. cSezoaser: pe teme de e- 
ncâ * errrrare «OGaljstă. rec- 
talrz-. de poezie patnoăd si 
rrux<4 foi. deschiderea unei 
expoerhf de artă plastică a e- 
levilor, programe artistice.

O seară de muzică și poezie la Casa pionierului din sectorul 8 al 
Capitalei, organizată de cenaclul „Cireșarii*. Invitați : scriitorii 

Constantin Chiriță și George Tărnea

•sâ ptâmî naj“ — — — —— — _ —

.„ClkVILUATOGRâPICĂ
„.Jurnalul unui 

director de școală44 
Faptele de viață, necazurile și 

bucuriile, realizările și neîmplini- 
rile, zbuciumul în surdină care 
alcătuiesc existența unui om al 
zilelor ndastre — un profesor, di
rector de școală — constituie sub
stanța epică a acestui film reali
zat de Boris Frumin. Așa cum 
dealtfel o sugerează și titlul, peli
cula aduce în fața spectatorilor o 
mulțime de evenimente, unele mi
nore, altele cu putere generaliza
toare, din derularea, fără nimic 
excepțional în ea, a activității de 
educație a personajului principal, 
precum și din viața sa personală, 
De la atmosfera specifică școlii — 
cu conflictele dintre elevi și pro
fesori, cu problemele „de cance- 
larie“ — la diferitele relații dintre 
elevii „de astăzi" și părinții ce 
par străini „modernismului" lor, 
de la complicatele aspecte ale e- 
ducării tinerei generații la propria 
viață de familie a eroului, Jurna
lul unui director de școală reu
șește să compună un tablou în 
nuanțe subtile al unora dintre 
umanele, fireștile probleme ale 
traiului cotidian. Un eveniment 
neașteptat — fiul profesorului, 
care privește destul de detașat 
activitatea tatălui său. însăși dă
ruirea sa educației copiilor. îl a- 
nunțâ fără pregătiri prealabile 
eă-și părăsește studiile și se că- 
săxreș-.e — anincâ asupra carac
terului personajului principal o 
îuminâ definitorie. După un în
cepu» de încercare de a „aranja", 
cu un prieten Influent, mai bine 
șl mal comod proaspătul menaj,

Boris Nikolaevici, corect și mîn- 
dru, va renunța la scopul inițial 
al întîlnirii, născînd uimire și ne
dumerire. Interesantă este nu nu
mai prezentarea de către reali
zatori, cu multă putere expresivă, 
a unui caracter, dar și ambiția de 
a pune spectatorul să analizeze, 
să judece singur și să găsească 
soluția evenimentelor prezentate 
Finalul „deschis" este încă un ață 
al unei asemenea atitudini artis
tice.

In rolul principal, Oleg Borisov, 
actor de prestigiu al cinematogra
fiei sovietice, cunoscut publicului 
nostru din filme ca Reîntoarcerea,^ 
Cîntecul mării, Cadavrul viu, este 
secondat de Lia Savvina (Doamna V 
cu cățelul, Anna Karenina, Su
biect pentru o schiță) și de alți 
excelenți actori.

„Mereu alături 
de tine“

Filmul semnat de Josă Estrada 
(scenariul și regia) este un plăcut 
pretext pentru iubitorii muzicii 
mexicane de a se întîlnl cu doi 
renumlți interpreți : Vicente Fer- 
năndez și Manoella Torres. Chiar 
dacă intriga, cu un pronunțat ca
racter melodramatic, reamintește 
de alte zeci de pelicule de același 
gen. sălile sînt pline căci banda 
sonoră, pe rol de personaj prin
cipal. are mare succes. Despre 
film, nu prea se poate spune mai 
mult. Probabil mal nimerită ar fi 
o cronică muzicală.

MIRUNA IONESCU

Corespunzător dezvoltării deo
sebite a economiei noastre și 
sporirii venitului național, ce
rințele oamenilor muncii sint 
și ele într-o evidentă creștere. 
Pentru satisfacerea lor in ci: 
mai mare măsură. obiectivele 
prevăzute de Congresul al XI- 
lea al P.C.R. pentru producția 
bunurilor de larg consum au 
fost ulterior amplificate. Ex
presie elocventă a grijii pe care 
partidul și statul român o a- 
cordă oamenilor muncii, tu
turor cetățenilor patriei. Pro
gramul privind producția și des
facerea către populație a bunu
rilor de consum în perioada 
1976—1980, aprobat în ședința 
comună a C.C, al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a Româ
niei. prevede asigurarea unei 
producții sporite de confecții- 
textile. tricotaje și încălțămin
te. Efectul acestei majorări 
se face observat in însăși struc
tura producției din acest an. 
cînd măsurile adoptate cu ope
rativitate pentru mai buna a- 
provizionare a populației au 
determinat introducerea in re- 

. țeaua comerțului de stat a unui 
bogat fond de mărfuri — 
și aceasta se poate remar
ca in orice unitate de des
facere — la parametrii calita
tivi sensibil îmbunătățiți. Co
laborarea strînsă. rodnică, ne
întreruptă dintre întreprinderi
le comerciale specializate și 
furnizorii de produse face ca. 
Ia ora actuală. în magazine și 
depozite să se găsească canti
tăți suficiente de mărfuri care 
să satisfacă gusturile cumpără
torilor. Extinderea rețelei co
merciale cu mari și moderne 
magazine universale și genera
le, ca și prezența la vinzare a 
produselor ce poartă pe etiche
tă data fabricației trimestrului 
III al anului curent, fac tot 
mai accesibil drumul cumpără-
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magazin din vară. . 
prezintă cumpărător.Lor 
vârâtă perspectivă asuț 
nurilor de larg cor.-um 
le produce industria
Urmarea acțiunilor inițiate de 
Comitetul municipal de pamd 
București. vizir.Q in pnmv'. riad 
relațiile comerțului Capitalei cj 
centralele industriale de aict. 
se poate afirma că aprovizio
narea din acest an este, fără 
îndoială, mai bună ca oricind. 
Primatul il dețin tricotajele, 
confecțiile ș: încălțămintea. . Nu 
știu — confirma tovarășul Ere 
Ni cv le seu. directorul adjunct
comercial — să lipsească un 
produs : poate numai cele d:n 
diftină. Avem tot sortimentul 
de marfă, incepind cu paltoa
ne, scurte, costume, pulovere, 
lenjerie pentru copii, mânași, 
căciulite, fulare, articole de ma- 
rochinărie. încălțăminte, pentru 
toate virstele...". Zilnic, depoz.ie- 
le primesc alte și alte mărfuri. 
Acțiunile cu furnizorii, prin in
termediul I.C.R.T.I.. I.C.R.M..
I.D.M.S. — uniLăți care au re
prezentanți in magazinul Uni
rea — determină prezența in 
raioanele specializate a uitime-

Se

ăe

1 ipă

or

a

feată pe:sărăror-. 
t TTXJOf

â?
zpC.il a:

c

«c_ in ez.

Ce oferă comerțul
pentru garderoba noastră

• APROVIZIONAREA POPULAȚIEI CORESPU NZÂTOR CERINȚELOR 1N CREȘTERE • PRODUSE 
IN SORTIMENT BOGAT, LA NIVELUL SUPERIOR AL CALITĂȚII • O VASTA REȚEA DE DESFACERE 
• OPERATIVITATE ÎN ASIGURAREA MÂRFURIL OR • FORME MODERNE DE PREZENTARE • O 
PARADA A MODEI ÎN FIECARE ZI • TINERETUL,PRINCIPALUL BENEFICIAR • GARDEROBA DE 
REVELION
terului Comerțului Interior din 
țară, precum Centra! (Miercurea 
Ciuc). Cozia (Rm. Vilcea). Dia
na (Tulcea). t ipia (Deva). Da
cia (Buzău). Oltul (Slatina). Lu
xor (Tg. Mureș) și altele, in 
magazinele și raioanele specia
lizate. atit din orașe, cit și din 
mediul rural.

„PREFERAM GENUL „SPORT" - 
PRACTIC $1 MODERN"

Vizităm raioanele cu articole 
destinate femeilor. Ne intere
sează mai intii cele pentru ti
nerele fete. în acest univers al 
modelelor și culorilor e greu .să 
ne descurcăm singuri. Benefi
ciem de ghidajul tovarășei Va- 
silica Georgescu, șeful etajului 
I. Ce litse oferă tinerelor cum
părătoare ? în primul rînd, mai 
mult ca niciodată, un numeros 
sortiment de tricotaje.

— Am ales acest pulover 
din melană — ne expli
că tînăra cumpărătoare Ro- 
dica Rădulescu — pentru că este 
foarte practic. Se poate curăța 
ușor. E modern, atit prin linia 
sa „mai sportivă", cit și prin 
coloritul viu. Are mînecă lungă 
și rol pe gît, e călduros, ceea ce 
se potrivește cu acest anotimp". 

Sute de sortimente de pulovere 
din relon. melană. fie cu mine
rs lungă sau scurtă, pe git sau 
eu guler rol. in cele mai diverse 
culori — iuni sau in combinații 
— stau la alegerea clienților.

La raioanele de confecții, în 
rafturile cărora se intilnesc pro
dusele renumitelor fabrici din 
Timișoara. Arad. Satu Mare. 
Craiova. București, sint expuse 
și se bucură de mare prețuire 
costumele din stofă, cele din 
stofă in amestec, cu vestă, gu
lere de blană, in carouri și cu
lori fantezi.

— De ce prefer costumul ta
ior ? — ne răspunde Adina Pe- 
neș. Peniru că această combina
ție de maron cu alb închis îi dă 
o notă de distincție. îmi permite 
să mă mișc cu lejeritate. E foar
te comod pentru purtat Ia servi
ciu, ca și in alte împrejurări. Pot 
să adaug la fustă, dacă va fi ne
voie, o căptușeală. Nu se șifo
nează și nu se murdărește prea 
repede. Gulerul din blană i se 
potrivește foarte bine. Cred că 
este adecvat tuturor virstelor.

Opțiunea Dorinei Ioviță pen
tru pardesiul cumpărat de la ra- 
ianul specializat al magazinului 
Big din Berceni se explică prin 
„linia suplă, tinerească. Garnitu
ra in carouri cadrează frumos 
marginile la glugă și la platcă. 

Stofa e ușoară și călduroasă. în 
plus, este foarte ieftin". După 
preferință se pot alege in culo
rile bej. verde, bleumarin și ne
gru. Același model este confec
ționat și din material supraelas- 
tic. Scurtele imitație de blană, 
cu cordon. cele din stofă cu 
glugă prinsă in nasturi din ma
teriale de calitate, rezistente, in
tr-o largă diversitate de modele 
și culori, sint tot atitea noutăți. 
Se pot asorta foarte bine la 
fustele groase, lungi sau mai 
scurte, din țesătură din lină și 
gabardin, cit și pantalonii din 
jerse, stofă, supraelastic — mai 
viu colorați.

MATERIALE NOI, CU CALITĂȚI 
SUPERIOARE

Caracteristic sezonului rece, 
unitățile Ministerului Comerțu
lui Interior desface un mai 
mare volum de confecții pen
tru bărbați. Recomandabile — și 
spre aceasta se îndreaptă îndeo
sebi gusturile tinerilor — sînt 
costumele din tergal mai plin 
și stofă, cu croială modernă, 
guler rotund, revere late, vestă, 
pantalon evazat. Tot în această 
categorie, și costumele din cașa 
— iuni sau în dungi. Pentru a 
corespunde cit. mai bine prefe
rințelor, pantalonul este neter

minat. clientul avînd posibilita
tea să-l ajusteze in unitatea 
care-1 livrează, la atelierul de 
retuș. în mod deosebit, pentru 
tineri au fost comandate scurte
le sport, din stofă, garnisite cu
mai multe 
moare. Vor 
noi creații

buzunare și fer- 
intra in magazine 

cu linie sportivă
modernă. Bogat aprovizionate
sint in aceste zile și raioanele 
care vind paltoane, din fire
fine și medii, cu revere late, la 
doi și trei nasturi, precum și 
scurtele îmblănite cu celino. E-
legante. potrivite adolescenți
lor și tinerilor, sint și pardesie- 
le bucle. Scurtele de vint, fla
nelele din melană, puloverele 
groase, rol pe gît — aflate a- 
cum in plină actualitate sint so
licitate și indicate pentru com
pletarea recuzitei de excursie. 
„Creatorii, ne împărtășea im
presia sa Nicolae Miru, aflat la 
cumpărături în magazinul Ma
terna, de pe Calea Dorobanților, 
s-au gîndit mai mult în acest an 
la copii. Grija lor părintească se 
relevă în gama foarte variată de 
modele și materiale noi din care 
sînt executate. Sînt foarte fru
moase aceste paltoane (iuni 
și în carouri) cu guler imitație 
de blană de nurcuță, pardesiele 
din gabardin, cu croială gen ra
glan, în tonuri închise și deschi

se de gri, sau hăinuțele de Rex- 
tex, costumele din fîș, scurtele 
din tercot „Andrei", și multe 
articole de îmbrăcăminte desti
nate lor". Paleta coloristică se 
îmbogățește și mai mult în ca
zul confecțiilor pentru fetițe 
(paltoanele, costumele din re
lon. rochițele, fustele, complesi- 
le, bluzele, capoatele etc., aduc 
in magazine întreaga cromatică, 
ca o explozie de bucurie „Col
țul pionierului", standurile de 
uniforme școlare sint gata ori- 
cind să completeze recuzita e- 
levilor.

ELEGANȚA Șl DISTINCȚIE

Ne gindim Ia sărbătorirea Re
velionului, dar și cea a majo
ratului. la serile distractive, Ia 
concertele și spectacolele de 
teatru, la diversele ocazii feri
cite la care sintem invitați. Ne 
gindim și noi. se gindesc și 
creatorii de modă, producătorii 
și factorii responsabili din co
merțul de stat. Și iată această 
dorința comună împlinită. Stan
duri speciale sint cu grijă a- 
menajate in magazine. La un a- 
semenea stand, organizat la ace
lași magazin Unirea — care poa
te fi intilnit în toate marile uni
tăți — am solicitat părerea tine
relor Ioana Păun, Nina Stanciu, 
Niculina Petre. Opiniile lor : 
„Rochiile lungi din cașmir, cu 
borduri, suple, cu desene flora
le sau geometrice, sînt cele mai 
adecvate" ; „Cele din poliester 
mai practice, in nuanțe mai 
deschise, sînt mai ușor de între
ținut" ; „O croială splendidă o 
au fustele din lame cu bolero" 
— sînt și motivele pentru care 
le-au preferat. Aceste caracte
ristici și multe altele decid ale
gerea clienților. Fetelor le su
gerăm fustele lungi în culori în
chise. Impunătoare și elegante 
sînt hainele de karachul, căciu
lile și gulerele din nurcă și nu
tria, astrahan și ied. N-au fost 

uitați nici bărbații pentru care 
s-au confecționat costume din 
stofe fine sau catifea, de culoa
re neagră sau bleumarin închis.

MAI MULTE MODELE

Cota solicitărilor la încălță
minte de iarnă continuă să fie 
ridicată. Cu toate acestea, 
gusturile sint in totalitate satis
făcute. Purtind nota de eleganță, 
finețe și bun gust, produsele 
de încălțăminte sînt reprezen
tate prin bogatul sortiment de 
cizme de damă din piele și scai, 
diverse culori și modele (mai 
lungi, mai scurte), comode, elas
tice, rezistente, prin gama lar
gă a pantofilor bărbătești cu 
talpă mai groasă, a ghetelor, șo
șonilor și galoșilor, a căror uti
litate practică nu mai trebuie 
demonstrată.

Mai multe modele de poșete, 
sacoșe, genți de voiaj, cordoa
ne, mânuși etc, prezintă in a- 
cest sezon unitățile și raioane
le specializate pentru marochi- 
nărie.

Un asemenea bogat fond de 
mărfuri nu ne-a putut reține 
tentația enumerării. Desigur, am 
făcut-o doar in măsura în care 
o considerăm o sugestie și o 
invitație a cumpărătorilor tineri 
— și nu numai a lor — de a se 
adresa unităților Ministerului 
Comerțului Interior care și-au 
stabilit de asemenea manieră 
planul de acțiune (crearea de 
noi puncte de vinzare pentru 
mărfurile foarte mult solicitate, 
program prelungit la depozite, 
organizarea de expoziții și pa- 
răzi de modă, instructaje cu 
personalul etc), incit să satis
facă cele mai exigente gusturi, 
asigurind permanent rețeaua cu 
produse într-un sortiment cit 
mai bogat și de calitate su
perioară.

V. RĂVESCU
Foto : VASILE RANGA
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Festivalul sportiv al elevilor 
bucureșteni din nou în actualitate

[TTer, au fost desemnate echipele care 

VOR DA REPLICA CAMPIOANELOR PE CAPI
TALĂ • ÎN ZIUA DE 22 DECEMBRIE, IN SALA 
FLOREASCA, IN CADRUL UNUI PROGRAM 

NONSTOP, VOR AVEA LOC FINALELE
Lăudabilă perseverența cu care C.M.E.F.S. — București își 

urmărește materializarea inițiativelor. La începutul anului șco
lar, a avut loc un impresionant Festival sportiv al elevilor 
bucureșteni. Au participat cîteva mii de tineri sportivi care 
si-au desemnat campionii la mai multe discipline. Acum, ina- 
inte de vacanță, întrecerile sportive au continuat cu o fază pre
liminară desfășurată ieri. Echipe reprezentative ale școlilor ge
nerale și liceelor din Capitală au evoluat in cadrul unor turnee 
ai căror ciștigători urmează să întâlnească, in ziua de 22 de
cembrie, în sala Floreasca (se anunță deci o nouă manifestare 
de proporții, cu un program bogat nonstop) pe campionii din 
toamnă. Cu alte cuvinte, campionii vor avea de apărat titlul 
obținut, ceea ce contribuie Ia întreținerea unei atmosfere de 
competitivitate și sporește interesul pentru sport al elevilor.

Am fost și ieri prezenți în cîteva licee urmărind Ia fața locu
lui întrecerile. Spre părerea noastră de rău, sintem nevoiți să 
subliniem că au existat și o serie de neajunsuri care au afectat 
buna -desfășurare a competițiilor și care umbresc frumoasa ini
țiativă a C.M.E.F.S.-ului. Să fim bine înțeleși, dacă nu există 
sprijin din partea profesorilor de educație fizică, a conducerilor 
școlilor și liceelor, orice inițiativă este sortită eșecului. Dar mai 
bine să dăm cuvîntul faptelor...

Fază spectaculoasă din meciul de volei dintre echipa Liceului nr. 9 
și cea a Liceului „D. Cantemir"

Fotbal: Dinamo - campioană de toamnă
(campionatul se reia la 6 martie 1977)

* Mari răsturnări de situații in ultima etapă a turului * Steaua - două victorii categorice într-o săp- 
tămînă • „Reconsiderarea" lui Roznai sau singurul punct obținut in deplasare • Și la Bacău ofensivă 
impotriva indisciplinei • Derbiul de pe Jiu a dat cîștig de cauză lui Dumitrache * Din nou manifestări 
huliganice in deplasare din partea unor suporteri ai Universității Craiova • Progresul, o victorie „in ex
tremis" cu concursul... arbitrilor • La Tîrgu Mureș, cel mai bun de pe teren un jucător din echipa în
vinsă * Rapid își menține „complexul penaltiului" • Și o... urare : spor la muncă în vacanță I

ABSENȚE NEMOTIVATE CARE 
DAU PESTE CAP UN ÎNTREG 

TURNEU

La ora 8, în sala de sport a 
liceului ,,Gh. Lazăr“ urma să 
înceapă turneul de baschet pen
tru fete. La ora 8,30, încă nu în
cepuse. Motivul : echipa liceu
lui ,,Ion Creangă", care trebuia 
să joace, în deschidere, cu echi
pa liceului gazdă, nu se prezen
tase. Astfel, programul inițial a 
fost afectat. Celelalte echipe — 
cea a liceului „Dumitru Petres
cu •* și cea a liceului „Tudor 
Vladimirescu" — s-au văzut 
puse în situația de a susține ele 
primul meci. Scor final 28—24 
pentru prima formație. în fina
lă, echipa liceului „Dumitru 
Petrescu" a invins-o pe cea a 
liceului ,Gh. Lazăr" cu scorul 
de 49—41.

Ar fi de dorit ca să nu mai 
apară astfel de situații din cau
za cărora suferă șr elevii altor 
licee și. mai ales, bunele iniția
tive rămin nevalorificate inte
gral.

UN REGULAMENT CARE SE 
CERE A FI REVIZUIT...

La liceul „Gheorghe Șincai" 
— gazda întrecerilor de baschet 
băieți — toate echipele erau 
prezente. Am putut urmări me
ciuri spectaculoase, echilibrate. 
In prima partidă, echipa liceu
lui „Gh. Șincai" a învins-o cu 
44—31 pe cea a liceului de me
canică fină. în cea de a doua 
partidă, echipa Liceului de elec
trotehnică și fizică a dispus de

cea a liceului „Tudor Vladimi- 
rescu“ cu scorul de 39—29. Fi
nala a dat cîștig de cauză echi
pei liceului „Gh. Șincai" învin
gătoare cu 61—51. Profesorul 
Victor Tibacu (liceul ..Gh. 
Șincai") ne-a subliniat impor
tanța competiției și faptul că 
prin intermediul acesteia se 
reușește revitalizarea activității 
sportive în licee. „Dar — ne 
spunea dînsul — am o obiecție : 
regulamentul mi se pare defi
citar. La această competiție 
participă și școli profilate pe di
ferite discipline sportive. între 
echipele acestor școli și celelalte 
există un decalaj valoric foarte 
mare, care anulează orice șansă 
de ciștig. Spre exemplu, echipa 
mea urmează să întâlnească in 
finala pe Capitală o echipă in 
care majoritatea jucătorilor sînt 
în lotul de juniori al țării. O 
intîlnire cu șanse, din start, 
inegale. Sint de părere ca. pen
tru școlile cu profil. Festivalul 
sportiv al elevilor să le rezerve 
o întrecere dedicată numai lor. 
Altfel, titlurile de campion vor 
avea ciștigătorul dinainte sta
bilit..."

PENTRU CEI CARE NU ȘTIU : 
O ECHIPA DE VOLEI SE COM
PUNE DIN 6 (ȘASE) JUCĂTORI I

Echipele de volei ce vor ata
ca titlul de campioană a Capi
talei au fost decise, după o 
spectaculoasă dispută, in sala de 
sport a Liceului „Dimitrie Can- 
temir". Acestea sint : liceul 
mecanic „23 August" (băieți) și

în această sală de sport ar fi trebuit să aibă loc turneul de tenis de 
masă. Dar Liceul ,.T. Vladimir eseu*' s-a arătat o gazdă puțin ospita
lieră. Poate că inspectoratul școlar va găsi sancțiunea cuvenită și 
pentru asemenea atitudini contrare conduitei pe care școala trebuie 

s-o promoveze prin orice mijloace

Liceul nr. 9 (fete). Organizatorii 
s-au străduit să ofere condiții 
cit mai bune de desfășurare, iar 
formațiile au abordat cu ambi
ție și seriozitate întrecerea. Cu 
o singură (și nedorită) excepție. 
Echipa liceului „Gheorghe 
Șincai" s-a prezentat în teren 
cu... 5 jucătoare. Motivul ? Prof. 
Cornel Dinicuț, antrenorul res
pectivei (dacă o putem numi 
așa) echipe nu dispune decit de 
un lot format din... 5 jucătoare. 
Oare la acest liceu nu se mai 
găsește cel puțin o elevă căreia 
să-i placă voleiul ? Greu de 
presupus ! Mai degrabă este 
vorba de o gravă lipsă de pre
ocupare.

Iată și rezultatele înregistrate: 
băieți : Liceul 4 — Liceul „Vul
can- : 2—1 (15—6, 12—15, 15—7);

FOCȘANI : Cupa „30 Decembrie"

Ieri, la Focșani, s-a desfășurat „Cupa 30 De
cembrie" la tenis de masă și șah, in cadrul 
Cupei tineretului, organizată de Comitetul mu
nicipal U.T.C. La întreceri au participat peste 
130 de tineri, finaliști ai etapelor pe asociațiile 
sportive. La capătul unor întreceri viu disputate, 
s-au obținut următoarele rezultate : tenis de 
masă — locul I : Teodorescu Costel și Glăvav 
Nela de Ia Liceul I.D.S.M.S.A. ; locul II : Albert 
Neculai, Liceul industrial lemn și Costca Vaie- 
rica, Liceul pedagogic ; șah — locul I : Gur- 
guiatu Sandu, Liceul industrial-textil și Cristea 
Aneta, Liceul I.D.S.M.S.A. ; locul II : Preda 
Grigore, Liceul I.D.S.M.S.A., Odobeșteanu Geta, 
Școala Golești. Ciștigătorilor li s-au inminat 
cupe și premii. (IOAN ROMAN).

CRAIOVA : Duminică sportivă 
atractivă

Duminică, in cadrul acțiunilor sportive de 
masă inițiate de C.J.E.F.S. și Inspectoratul șco
lar ale județului Dolj, au avut loc competiții de 
volei, baschet și atletism, la care au participat 
formații din peste 50 de școli de cultură gene
rală și licee. Numai la Craiova, de exemplu, s-au j 
desfăș”-?.t 14 meciuri Ia volei și 12 la baschet. ! 
. rcctri urmărite de peste 2 000 de elevi. Acțiuni , 
asemănătoare au fost organizate si in 62 de școli | 
din județele Mehedinți și Gorj. în același timp. . 
mai mult de 15 000 de tineri și tinere din cele trei 
județe — Dolj, Mehedinți și Gorj — au parii- | 
cipat la competițiile sportive înscrise pe agenda 
Cupei tineretului.

Liceul ..23 August" — Liceul 4 : 
2-0 (15—10. 19—7). Fete : Li
ceul 9 — Liceul ..D. Cantemir" : 
2—0 (15—8. 15—9) : Liceul 7 — 
Liceul ..Gh. Șincai" : 2—0 (ne- 
prezentare !) ; Liceul 9 — Li
ceul 7 : 2—1 (18—15. 15—11,
15—10).

COMPETIȚIE RATATA DIN START

La liceul „Tudor Vladimiresr 
cu“ erau programate întrecerile 
la tenis de masă. Competiția s-a 
încheiat însă înainte de a înce
pe... Elevii — mulți dintre ei... 
oaspeți ai liceului amintit s-au 
prezentat la ora 7.30. Dar in 
afară de ei nu a mai venit ni
meni. „Copiii au venit — ne 
spunea Maria Dobranschi. în
grijitoare — au înghețat de frig 
pe aici o oră și jumătate (?!) și 
pe urmă au plecat acasă. Eu 
nici nu am fost anunțată. Sala 
de sport este plină de scaune, 
pentru că aseară a fost la noi 
o serbare de sfirșit de trimes
tru". Noi nu vrem neapărat să 
găsim vinovății (cei răspunză
tori sîntem convinși că o vor I 
face !), dar nu putem fi în nici 
un caz de acord cu o astfel de 
atitudine, cu o asemenea lipsă j 
de responsabilitate.

Raid anchetă realizat de 
TEODOR POGOCEANI’ 

I. D. CUCU

Foto : O. PLECAM
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VOLEI

Victorii ale echipelor românești
RUGBI

Steaua conduce

in cupele europene in campionatul diviziei A
Programul internațional din 

ultimele două zile a fost domi
nat de jocurile de volei din 
cupele europene, la care repre
zentantele noastre au avut evo
luții remarcabile, soldate cu 
patru victorii. „Capul de afiș" 
l-a deținut meciul dintre volei
baliștii de la Dinamo București 
și redutabila formație ceho
slovacă Dukla Liberec, dețină
toarea trofeului „C.C.E.".

Primul set s-a desfășurat sub 
semnul unui echilibru de forțe. 
Oaspeții au condus cu 8—5, 
după care jucătorii noștri, cu 
acțiuni de atac bine construite, 
refac handicapul și cîștiga cu 
15—11. In setul următor însă, 
..elevii" antrenorului G. Eremia 
slăbesc ritmul și comit o serie 
de greșeli in apărare și în atac. 
Astfel. Dukla se impune și ega
lează scorul la seturi 1—1. Asis
tăm, apoi, la o revenire puter
nică a dinamoviștilor, care 
preiau inițiativa și își domină 
copios adversarul. Gabriel Udiș- 
teanu. Laurențiu Dumănoiu, 
Mircea Tutovan. și Marian Pău- 
șescu fructifică pasele bune ale 
talentatului coordonator Corne- 
liu Oros și punctează irezistibil, 
în final, Dinamo obține o vic
torie de prestigiu, cu 3—1 
(15—11. 10—15, 15—6, 15—5), în 
fața unui team valoros, cu re
putații jucători internaționali 
V. Lenert, J. Mikunda și I. 
Stanco. După acest succes, for
mația din Ștefan cel Mare va 
trebui să pregătească cu atenție 
partida-retur, programată sîm
bătă 18 decembrie, la Liberec și 
care se anunță deosebit de difi
cilă. Referindu-se la această 
dublă confruntare din „C.C.E.", 
fostul internațional, dr. Gabriel 
Cherebețiu, membru al F.R.V., 
ne-a declarat : „Cu excepția 
setului 2. formația Dinamo, din 
rindul căreia merită a fi evi-

dențiați mereu tânărul Gabi 
Udișteanu și Oros, a avut o evo
luție ’___=
șească un adversar foarte pu
ternic.
începe. Firește, pe teren propriu, 
Dukla va face totul pentru a 
scoate un rezultat favorabil. 
Pentru a da o replică pe mă
sura adversarului, dinamoviștii 
vor trebui să presteze un joc 
de apărare bine pus la punct 
— blocaj, recuperări de mingi 
etc.. — iar în acțiunile de atac 
să folosească cele mai variate 
elemente tehnice, pentru a-i 
surprinde pe rutinații jucători 
cehoslovaci".

Ieri. în Sala Floreasca, s-a 
desfășurat un cuplaj internațio
nal, cu jocuri ce au contat pen
tru turul II al competiției con
tinentale „Cupa cupelor". In 
prima partidă. formația femi
nină Rapid, avind la conduce
rea tehnică De maestrul emerit 
al sportului Davila Plocon, a 
întrecut, cu 3—0, echipa Pana- 
thinaikos Atena. O victorie clară 
au realizat și voleibaliștii de la 
Steaua, pregătiți de maestrul 
emerit al sportului Aurel Dra
gan, cîștigind. tot cu 3—0, în 
fata reprezentantei Danemar
cei, D.H.G. Odense.

M. LERESCU

bună, reușind să depă-

Dar greul abia acum

Bogata și 
rugbistică se 
IV-a a fazei finale a campio
natului național. Actualul sezon 
a luat sfirșit. dar bilanțul ac
tualului tur îl vom face la pri
măvară. Să acordăm totuși me
ritele cuvenite eforturilor con
stante făcute de toate echipele 
participante la actuala ediție a 
campionatului diviziei A. după 
formula cu două serii valorice. 
Iar dacă această toamnă a fost 
bogată în rezultate de prestigiu, 
nu trebuie să uităm că singurul 
criteriu de dezvoltare a activi
tății de performanță, pe plan in
tern și internațional, a fost și 
este munca sirguincioasă. plină 
de responsabilitate în cadrul 
fiecărui club. Subliniind unele 
rezultate de valoare, nu trebuie 
să uităm carențele care mai stă
ruie in campionatul nostru. Fap
tul că jocul bărbătesc a fost 
confundat in unele împrejurări 
cu pugilatul, atitudinea unor ju
cători care din lipsa unei pre
gătiri corespunzătoare tehnice 
și fizice s-au dedat la manifes- 

îngrijorătoare 
la suspendări 
mai adăugăm 
necorespunză-

rodnica toamnă 
încheie cu etapa a

țări destul de 
au dus firește 
binevenite. Dacă 
unele arbitraje
toare și atitudinea nesportivă a

unor spectatori, credem că mai 
este suficient loc in rugbi pen
tru o muncă susținută in vede
rea înlăturării lipsurilor semna
late.

Dar iată rezultatele din etapa 
de ieri. SERIA I. Steaua nu și-a 
dezmințit forma buna in care 
se găsește, intrecind fără difi
cultate pe Rulmentul Birlad cu 
categoricul scor de 30—0. acu- 
rnulind maximum de puncte : 
12. La rindul ei. Politehnica Iași 
a terminat la egalitate cu Gri- 
vița Roșie, 0—0. Cu acest rezul
tat. ieșenii vor ocupa locul doi 
in clasament, cu 9 puncte. Stu
denții de la Știința Petroșani au 
învins pe Dinamo cu 9—4. după 
ce la pauză dinamoviștii condu
ceau cu 4—0. Partida C.S.M. Si
biu — Farul a fost aminată, 
constănțenii plecind intr-un tur
neu peste hotare. SERIA a Il-a. 
Gloria Buzău după un joc strins 
a reușit să întreacă pe Agrono
mia Cluj-Napoca cu 10—6. Uni
versitatea Timișoara, ieșind din 
impasul ultimelor etape a dis
pus de Minerul Gura Humoru
lui cu 28—3. iar Sportul studen
țesc a întrecut pe teren propriu 
pe Olimpia cu scorul de 20—4. 
Jocul Rapid — Gloria București 
are loc astăzi, de la ora 12 pe 
Stadionul Giulești din Capitală.

STEAUA - U.T.A. 5-0
Steaua a oferit din nou. 

un joc foarte bun. un ade
vărat recital în care a im
presionat, in primul rind. an
gajamentul total al jucătorilor 
militari, faptul că ei au alergat 
timp de 90 de minute luptind 
cu ambiție pentru fiecare 
minge. Scorul este deschis din- 
tr-o lovitură de la 11 metri la un 
fault al fundașului Schep asu
pra lui Iordănescu. min. 28. Lo
vitura este transformată de ace
lași Iordănescu. In min. 29. 
mingea trece pe la Dumitru și 
Sameș ajungind la Zamfir care 
înscrie fulgerător : 2—0. în min. 
33. Marcel Răducanu primește 
o excelentă pasă de la Dumitru 
(după părerea noastră, cel mai 
bun jucător de pe teren) și se 
lansează intr-un dribling care 
se termină doar cind are in 
față poarta goală : 3—0 ! După 
pauză. Steaua joacă cu aceeași 
dezinvoltură, are incă cîteva 
mari ocazii de gol și fructifică 
două prin Iordănescu (pasă de 
la Dumitru), min. 67. și prin... 
Dumitru (șut neiertător care 
atinge și piciorul fundașului 
Gașpar). nin. 88. Am remarcat 
de la Steaua evoluția foarte 
bună a lui Dumitru, Vigu, Zahiu 
(de la un meci la altul din ce 
în ce mai sigur în postul de 
fundaș), Iordănescu. Stoica și 
Aelenei. Despre U.T.A. nu pu
tem spune decit că s-a prezen
tat complet nepregătită pentru 
acest meci. Oare să-i fi amețit 
pe arădeni succesul din. Cupă ? 
(TEODOR POGOCEANU).

JIUL - UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 1-0

Jucind într-o formulă im
provizată in apărare, din care 
au lipsit... excraiovenii Bă- 
din și Ciupitu. echipa antre
nată de Gheorghe Ene s-a an
gajat cu voate forțele pentru 
obținerea victoriei necesare în 
perspectiva atacării în retur a 
unui loc fruntaș cu drept de 
calificare în Cupa UEFA. Re
zistența craioveană a fost însă 
dîrză, marcajul strict pe tot 
terenul aplicat de oaspeți fri- 
nînd mult jccul ofensiv al lo
calnicilor. Totuși Jiul pune în 
pericol de cîteva ori poarta 
adversă, dar Lung pare inba- 
tabil pînă în min. 68 cînd nu 
mai are ce face în fața excep
ționalei lovituri de cap a lui 
Dumitrache care primise o pasă 
precisă de la Stoichiță. După 
gol. oaspeții forțează mai mult 
dar in atac sint aproape absenți 
Oblemenco fusese schimbat. 
Mareu se încurcă prea mult, 
Negrilă. Geolgău și Buică nu 
prea contează. în acest fel Jiul 
înregistrează o binemeritată 
victorie. Reprobabile manifes
tările nesportive ale galeriei 
oltene care au aruncat de la 
tribuna a Il-a cu pietre și chiar 
cu sticle după Dumitrache, 
autorul golului. A arbi+rat foar
te bine R. Stincan București. 
(NICOLAE STANCIU).

F.C.M. REȘIȚA - 
DINAMO 1-1

Cind Dinamo a apărut în te
ren fără Dudu Georgescu. Ga
briel Sandu și Ștefan, cei 22 000 
de spectatori prezenți pe stadio
nul reșițean se gindeau că lide
rul va fi mai ușor de învins de 
echipa gazdă. Dar ..bara" lui Lu- 
cescu in min. 8 i-a avertizat că 
bucureștenii sînt puși pe fapte 
mari și. intr-adevăr, in min. 38 
Roznai a pătruns în careul ad
vers și după ce a driblat fun
dașii adverși a deschis scorul cu 
un șut plasat. în repriza secun
dă. insă, localnicii — in dorin
ța de a nu pierde pe teren pro
priu — au atacat cu toate for
țele, jucind cu fundașii la cen
tru. astfel că dinamoviștii au 
fost nevoiți să se apere cu in- 
dirjire (raport de cornere 17—2 
pentru gazde) dar, cind toată 
lumea credea că meciul va lua 
sfirșit cu victoria oaspeților, în 
min. 82 Florea l-a driblat pe 
Cheran. apoi a centrat la Por- 
tik. care a egalat cu un șut tri
mis in colțul din dreapta porții

lui Eftimescu. Cartonașe gal
bene Porațki — F.C.M. Reșița, 
Lucescu, Al. Moldovan și Lucu- 
ță (Dinamo). A condus bine 
N. Raap (Cimpia Turzii). 
(PAUL BOCȘANU).

RAPID - F.C. 
CONSTANȚA 3-1

întrucit întâmplarea a făcut ca 
cele două echipe să se întîlnească 
pe același teren desfundat, pe o 
vreme la fel de rece, la un in
terval de numai patru zile, pro
blema abordării, din punct de 
vedere tactic, a partidei a trecut 
pe planul al doilea, ambelor 
competitoare condițiile de joc 
fiindu-le cunoscute. în această 
situație, dorința de a cîștiga, pu
terea de luptă și dăruirea au 
constituit atributele hotărîtoare 
ale victoriei. Cei ce au dat do
vadă, în mai mare măsură, de 
toate acestea s-au dovedit a fi 
rapidiștii și rezultatul le-a apar
ținut la două puncte diferență 
(3—1) prin golurile înscrise de 
Manea. Șutru și Marin Stelian, 
in min. 22, 31 și 67. după ce de 
încă 10—12 ori, scorul ar fi putut 
fi majorat, dar șuturile trimise 
cu insistență spre poarta con- 
stănțenilor au fost ori blocate de 
apărători, ori de barele porții. 
Chiar și lovitura de la 11 m 
executată de Manea în min. 34 a 
avut aceeași soartă, potrivnică 
fiindu-i bara laterală.

Constănțenii, ca și în meciul 
de cupă, s-au dovedit mai peri
culoși la loviturile de colț decit 
partenerii lor, la cele de la 11 
metri, singurul lor gol fiind în
scris, în urma executării unui 
corner, printr-o lovitură de cap a 
lui Peniu (min. 49). care a fruc
tificat, astfel, una din puținele 
ocazii ce le-au fost oferite. (S. 
UNGUREANU).

F.C. ARGEȘ - SPORTUL 
STUDENȚESC 2-0

După numărul mare de ocazii 
pe care le-au irosit in prima 
parte a meciului, gazdele puteau 
cîștiga la un scor mult mai mare. 
Dar cum fotbalul se joacă pe 
goluri și jucătorii piteșteni nu au 
reușit să transforme din situații 
clare, prima repriză se încheie 
cu scor alb, rezultatul fiind însă 
favorabil gazdelor în ceea ce 
privește loviturile de colț : 8—1. 
In această primă repriză, în care 
argeșenii au efectuat un adevă
rat presing în careul „păzit" de 
Raducanu. care a scos dealtfel 
cîteva mingi deosebit de grele, 
studenții nu au șutat nici măcar 
o singură dată pe spațiul porții 
adverse. După pauză, jocul de
vine mai interesant, fotbaliștii 
ambelor echipe pun mai mult 
suflet în joc și drept urmare 
disputa devine foarte dîrză. La 
o fază care nu anunța nimic 
deosebit, Grigore trimite o pasă 
la adversar, balonul ajunge la 
Radu II, acesta pătrunde în ca
reu și în momentul in care vrea 
să șuteze este faultat. La cîteva 
minute același Radu II care 
transformase lovitura de penalti, 
acordată de arbitrul C. Ghiță, 
profită de o greșeală a portaru
lui Răducanu și ridică scorul la 
2—0 pentru echipa sa. Cu cîteva 
momente înainte de final Radu II 
primește cartonașul roșu ca ur
mare a protestelor la decizia 
arbitrului. (N. MILITARU).

PROGRESUL - F.C. 
BIHOR 2-1

In plină dominare a bucurește- 
rJ’or. in min. 28. Kun I l-a gă
sit cu o pasă lungă pe Lupău la 
lo nietn. acesta a întors scurt 
la Kun II, care cu un șut bine 
plasat in colțul lung al porții 
lui Giron a deschis scorul. Acest 
gol a fost urmarea unui joc or
ganizat al oaspeților care nu 
s-au mulțumit să se apere și au 
declanșat contraatacuri pericu
loase, în special prin Lupău, în 
bună dispoziție de joc. Bucu
reștenii au atacat în permanen
ță, dar haotic, cu mingi arunca
te la întâmplare in careul biho- 
renilor, ai căror apărători înalți 
au reușit să respingă atac după 
atac. Dar ceea ce nu au reușit 
cu propriile arme, fotbaliștii de 
la „Progresul" au reușit cu a-

jutorul... arbitrului de tușă V. 
Grigorescu care nu a semnalizat 
un ofsaid de circa 3 metri în care 
se afla Iorgulescu și acesta a 
egalat in min. 77. Considerăm că 
arbitrul de centru Al. Ene din 
Craiova, foarte aproape de fază, 
ar fi putut să-și asume răspun
derea (așa cum făcuse și în alte 
faze anterioare) de a fluiera po
ziția „afară din joc" a jucăto
rului bucureștean. Seriei de a- 
tacuri bucureștene. oaspeții i-au 
rezistat pină in ultimul minut, 
cind același Iorgulescu, la o în
vălmășeală în fața porții, aduce 
victoria echipei sale. (C. DU
MITRU).

POLI IAȘI - CORVINUL 
HUNEDOARA 4-0

într-un autentic decor de 
iarnă, dar pe un gazon totuși 
verde (o notă bună organizato
rilor), cele două echipe ne-au 
oferit o dispută interesantă, 
sportivă, în care elevii profe
sorului Ilie Oană au fost „vioara 
I". Ei au dominat majoritatea 
timpului și putem spune că 
scorul este totuși mic în com
parație cu ocaziile avute. După 
ce Romilă irosește cîteva dintre 
ele (min. 6, 7 și 9), Simionaș 
deschide scorul în min. 17 prin- 
tr-un șut din interiorul careu
lui. Hunedorenii au și ei cîteva 
„sclipiri" pe contraatac, dar ba
loanele trimise de Bucur și 
Nicșa spre poarta adversă sînt 
reținute cu ușurință de Naște. 
Spre finalul reprizei, Ciocîrlan 
urcat în atac trimite cu capul 
în plasa lui Ion Gabriel: 2—0. 
Primele 20 de minute din re
priza a 2-a sînt mai echilibrate 
o-aspeții încercînd prin mingi 
lungi trimise către Georgescu 
și Bucur dezorganizarea defen
sivei studențești. Gazdele însă 
combină frumos și înscriu incă 
de două ori prin Dănilă (min. 
76 și 84). în replică elevii lui 
Ladislau Vlad au încercat să 
opună o dîrză rezistență dar 
lipsa de experiență a tinerilor 
Nicșa, Bucur și Dina le-a anu
lat orice ..pretenții" în atac. 
Corect arbitrajul lui C. Dinu- 
lescu, dar nesigură prestația 
tușierului A. Ianoș din Bucu
rești. (VASILE ARHIRE).

S.C. BACĂU - POLI 
TIMIȘOARA 1-0

Hotărit să curme cu orice preț 
manifestările de indisciplină 
(care deveniseră în ultimul timp 
îngrijorătoare) antrenorul bă- 
căoan Dumitru Nicolae-Nicușor 
a renunțat la trei titulari — por
tarul Constantinescu, fundașii 
centrali Catargiu și Volmer — 
promovînd curajos pe juniorul 
Agachi și acordind credit tână
rului portar Ursache. în rîndul 
rezervelor bâcăoane se aflau 
alți doi jucători foarte tineri, 
portarul Mîndrilă și mijlocașul 
Solomon, ambii fiind titulari în

echipa națională de juniori. 
A fost un joc disputat însă 
lipsit de frumusețe datori
tă terenului moale șl alunecos 
care î-a solicitat din plin pe ju
cători. Gazdele au dominat mai 
mult, și-au creat cîteva mari o- 
cazii de gol, dar portarul timi
șorean Bathori — cel mai bun 
jucător de pe teren — a apărat 
senzațional. Unicul gol a fost în
scris de Băluță în minutul 82, 
la capătul unei faze declanșate 
de Șoșu și continuată de Botez. 
Excelent arbitrajul brigăzii 
bucureștene condusă la centru 
de Constantin Petrea. Cartona
șe galbene : Petrescu, Mioc 
(Poli. Timișoara), Cărpuci și Șoșu 
(Sport Club Bacău). (ȘT. OL
TEANUL

A.S.A. TG. MUREȘ - 
F.C.M. GALAȚI 4-1

In minutul 11, Hanjal îl 
deschide excelent pe Pîslaru 
care înscrie : 1—0 pentru gaz
de. Egalarea vine în minu
tul 27 cînd Solossi neatent 
îl lasă pe Țolea să treacă pe lin
gă el, făcînd inutilă intervenția 
portarului de la A.S.A. : 1—1. 
După 4 minute, la o învălmă
șeală în fața porții lui Dumi
trescu, Morohai reușește să mo
difice scorul, dar din păcate în 
defavoarea echipei din care face 
parte. Autogol. 2—1 pentru 
A.S.A. In același minut pentru 
o intervenție neregulamentară î 
se arată un cartonaș galben. 
Scorul este majorat în min. 53 
prin Fazekaș. O modificare pe 
tabela de marcaj apare în min. 
74 cînd Nagy, în sfirșit, după 
numeroase ratări, fructifică o 
pasă a lui Pîslaru : 4—1. După 
un minut Varodi este înlocuit 
cu Fanici. Popescu încearcă să 
se impună în fața lui Hajnal în
tr-un mod nesportiv, fapt pen
tru care i se arată și lui un car
tonaș galben. în ciuda înfrînge- 
rii suferite, F.C.M. Galați a avut 
cel mai bun jucător de pe teren. 
A fost tînărul și talentatul Radu 
Dan. (MIRCEA BORDA).

CLASAMENT

în clasamentul golgeterilor pe 
primele trei locuri se află 
D. Georgescu cu 22 de goluri 
înscrise, Radu II cu 12 goluri și 
Dumitrache cu 10 goluri.

DINAMO 17 10 4 3 38—17 24
Steaua 17 9 2 8 32—21 20
Univ. Craiova 17 8 4 5 29-19 20
Jiul 17 9 2 6 24—20 20
Sp. studențesc 17 7 5 5 19—12 19
Poli Timișoara 17 9 1 7 22-19 19
U.T.A. 17 7 5 5 23—32 19
A.S.A. Tg. Mureș 17 8 2 7 17—15 18
F.C. Argeș 17 7 4 6 25-30 18
F.C.M. Reșița 17 7 3 7 24—25 17
Progresul 17 6 5 6 25—32 17
F.C. Bihor 17 5 6 8 24—24 16
Rapid 17 6 3 8 22-25 15
Corvinul 17 5 5 7 16—23 15
Poli Iași 17 5 4 8 21—17 14
F.C. Constanța 17 8 2 9 20—24 14
s.c. Bacău 17 5 3 9 20—23 13
F.C.M. Galați 17

★

2 4 11 14—37 8

JUNIIO^IIII

NOTA ZERO LA PURTARE

Primul campionat național de badminton
Simbătă și duminică, munici

piul Tg. Mureș a fost gazda pri
mului campionat național de 
badminton organizat din iniția
tiva Comitetului județean Mureș 
al U.T.C.. cu sprijinul C.C. al 
U.T.C. și al Federației româ
ne de tenis de cîmp. Prima com
petiție națională a reunit peste 
50 de sportivi din județele Iași. 
Harghita, Cluj, Prahova, Mureș 
și din municipiul București. Iată

: fete : locul I — Eva
— Katalina Czirjek,

rezultatele 
Comes, II
III — Adriana Gherghel — toate 
din Tg. Mureș. Băieți : locul I 
— Zoltan Erdely din Tg. Mureș, 
II — Petre Nussbaum din Cluj- 
Napoca. III — Doru Ilie din Tg. 
Mureș. Pe echipe, locurile frun
tașe au fost ocupate în ordine de 
județul Mureș, Cluj, municipiul 
București.

MIRCEA BORDA

GABRIEL FLOREA

• ÎN PROBA individuală fe
minină din cadrul concursului de 
patinaj artistic de la Moscova, 
după exercițiile obligatorii și 
„programul scurt", in clasament 
conduce Ludmila Bakonina cu 
63,60 puncte. Românca Doina 
Mitricică se află pe locul 7, cu 
52,40 puncte.
^‘concursul international

Ca și cum frigul și noroiul n-ar fi fost suficiente pentru a pune 
destule probleme desfășurării jocului și arbitrajului, in meciul 
Rapid—F.C. Constanța, cîțiva dintre jucătorii certați cu disciplina 
au găsit cu cale să-și plătească unele polițe „restante" de la 
meciul de cupă sau să lase nervii, solicitați de dificultățile parti
dei, să acționeze necontrolați, ajungindu-se la situația nedorită 
de a oferi arbitrului O. Anderco prilejul să scoată de 3 ori carto
nașul galben pentru Ad. Dumitru, Gătej și Mateescu, și de două 

i ori pe cel roșu pentru eliminarea aceluiași Gătej (rănire inten
ționată a lui Teleșpan) și Rontea care, la un fault, a reacționat, 
lovindu-și adversarul cu capul. Asemenea fapte reprobabile și-au 
găsit sancționarea promptă a arbitrului de centru care n-a iertat 
asemenea ieșiri străine spiritului sportivității și pentru care me
rită felicitări. (S. UNGUREANU).

întâmplări cu totul surprinzătoare și care trebuie să dea de 
gîndit factorilor de răspundere au avut loc în partida de juniori 
dintre Poli Iași și Corvinul Hunedoara. în repriza a Il-a am 
notat eliminarea de pe teren a nu mai puțin de ...4 jucători din 
cele două formații ! Pentru gesturi nesportive au primit carto
nașul roșu Cojocaru, Florian („Poli"), Alexoi și Gal („Corvinul"). 
La puțin timp de la eliminarea portarului hunedorean Alexoi, 
înlocuitorul său Borbeli a primit cu ușurință un gol. Supărat, 
antrenorul său Dumitru Pătrașcu i-a reproșat amenințător : „Să 
te mai prind eu la fotbal". Aceste cuvinte i-au scăzut și mai 
mult moralul lui Borbeli, „Corvinul" primind încă două goluri 
ușoare pină la final. Oare astfel se educă un tînăr fotbalist, 
tovarășe antrenor ? (VASILE ARHIRE).

STEAUA — U.T.A. 0—0 : 
Meci desfășurat pe un teren 
greu. Surprinde evoluția slabă 
a echipei militare care are în 
rîndurile ei elemente de real 
talent. (T.P.).

F.C.M. REȘIȚA — DINAMO 
0—0. Un rezultat echitabil după 
un meci de mare luptă, în care 
ambele echipe au fost deficita
re in atac. (P. B.).

S.C. BACAU — POLI TIMI
ȘOARA 0—0. Meciul s-a dispu
tat pe stadionul din Parcul Li
bertății. Lipsiți de aportul a trei 
titulari (promovați în prima e- 
chipă), juniorii băcăuani n-au 
reușit să-și întreacă partenerul 
cu toate că au dominat insistent 
aproape 70 din cele 80 de mi
nute. Timișorenii au meritul de 
a se fi apărat calm și organizat 
pe întreaga durată a partidei. 
(ȘT. O.).

A.S.A. TG. MUREȘ — F.C.M. 
GALAȚI 5—0 (2—0). Despre e- 
chipa oaspete nu se poate spu
ne prea mult. Nici după 80 de 
minute de joc încă nu s-au re
găsit pe teren. Meciul a aparți
nut în exclusivitate gazdelor 
care au încheiat partida cu 4 
bare și 5 goluri. Au marcat: 
Șimo, Gal. Dali și Ogran, de 
două ori. (M. B.).

RAPID — F.C. CONSTANȚA 
1—1 (1—0). După o primă par
te mai bună, în care au condus 
prin golul înscris de Albu, ra- 
pidiștii, cărora repriza le-a a- 
parținut și teritorial, au fost e- 
galați ca joc și ca scor de con- 
stănțeni în repriza secundă, au
torul golului acestora fiind Cî- 
ric. Superioritatea tehnică sau 
tactică foarte greu de apreciat în 
condițiile vitrege (frig și noroi) 
în care s-a desfășurat această 
partidă unde păstrarea echili-

brului constituia o performanță. 
(S. U.).

POLI IAȘI — CORVINUL 
HUNEDOARA 4—1 (0-0). Pe 
un teren acoperit cu zăpadă am
bele echipe au făcut multă ri
sipă de energie în dorința de a 
obține victoria. (V.A.).

JIUL - UNIV. CRAIOVA 
1—4 (1—2). După ce Horeangă 
a deschis scorul în min. 30 pen
tru Jiul, oaspeții, cu o echipă 
mai bună, pun stăpînire pe joc 
și înscriu de 4 ori (prin Vancea 
min. 35 și 38, Enache. min. 57 
și Gugu min. 75). (N. S.).

PROGRESUL — F.C. BIHOR 
1—1 (0—0). Disputat pe terenul 
din str. Dr. Staicovici, meciul a 
plăcut prin ambiția cu care s-a 
luptat pentru victorie. (D.C.).

F.C. ARGEȘ — SPORTUL 
STUDENȚESC 1—1. Joc de uzu
ră, fără prea multe momente 
de fotbal adevărat, urmare și a 
terenului pe care s-a desfășurat 
partida, desfundat, acoperit cu 
un strat gros de zăpadă. Au în
scris Voiculeț pentru gazde și 
Cristescu pentru oaspeți. (N. M.).

CLASAMENT
F.C. Constanța 17 11 3 3 39—17 25
S.C. Bacău 17 10 3 4 33-10 23
Univ. Craiova 17 10 3 4 29—14 23
Corvinul 17 8 6 3 32—21 22
Poli Timișoara 17 9 4 4 21—15 22
Steaua 17 8 4 5 25—19 20
Dinamo 17 8 4 5 18—13 20
A.S.A. Tg. Mureș 17 8 3 6 24—19 19
Poli Iași 17 8 3 6 28—29 19
Rapid 17 6 7 4 20—21 19
F.C. Argeș 17 6 6 5 23-21 18
U.T.A. 17 6 3 8 21—20 15
F.C. Bihor 17 6 3 8 23—25 15
F.C.M. Reșița 17 4 5 8 11—19 13
Progresul 17 4 4 9 14—24 12
F.C.M. Galați 17 4 4 9 8—21 12
Sp. studențesc 17 2 4 11 18—33 8
Jiul 17 0 1 16 8—54 1

DIVIZIA

de schi „Criteriul primei zăpezi" 
s-a încheiat duminică la Val 
d’Isere cu disputarea unei noi

tttwfafânn
probe masculine de slalom uriaș, 
in care victoria a revenit cam
pionului olimpic Heini Hemmi

(Elveția), cronometrat în cele 
două manșe cu timpul total de 
^'SO’^OIIOO. Pe locurile următoa
re s-au clasat italianul Piero 
Gros — 2’5r’92/10() și americanul 
Phil Mahre — 2’52”19/I00. Prima 
probă de slalom uriaș a fost ciș- 
tigată de Phile Mahre — 3*32’* 
21/100, secundat de suedezul In- 
gemar Stenmark — 3'33”27I1OO.

SERIA I : Oltul Sf. Gheorghe
— Relonul Săvinești 2—0, C.S.U. 
Galați — Portul Constanța 2—1, 
C.F.R. Pașcani — F.C. Brăila 
3—1, Minerul Gura Humorului
— Olimpia Rm, Sărat 4—0, Ce
luloza Călărași — Victoria Te
cuci 1—1, Ceahlăul P. Neamț — 
Gloria Buzău 3—1. C.S.M. Su
ceava — Metalul Plopeni 2—1, 
Prahova Ploiești Unirea Foc
șani 3—0, C.S.M. Borzești — Pe
trolul Ploiești 0—1 (disputat săp- 
tămîna trecută).

Petrolul Ploiești ocupă primul 
loc cu 32 de puncte, urmată de 
Metalul Plopeni și C.S.M. Su
ceava cu cite 20 de puncte.

SERIA A II-A : Metalurgis
tul Cugii’ — Steagul roșu Bra
șov 1—0, Ș.N. Oltenița — Șoimii 
Sibiu 1—0. Chimica Tirnăveni — 
Tehnometal București 3—1. C.S. 
Tirgoviște — Chimia Rm. Vîlcea 
2—0. Metalul București — Chi
mia Tr. Măgurele 2—0, Nitramo- 
nia Făgăraș — Unirea Alexan-

B
dria 2—0. Tractorul Brașov — 
Flacăra Moreni 1—0. Dinamo 
Slatina — F.C.M. Giurgiu 2—0, 
Electroputere Craiova — Voința 
București 0—0.

C. S. Tirgoviște ocupă primul 
loc cu 25 puncte, urmată de 
Steagul roșu Brașov și Voința 
București cu cîte 21 puncte.

SERIA A III-A : Minerul Cav- 
nic — C.F.R. Timișoara 2—0, 
F.C. Baia Mare — Minerul Lu- 
peni 2—0, C.I.L. Sighet — Mu
reșul Deva 2—0, Dacia Orăștie
— „U“ Cluj-Napoca 0—1, Sticla 
Turda — Olimpia Satu Mare 
0—1. Aurul Brad — Armătura 
Zalău 2—0. C.F.R. Cluj-Napoca
— Gloria Bistrița 0—2. U.M. Ti
mișoara — Ind. sîrmei C. Turzii 
1—1, Rapid Arad .— Victoria Că- 
lan 1—0.

Olimpia Satu Mare conduci 
în clasament cu 26 puncte, ur
mată de Aurul Brad și „U" Clujr 
Napoca cu cîte 20 de puncte.
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Ziua națională a Maltei
E CEAUSESCU. președintele Republicii Socla- lal domnului ANTHONY 1. MAMO. prciedln-
năril Republicii Malta Imi oferă piscului prilej mmole guvernului sl poporului romAn. precum cere felicitări. împreuna cu cele mol călduroase dumneavoastră șl bunâstarea poporalul mallee, 
daliilor prietenești dintre
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