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I ne declară VICENȚIU OLTEANU
prim secretar al Comitetului municipal Mediaț al V.T.C.
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Discuția se leagă firesc o 
dată cu întrebarea privind 
stadiul pregătirilor între
prinse de organizația mu
nicipală U.T.C. Mediaș pen
tru a tntîmpina evenimen
tul pe care, nu peste multă

vreme, tl va sărbători în
tregul tineret al patriei.

— Poate că, in același 
timp cu reliefarea preocu
părilor actuale, n-ar fi inu- 

D. M.
(Continuare îrj pag. a II-oi

Producția anuală 
pentru fiecare cres
cătoare : aDroaoe 
30 O00 lei ; tn 365 de 
zile — circa 240 de 

e-
valoarea 

rezul- 
an 
u-

ouă !a fiecare 
xemplar ; 
produselor 
tate 
din
nei
peste 
ne lei

Intr-un 
munca 
îngrijitoare : 
12 milioa- 
; numerca-

se rase hibride 
de mare calitate, 
realizate în țară si 
denumite poetic 
Flora, Mimoza, ’ 
Crin; performan
țe competitive pe 
plan internațional, 
d -seori superioară 
celor obținute in 
țări cu renume în 
avicultura ; com-

.pusă pe 
In dteva 

numără 
mii de
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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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RAIDUL NOSTRU ÎN JUDEȚUL TELEORMAN
iN EDITURA

TIMPUL NEFAVORABIL
NU SCUZĂ RÂMÎNERILE

Majoritatea unităților agri
cole din județul Teleorman tre
buie să facă față în cursul aces
tei campanii uhor aspecte deose
bite. E vorba, în primul rînd 
— ne-au relatat o serie de fac
tori, președinți de C.A.P., spe
cialiști ai direcției agricole — de 
umiditatea insuficientă, care pre
judiciază ritmul tnsămînțărilor. 
Ne-am putut convinge, în cursul 
raidului nostru, că aceasta consti
tuie o explicație pentru nivelul 
slab atins (sămînța a fost așezată 
în brazdă pe numai 55 la sută din 
suprafață), însă nu singura. Do
vadă, rezultatele deosebite ob
ținute în multe unități chiar la 
însămînțări, ritmul de lucru con-

IN URMA!
«pe-

stant ridicat. Astfel, unitățile a- 
flate în comunele Videle, Dră- 
gănești-Vlașca, Tătărești, au în- 
sămînțat peste 65—70 la sută 
din suprafețele totale. La 
C.AJP.-urile Islaz și Moldoveni 
am găsit suprafețele de porumb 
recoltate în întregime. Se lucrea
ză cu toate forțele la grăbirea 
încheierii arăturilor și, paralel, 
la însămînțarea propriu-zisă, care 
urmează să se încheie în cîteva 
zile. La Furculeștî, la capătul a 
numai zece zile de muncă încor-

dată, cooperatorii au arat

POLITICA

a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU 
Expanere la Asociația 

de poliică externă 

din New York 
22 octombrie 1970

a sosit sîmbătă seara

la Washington

La aorirea p« aeroportul Andrew»

Participarea președintelui Nicolae Ceaușescu
la dineul oferit de președintele Richard Nixon

in onoarea șefilor de state și guverne

preșe- 
Secu-

In 
al

au

al Senegalului, Abdou Diouf, 
primul ministru al Marii Bri
tanii, Edward Heath, 
dintele Consiliului de 
ritate al O.N.U. pe luna
curs, ministrul de externe 
Spaniei, Lopez Bravo.

Din partea americană 
fost prezenți vicepreședintele
Spiro Agnew, președintele 
Curții Supreme, Warren Bur
ger, procurorul general, John 
Mitchell, ministrul afacerilor 
interne, Walter Hickel, al *- 
griculturii, Clifford Hardin, al 
comerțului, Maurice Stans, al 
sănătății și educației, Elliot 
Richardson, și alte persoane 
oficiale.

sesiunea jubiliară a O.N.U.__ ____ _____ t în- 
treaga suprafață, iar sămința de 
gnu a fost pusă în brazdă pe 
aproximativ o mie de hectare. 
Am Intîlnit aici un front de lu
cru larg, în care forța mecanică 
— după cum îmi relatau trac
toriștii fruntași B. Starscu și 
N. Cioru — era folosită din plin, 
fără întreruperi. Tot în câmp, su
praveghind calitatea fiecărei 
brazde noi, i-am întănit și pe 
specialiștii unității, printre care 
ing. C. Călugăreanu. Nu ni s-a 
părut întimplător faptul — întă
rit și de unele cadre de la Di
recția agricolă — că la Fcrm- 
lești se are permanent în vedere 
menținerea unei viteze de lucru 
ridicate, însă nu in dauna cali-
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Ciprului, arhiepiscopul Maka- 
rioa. președintele Pakistanu- 
nului. Agha Mohammed Ya
hya Khan, șeful statului Da- 
bonaey, Hubert Maga, pre
ședintele Republicii Volta Su
perioară. Sangoule Lamizana. 
precum și prințesa Iranului. 
Ashraf Pahlavi, președintele 
Vece: Executive Federale a 
Iugoslaviei. Mitia Ribicici, pri
mul ministru al Japoniei, 
Eisaku Sate primul ministru 
al Norvegiei Per Borten, pri
mul ministru al Danemarcei, 
Hilmar Baunsgaard, primul 
ministru al Perului, Emesto 
Montagne Sanchez, primul mi
nistru al Insulei Mauritius,

sir Seewoosagur Ramgoolam, 
primul ministru al Israelului, 
Golda Meir, primul ministru 
al Marocului, Ahmed Laraki, 
primul ministru al 
Olof Palme, primul

prezenți la
la «Marea «efSor de etate

«t de gaeerae preceați la se- 
J^bcLari a Organiza

ției Na^ jc.£cr Unite, pre- 
aadMHe Statelor Uafta Rî- 
edtard Nixon, si soția sa cu 
rder-t. cimb&tâ seara, m cineu 
în saloanele Casei Albe.

Răsțsiarind invitat-le- pra- 
țedistriui Nix'—, la dineu a 
luat parte Nicolae Ceaușescu 
președintele CcnsiL-ulni de 
Statt al Reșxsblxrii Socialiste 
România. împreună cu soția 
sa. Eena Ceeușesn

Printre cei nrezenț: se aflau 
hnoăratal EÂspiei. Haile Se- 

jre șed in trie Finlandei. 
Kekkonen, președinte; e

Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. 
președintele Consi
liului de Stat al Re
publicii Socialiste Ro
mânia, în Statele 
Unite ale AmericiL 
Transmisie directă de 
la Casa Albă — Wa
shington.

Suediei, 
mipistrv

PLECAREA LA WILLIAMSBURG
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Învătămîntul
permanent

de GEORGE IVAȘCU

AM participat la ședința de constituire o Comisiei de 
educație permanentă de pe lingă Ministerul Învâțămîntului. 

_ Obiectivul : vast și ca sferă de cuprindere și ca perspec
tivă. Comisia are în vedere una din cele mai actuale dintre 
probleme în ordinea eficienței intelectuale, profesionale. E 
vorba de reciclarea tuturor cadreior, în sensul situării lor 
pe cea mai nouă treaptă a cunoștințelor in domeniul căruia 
aparțin, cunoștințe de ordin teoretic și practic. Fără un a- 
semenea efort — chibzuit organizat, in forme de învoță- 
mint adecvate fiecărei specialități și, în cadrul ei, finind 
cont de situația dată a fiecărei instituții —, decalajul, deja 
existent, dintre diferitele „vîrste" de cunoștințe, dintre dife
ritele nivele pe ansamblul specialității, acest decalaj se va 
mări cu fiecare an, cu fiecare lună de întîrziere.

In lumea contemporană, cu un nemaiîntîlnit — de neima
ginat în trecut — ritm de dezvoltare a științei și tehnicii, 
trăind cu toții o formidabilă revoluție a indicilor de civili
zație și cultură, nimeni nu mai poate ignora necesitatea, 
stringentă ca o „a doua natură*, de a fi în pas cu date
le acestei extraordinare schimbări în mers a întregului sis
tem de relații instructiv-educative.

Dacă pînă și în critica literară și artistică nu se mai poa
te opera astăzi fără a fi la curent cu metodele sau, cel 
puțin, cu rezultatele lingvisticei matematice, e cu atît mai 
lesne de înțeles în ce măsură această stringență a „punerii 
la curent* cu stadiul actual al evoluției tehnico-științifice 
este presantă tn domeniile economice, industriale, al admi
nistrației (management), în cercetare și cu atît mai mult în 
aplicație. Un calculator electronic — se dădea, ca un exem
plu, la ședința de constituire a comisiei — ore „îmbătrf- 
•nirea morală" la circa 4 ani. Așadar, în fiecare a! cincilea 
an, operatorul trebuie să-și recicleze cunoștințele si deprin
derile conform noilor indici ai noului calculator. Ritmul de 
„îmbătrînire" în oricare tehnologie este astăzi atît de rapid, 
tncît nu se poate imagina o marjă mai mare de 10 ani, 
după care alte caracteristici, alte metode iau locul tehnolo
giei ce devine astfel perimată. Omul, care trebuie să fie 
stăpînul efectiv al acestui proces și nu sclavul lui, trebuie 
să fină necontenit pasul cu inovația, cu datele noi ale sis
temului în care lucrează.

A fi „la nivelul mondial" In indiferent care domeniu în
seamnă deci a învăța necontenit, Intr-un sisîem de perfec
ționare permanentă. Altfel spus, conceptul de educație per
manentă (în sensul unei instruiri „la zi", a fiecăruia după 
specialitatea, nivelul și necesitățile sale) trebuie să devină 
preocuparea majoră a tuturor forurilor de răspundere so
cială și, evident, în primul rînd a Ministerului Invățămîn- 
tului.

Se-nfelege că problema-problemelor este cea a cadrului 
organizatoric și a cadrelor cu care să se inițieze acest vast 
sistem de învățămînt permanent. Și aici trebuie — cu în
drăzneală oreatoare — să se „recicleze" sisteme și mentali
tăți devenite, și ele, caduce. Dar fapt e că problema omu
lui de a fi într-adevăr contemporan cu timpul său, timp în
țeles în veritabilele lui dimensiuni, este de o asemenea an
vergură și necesitate încît nu îngăduie nici pseudo-diag- 
nostice, nici jumătăți de măsură.

Ea se impune nu pentru „viitorul Îndepărtat*, pentru anul 
2000, cum s-ar crede, ci pentru viitorul imediat, pentru inli
ne. Deci un imperativ al prezentului.

(Continuare in poz. « El-a)
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14- 7
13- 4
15— 11
6- 3 

12—10
15— 14
6— 8 

13—13
4— 7 

11—10
9—10
9—13

16— 14
6—10

10—15
4—14

Duminică dimineață, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
cu soția sa, Elena Ceaușescu, 
Dumitru Popescu și Corneliu 
Mănescu, au plecat cu un eli
copter special al marinei de 
coastă a S.U.A. în statul Vir

ginia, unde va vizita orașul- 
muzeu Williamsburg. Pre
ședintele Ceaușescu și persoa
nele care 11 Însoțesc vor răml- 
ne In acest oraș plnă luni di
mineață.

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la O.N.U

• FOTBAL : Etapa 
eficacității I

• RUGBIȘTII români.| 
victorioși în Italia |

• LA POLO — Di
namo, din nou, 
campioană națio
nală

• HANDBAL — pe 
ploaie și noroi

• Campionatul de 
ȘAH — ne oferă 
surprize

sinteză a aspirațiilor
întregii națiuni

„Sîntem mîndri
că sîntem fiii
acestei tari

DINAMO
U.T.A. 
POLITEHNICA 
RAPID
PETROLUL 
FARUL 
U. CRAIOVA 
STEAUA
STEAGUL ROȘU 
U. CLUJ
JIUL
C.F.R. CLUJ 
S.C. BACAU 
PROGRESUL 
F.C. ARGEȘ
C.F.R. TIMIȘOARA

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
4
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1

2 
1
2
4
2
2
1
2
2
1
1
1
0
2
3
0

1
2
2
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
4
4
7

© VOLEI: să vor
bim și despre • •• 
„B"

ETAPA VIITOARE
(1 noiembrie)

F. C. Arses — Farul; Di
namo — U.T.A.. C.F.R.
Ciul — Politehnica. .U“ 
Craiova — Steaua, S. C. Ba
cău — ,.U“ Ciul: C.F.R. 
Timișoara — Ranid. Stea- 
eul Roșu — Jiul. Proeresul 
— Petrolul

La facultățile de limba și literatura română, precum și de 
drept și filozofie ale Universității din București și Ia facul
tățile de tehnologia construcțiilor de mașini și energetică 
din Institutul Politehnic București au avut loc sîmbătă adu
nări ale studenților, în cadrul cărora au fost adoptate tele
grame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. In aceste telegrame, 
studenții își exprimă dragostea și prețuirea față de partid, 
față de secretarul său general, deplina lor adeziune Ia cu- 
vîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Sesiunea 
Jubiliară a Adunării Generale a Organizației Națiunilor 
Unite.

In telegrama adresată de studenții Facultății de limba și 
literatura română se subliniază că prin cuvîntul rostit de 
președintele Consiliului de Stat la tribuna acestui înalt for 
Internațional a vorbit un popor stăpîn pe destinele sale, dor
nic să colaboreze constructiv cu națiunile lumii, hotărît să 
ridice pe cele mai înalte culmi ale civilizației România so
cialistă. In telegramă se spune : Sîntem mîndri că sîntem 
fiii acestei țări, sîntem mîndri că în fruntea partidului și 
statului vă aflați Dumneavoastră, cel mai iubit și devotat 
fiu al poporului. De aceea, ne angajăm în fața poporului, în 
fața Partidului Comunist Român, a Dumneavoastră perso
nal, să nu precupețim nici un efort pentru a ne ridica în

Cuvîntarea rostită de către to* 
varășul Nicolae Ceaușescu la Se
siunea jubiliară a Adunării Ge
nerale a O.N.U. confirmă o dată 
mai mult consecvența cu care 
partidul și statul nostru înfăp
tuiesc o politică externă pătrun
să de înalte și nobile idealuri. 
Ca om de știință, ca cetățean al 
României socialiste îmi exprim 
acordul deplin față de poziția pe 
care conducătorul statului nostru 
a expus-o atît de pregnant în 
fața Adunării Generale a Na
țiunilor Unite. După cum subli
nia cu acest prilej tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, revoluția teh- 
niico-științifică contemporană, 
dezvoltarea nemaiîntîlnită a ști
inței și tehnologiei în lume im
pun o permanență a contactelor 
menite să favorizeze schimbul 
de idei, vehicularea acelor roade 
ale gîndirii și cercetării umane 
care vor asigura progresul și 
bunăstarea tuturor popoarelor, 
spre folosul întregii omeniri. 
Pentru aceasta este însă nevoie 
de un climat de înțelegere și 
respect reciproc îi®re națiuni, de 
respectarea principiilor funda
mentale ale dreptului internațio
nal și ale Cartei O.N.U. Fiindcă 
numai prin desființarea tuturor 
barierelor, a restricțiilor și dis
criminărilor ce frînează dezvol
tarea colaborării între popoare, 
se vor putea asigura condițiile 
necesare progresului umanității.

Realizarea acestor deziderate 
depinde într-o măsură însemna-

Acad. EUGEN MACOVSCHI

(Continuare in pag. a Ii-a) (Continuare in pag. 4 Il-a)
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(Urmare din pag. 1)
filă o scurtă privire retros
pectivă asupra cîtorva din 
etapele parcurse de noi de la 
alegerile trecute pînă in 
prezent, subliniază interlo
cutorul meu. Pentru un ase
menea moment putem spu
ne că ne-am pregătit incă 
de la începutul activității 
noastre, prin fiecare reușită 
înregistrată. Așa de pildă, la 
data reorganizării adminis
trative a țării, organizația 
noastră municipală numă
ra' circa 8 200 membri. As
tăzi putem raporta cu 1500 
mai mult, ceea ce este un 
rezultat care ne bucură 
ne obligă totodată.

— Bănuiesc, însă, că 
este singurul și, poate, 
cel mal important de 
nut.

— Nici nu poate fi 
gurul, pentru că acesta 
mai curind rezultatul 
alte eforturi, consecința

ți
nu 

nici 
reți-

sin- 
este 

unor 
___._______ . _______ , fi
rească a creșterii prestigiu
lui și forței de atracție a 
organizației U.T.C. în toate 
domeniile de activitate. Nu 
mai departe decît in ceea ce 
privește producția. Aici pu
tem cita și noi, ca atitea alte 
organizații din țară, apari
ția unor inițiative, de mare 
interes, concursurile pentru 
lăcătuși, frezori, strungari, 
destinate perfecționării lor 
profesonale, acțiuni despre 
care într-un trecut foarte 
apropiat nici nu se pomenea 
măcar. Tot așa aș puțea a- 
minti înființarea unor echi
pe de muncă ale tinerilor, 
la „Vitrometan", de exem
plu, sau la „Emailul roșu", 
o dovadă elocventă a încre
derii ce i se acordă tinere
tului. Pentru perioada ime
diat următoare conferinței 
de alegeri intenția noastră 
este să lărgim astfel de ac
țiuni, să le mărim sfera de 
cuprindere. Un singur exem
plu : în cel mai scurt timp 
vrem ca de la noi să por
nească o olimpiadă a tutu
ror sticlarilor din țară.

— Dumneavoastră ați pro
pus, deci, încă de la început, 
o trecere In revistă a cîtorva 
etape și realizări. Acum 
v-aș invita eu să vă refe
riți și la alte domenii de 
muncă.

— Aș fi făcut-o și eu în
sumi. Mă și gîndeam deja )a 
cel al pregătirii politico-ideo- 
logice. Hotărîrea plenarei 
C.C. al U.T.C. a însemnat ri
dicarea pe o treaptă superi
oară a unui intreg 
de muncă educativă 
faptului că punea la 
un sistem închegat, 
tinuitate. In această 
ceea ce am obținut 
fost cel puțin un lucru : pre
zentarea cu regularitate, săp- 
tămînal, a unor informări 
politice la „Clubul tinere
tului" — un alt obiectiv care 
nu figurează pe harta ora
șului decît de un an de zile 
dar a devenit deja un ade
vărat punct de atracție. La 
acest club am urmărit să 
împletim jocurile distractive 
cu activitățile .educative, cum 
este și cea ’amintită. Iar 
dacă participarea la aceste

capitol 
datorită 
baza ei 
de con- 
direcție, 

noi a

Competiția 
avicultorilor 

(Urmare din pag. I)
Sint numai cîteva performanțe 

reliefate de Consfătuirea crescă
torilor de păsări care a Avut loc 
ieri la Mihăilești, citeva ’aspecte 
definitorii pentru procesul de 
modernizare și rentabilizare a 
aviculturii din țara noastră. De 
asemenea, oameni noi, tineri 
deveniți —* in perimetrul unei 
ocupații tradiționale, pe care o 
înnoiesc continuu — adevărali 
specialiști, la fel de bine infor
mați asupra noilor valențe ale 
profesiilor ca orice muncitor 
modern. Pe citeva din ele, fiind
că e vorba mai ales de fete, 
le-am întîlnit ieri la Mihăilești, 
reputat centru avicol din apro
pierea Capitalei, locul de desfă
șurare al celei de a doua ediții 
a concursului și consfătuirii cres
cătorilor de păsări, organizate de 
Comitetul județean U.T.C. Ilfov 
in colaborare cu Inspectoratul 
I.A.S. Am discutat cu Lucia Cio- 
banu, Marioara Buduluș, Elena 
Tudor, citeva dintre câștigătoare
le concursului pe ferme și în
treprinderi, care se întreceau a- 
cum în faza județeană.

„întrecerea — îmi mărturiseau 
tinerele, printre care și Dumitra 
Trainici de la I.A.S. Corbeanca, 
Vasilica Dochia și Aurelia Grecu, 
de la I.A.S. Mihăilești — ne pune 
înainte niște obiective pentru a 
căror atingere depunem în mun
ca de flecare zi toată priceperea, 
contribuind astfel la sporirea 
veniturilor unităților în care lu
crăm și ne oferă, totodată, pri
lejul înfilnirii cu colege din toa
tă țara, dezbaterea unor aspecte 
de specialitate, cunoașterea rezul
tatelor de valoare".

Intr-adevăr, am asistat, atît la 
concursul propriu-zis, dar mai a- 
les — și acșsta e poate lucrul cel 
mai important — la o adevărată 
întîlnire de lucru, o consfătuire 
pe tema rentabilizării, a ridică
rii eficienței muncii. S-a vorbit 
despre sarcinile care revin In 
următorul cincinal crescătorilor 
de păsări Mtoveni. au fost pre
zentate performanțe asimilabile 
din avicultura internațională.

Vreme de cîteva ceasuri, ti
nerii specialiști din Mihăilești, 
Buftea, Periș, Crevedia, au vor
bit cu pasiune despre sarcinile 
Ce le revin : dublarea efective
lor pe baza folosirii intensive a 
spațiilor de producție, aspectele 
ridicate de organizarea noilor 
combinate intercooperatiste. îm
bunătățirea disciplinei, a calită
ții tuturor operațiilor și multe 
altele.

A fost, pe drept cuvînt, 
concurs la care participanții 
avut ceva de cîștigat.

un 
au

activități n-a fost Întotdea
una consecventă, pot afirma 
că cei care au venit au avut 
ceva de învățat. Ceea ce ne 
rămine de făcut pentru vii
tor este să insistăm mai mult 
asupra prezenței tinerilor și 
să asigurăm un caracter de 
dezbatere reală intilnirilor 
pe teme politice.

— în sfirșit, tovarășe prim 
secretar, o asemenea în
cercare de bilanț, foarte su
mar desigur, cred că nu 
poate trece cu vederea o 
perioadă ca aceea pe care ați 
trăit-o in urmă cu cîteva luni. 
A fost un moment dureros, 
fără îndoială, dar care nu 
poate fi uitat ușor.

— Cu atît mai mult, eu 
cit și din el am avut de în
vățat ceva. In zilele acelea 
ale inundațiiloi tinerii 
au intervenit cu toate forțe
le lor, ca un singur om, in 
acțiunile de salvare a fami
liilor sinistrate și a bunuri
lor materiale, ca și după a- 
ceea, pentru înlăturarea e- 
fectelor calamității și re
punerea In funcțiune a în
treprinderilor. A fost un 
moment de mare intensitate, 
cind s-a văzut mai mult 
ca oricind atașamentul tine
retului față de organizația 
sa. Pentru noi rămine și 
acum, ca o concluzie deose
bit de actuală, necesitatea de 
a ști să păstrăm in continu
are același caracter de par
ticipare intensă a tinerilor 
și in perioadele in care to
tul se desfășoară normal.

Convorbirea a mai conti
nuat încă. O opresc insă aici 
pentru că și aceste puține 
rinduri reușesc să sugereze 
cîteva din meritele cu care or
ganizația municipală U.T.G 
Mediaș se va prezenta, peste 
mai puțin de o luai. la 
propria sa conferință de da
re de seamă și alegeri. Sînt, 
In același timp, cîteva dir. 
cele mai bune rezultate ale 
activității sale pe cere le 
raportează Congresului IX al 
U.T.G

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Excelenței 

Sale Domnului SALVADOR ALLENDE GOSSENS, o tele
gramă in care se spune :

Cu prilejul alegerii dumneavoastră In Înalta funcție de 
președinte al Republicii Chile, am deosebita plăcere să vă 
adresez, în numele Consiliului de Stat și al guvernului Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, calde felicitări și cele mai bune urări în activita
tea dumneavoastră de mare răspundere.

îmi exprim profunda convingere că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre țările noastre vor cunoaște o continuă 
dezvoltare. în interesul popoarelor român și chilian, al cau
zei păcii și înțelegerii internaționale.

.LUNA SADOVEANU'

Elevii liceului toreștean
ce-i poartă numele

omagiază 90 de ani

ANIVERSĂRI ȘCOLARE

• ODORHEIUL SECUIESC

OLIMPIADA 
SATELOR

Peste 400 de tineri (133 fete) 
din comunele județului Argeș 
însoțiți de numeroși susținători 
și-au dat întilnire In zilele de 21 
și 25 octombrie, pe cochetul sta
dion amenajat în parcul Ștrand 
din Pitești, pentru a-și disputa 
finalele olimpiadei satelor.

întrecerile au dat loc upei dis
pute dîrze, în care majoritatea 
învingătorilor au fost cunoscuți 
în ultimele minute ale partide
lor.

Cîștigătorii au primit premii 
Individuale din partea C.C. a) 
U.T.C. și C.J.E.F.S., constlnd îr 
materiale și echipament sportiv 
în valoare de 20 000 lei. S-au 
acordat premii și asociațiiloi 
sportive care au obținut cela 
mai multe puncte : Albești de 
Argeș, Recea, Domnești, precum 
și unor profesori de educație fi
zică cu activitate deosebită: 
Stere Adrian (Albești de Argeș), 
Ion Voiculești (Poenari de Ar
geș), Gh. Grigorescu (Domnești), 
Marin Olaru (Recea), Ilie Ene 
(Oarja), Bucur Stănescu (Stil
peni). Nicolae Zamfira (Boțești).

Iată și Învingătorii olimpia
dei :

Atletiem — fete: 100 a>. — 
Mariana Preda t'Albouh 800 m
— £li$obeta Focef (Domnești^ 
lungime — Eugenio Bucurescu 
din Stâlpeni; greutate — Eleno 
Piele din Poenari. Bhefi. 100 m
— Ion Mareș — Stâlpeni; 800 
m. — Nicolae Surcel din Albi
ta; greutate — I. Petrescu din 
Albești; lungime — Uarile Băr
boi din Domnești. Cercuri tpor- 
tire: fotbal — Aninoasa, volei
— fete — Domnești, volei — 
băieți — Albești, handbal — 
fete — Recea, handbal — bă 
ieți — Recea; Ciclism — 8 km
— Stelian Nedelea (Recea); tria
tă — Marcel Tifa (Albești. cate
goria 55 kg.), Nicolae Oprea 
(Recea, categoria 61 kg.), Gh. 
Bicheru (Domnești — categoria 
68 kg.), Cornel Bolea (Domnești
— categoria 76 kg.), Mihai Po 
pescu (Teiu, categoria 84 kg) 
Stelian Dumitrescu (Recea, cate
goria peste 84 kg.).

L. RADU• • • 9 0

de la nașterea scriitorului••

Holul Uceuhii „MIHAIL SA- 
DOVKANU* din București. *dă- 
pesteste o interesantă expoziție 
retrospectivă închinată celei de 
a #O-a aniversări a nașterii ma
relui scriitor.

Panouri i'ucrate cu migală cu
prind fotograf;;, stampe ți ma
nuscrise aparținind lui Mihail 
Sadoveanu. Expoziția organizată 
de liceul ce poartă Tramele scrii
torului. în colaborare cu Mu
zeul literaturii române ți cu 
participarea Liceului de arte 
plastice „N. Tonitea*. cuprinde 
pe linsă exponatele amintite, ta
blouri In ulei ale pictorului 
E. îs pir. ilustrator al operei sa- 
doven’ene, și lucrări grafice in
spirate de spera marelui strfitor 
executat» de elevii liceului de 
arte plastice.

Deschiderea expoziției a avut 
loc tn prezența familiei mareiu: 
scriitor ți a unor peraonalităt: 
literare ți artistice, ta prererta 
reprezentanților Ministerului în- 
vățămintului, a Inspectoratului 
Școlar și a I.GP.GD,

Dar aceasta au este sirgura 
acțiune omagială, aniversarea a 
90 de ani de la nașterea lui 
Mihail Sadoveanu a prilejuit ini
țierea în liceu a unei „Luni 
Sadoveanu".

De curind, s-a 
cursul de creație 
r.’zat în cadrai

încheiat eoe- 
literară org=- 
HceuluL L-.

continuare, urmează sâ se desfă
șoare o amplă manifestare lite
rară, organizată de școală, îm
preună cu Societatea de științe 
filologice In cadrul acesteia e- 
levi din toate liceele Capitalei 
iși vor încerca talentul, evoclnd 
ta pagini de creație proprie oa
meni și locuri din opera sado- 
veniană.

Revista liceului, ..PHENIX", — 
apare in număr festiv, publiclnd 
ta mod special creații ale elevi- 
lor liceului, alătur*, de colabora
rea unor prestigioase condeie. 
Cu vtu intere» sint așteptate In 
oaginile revistei rinduri inedite 
deapre marele scriitor semnate 
de Profira Sadoveanu.

Concomitent, se desfășoară în 
liceu pregătirea festivității de 
încheiere ■ manifestărilor con
sacrate memoriei Iul Mihail Sa- 
mvearru. Coral liceului repetă 
intens, recitatorfl și instrumen
tiștii, de asemenea, iar echipa 
de teatru lucrează lâ prezenta
rea unui fragment dramatizat 
din romanul Baltagul.

Festivitatea de încheiere a ma- 
-Zestării tradiționale — „Luna 
Sadoveanu* v« avea k>c rn ziua 
de • noiembrie in saia Teatrului 
U.G5.R. Cu acest prilej, se Vor 
oecerna și premiile acordate la 
cele două concursuri literare.

VEXA BÎRLADEANU

Festivitatea aniversării celor 
trei secole de existență a Liceu
lui pedagogic din Odorheiul Se
cuiesc a fost onorată cu prezen
ța tovarășilor Fazekaș Ludovic, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean de partid Harghita, și 
Mircea Malifa, ministru] învăță- 
mîntului. Au participat repre
zentanți ai C.C. al U.T.C. și 
Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor, foști absolvenți 
ai școlii, întregul corp didactic, 
directori de licee din diferite lo
calități ale țării, numeroși alți 
invitați. S-au prezentat comuni
cări științifice, au fost susținute 
programe culturale în care și-au 
dat concursul atît alisolvenți cît 
;i elevi actuali și s-a dezvelit o 
placă comemorativă.

In evocările vieții și activită
ții desfășurate în cadrul Liceu
lui pedagogic din Odorheiul Se
cuiesc, s-au conturat pregnant 
iemnificațiile unei tradiții de no
bilă slujire a cauzei de luminare 
spirituală, oamenii de la catedră 
făurind calitățile altor oameni 
pentru catedră. Contribuția pe 
care a adus-o școala prin pro
moțiile sale de absolvenți la răs
pândirea culturii în această zonă 
a țării, cultivînd frăția între ro
mâni și maghiari, educînd gene
rații și generații de tineri în spi
ritul patriotismului, se impune 
însă ca o revelație a timpurilor 
noastre. Laboratoare, biblioteca 
foarte bine dotată, ateliere pen
tru lucrări aplicative, majorarea 
capacității internatului, sînt con
diții create în anii noștri pentru 
noile promoții de dascăli Elevii 
aflați acum pe băncile școlii re- 
innoadă firul tradiției prin ma
turitatea unei viziuni, multiple, 
așa cum i se pretinde dascălului 
de azi. Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.C. și insigna și di
ploma din partea Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor sint distincții care sublinia
ză aprecierea de care se bucură 
astăzi activitatea organizației 
U.T.G și a organizației de pio
nieri din școală.

In telegrama adresată C.C. 
al P.C.IL, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. întregul corp didac
tic, toți elevii Liceului pedago-

gic din Odorheiul Secuiesc, ca și 
toți cei care au fost prezenți la 
festivități și-au exprimat senti
mentele de recunoștință față de 
partid și de stat și s-au angajat 
să slujească cu devotament idea
lurile poporalul nostru.

C. POGACEANU

• TIMISOARAi

Ieri, într-un cadra festiv, la 
Timișoara, s-au sărbătorit 100 de 
ani de existență a liceului „Ni
colaus Lenau". In cronica vremii 
e consemnată în luna octombrie 
1870, înființarea Școlii superioare 
reale de stat cu limba de predare, 
pe atunci, maghiară, cu un total 
de 116 elevi în primul an. De a- 
tunci și pînă în prezent, de-» 
lungul anilor, în școala unde un 
accent deosebit se pune pe stu
diul științelor exacte, *-au pe
trecut numeroase prefaceri. Bi
lanțul succeselor subliniază de la 
sine cîteva realități edificatoare. 
In anii care au trecut de la eli
berarea țării, aproape 4 000 de 
tineri au absolvit această școală, 
adică tot atîția cîți au absolvit 
în restul celor 75 de ani. în pre
zent, cele trei secții —- română, 
germană și maghiară — sînt frec
ventate numai la zi de 1626 de 
elevi, la care se mai adaugă încă 
500 la fără frecvență.

Exprimîndu-și hotărîrea de a 
duce mai departe tradiția și fru
moasele realizări ale acestei școli, 
participanțu la festivitate au a- 
dresat Comitetului Central al 
P. C. R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care 
se spune printre altele : „Ne ex
primăm în această adunare anga
jamentul nostru solemn de a fi 
mereu ziditori de noi conștiințe, 
de a educa tineretul școlar în 
spiritul dragostei fierbinți față de 
P.C.R., al frăției dintre oamenii 

. muncii* români și Cei aparținind 
naționalităților conlocuitoare, al 
hotăririi de neclintit de a duce 
mai departe opera măreață de 
construcție a socialismului și co
munismului pe minunatul pămint 
al României".

lemn al dezvelirii unei plăci co
memorative aplicată pe frontis
piciul clădirii care, cu un secol 
în urmă, a găzduit primele 
cursuri. Manifestările din prima 
zi au continuat cu o sesiune ju
biliară de comunicări, în cadrul 
căreia foștii și actualii profesori 
ai liceului au reliefat contribuția 
acestuia la formarea generațiilor 
de învățători, la culturalizarea 
maselor de pe meleagurile hune- 
dorene, precum și figurile lumi
noase ale unor personaiități ale 
culturii românești care au frec
ventat cursurile fostei preparan
dii

• Duminică, în sala „Arta** a a- 
vut loc adunarea festivă consa
crată acestui eveniment, la care 
a participat tovarășul Ioachim 
Moga, prim secretar al Comite
tului județean Hunedoara al 
P.C.R., reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, al 
organizațiilor de tineret și pio
nieri, cadre didactice și elevi. Cu 
acest prilej, organizației U.T.C. 
a liceului i-au fost înmînate Dra
pelul și Diploma de Onoare ale 
C.C. al U.T.C., precum și un 
peisaj hunedorean, operă a picto
rului Tonitza, iar unitatea de pio
nieri a fost distinsă cu Diploma 
de Onoare a Organizației pionie
rilor din R.S.R.

în încheierea adunării festive, 
într-o atmosferă solemnă, partici- 
panții la sărbătoarea centenaru
lui au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

AL. BALGRADEAN

• BAC AU

ION DANCEA

• DEVA• •••••
SINTEZA A ASPIRAȚIILOR ÎNTREGII NAȚIUNI

Sîmbătă și duminică s-au des
fășurat la Deva festivitățile pri
lejuite de sărbătorirea a 100 de‘‘ 
ani de existență a Liceului pe
dagogic din localitate. Festivită
țile au debutat cu momentul so-

Școala generală nr. 2 din 
Bacău a sărbătorit, duminică, 
100 de ani de existență. Adu
narea festivă, prilejuită de ju
bileu, a fost deschisă de Cri.șu 
Furdu. directorul școlii, care 
a subliniat, printre altele, 
contribuția unor minți lumi
nate din orașul Bacău la în
ființarea acestei instituții de 
învățămînt, lupta cu greutăți
le și obstacolele de tot felul a 
înaintașilor pentru a menți
ne și dezvolta lăcașurile de 
cultură și educație, condițiile 
tot mai bune create învăță- 
mîntului de toate gradele in 
anii socialismului.

După adunarea festivă, par- 
ticipanții au asistat la dezve
lirea unei plăci comemorati
ve fixată pe frontispiciul șco
lii. In încheiere, a fost adop
tat textul unei telegrame, a- 
dresate C.C. al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU.

„Sîntem mîndrî 
că sîntem fiii
acestei țări!“

(Urmare din pag. I)

permanență pregătirea profesională și ideologică, să ne adu
cem contribuția la îmbogățirea tezaurului spiritual al po
porului nostru. Cuvintele dumneavoastră referitoare la asi
gurarea pentru tineret a acelor condiții care să-i permită a 
„participa mai activ la viața socială, să-și poată manifesta 
energia in direcția perfecționării societății umane, a înfăp
tuirii idealurilor de dreptate, libertate și bunăstare a între
gii omeniri" sînt pentru noi scumpe și vom face tot ceea ce 
ne stă in putință pentru a vă justifica încrederea cu care 
sîntem învestiți.

La rîndul lor, dînd glas sentimentelor de unanimă ade
ziune la politica internă și externă a statului nostru, politi
că pătrunsă de grija pentru destinele poporului român, pen
tru afirmarea 
contemporană, 
arată: Sintem ferm hotăriți, noi, viitori activiști ai vieții 
noastre sociale, 
mat la deschiderea 
gloriosul semicentenar al partidului cu rezultate profesionale 
la nivelul obligațiilor ce ne revin în pregătirea multilaterală 
ca specialiști și cetățeni de nădejde ai României socialiste.

In telegrama adoptată la facultățile de tehnologia con 
strucțiilor de mașini și energetică se spune : Exprimînd gîn- 
durile celor 12 000 de studenți ai Institutului politehnic 
București, ne angajăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
să muncim eu și mai multă pasiune pentru a transpune în 
fapt politica partidului, printr-o pregătire profesională temei 
nică și o susținută activitate obștească, contribuind astfel cu 
întreaga noastră capacitate la construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul scump al patriei.

(Agerpres)

principiilor dreptului internațional in lumea 
studenții facultăților de drept și filozofie

să onorăm angajamentul pe care l-am asu 
acestui an universitar. întîmpinind

(Urmare din pag. I)

tă de asigurarea unui climat de 
pace in lume. Cursa înarmărilor, 
pe lingă efectele morale și poli
tice dezastruoase pe care le im
plică, grevează asupra posibili
tăților de dezvoltare, de progres 
în domeniul cunoașterii științi
fice. Să ne gîndim numai cd 
progrese uriașe s-ar putea asi
gura în cercetarea științifică da
că cele 200 de miliarde de do
lari ce se cheltuiesc anual tn 
lume pentru înarmări ar fi utili
zate în scopuri pașnice. De con
ducătorii de state, ca și de oa
menii de știință care au o mare 
responsabilitate socială, depinde 
ca, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „cuceririle 
științei să fie puse nu in slujba 
distrugerii civilizației ci a pro
gresului și păcii, a transformării 
naturii în interesul omului, a a- 
meliorării condițiilor de viață 
ale locuitorilor planetei noastre. 
Aceasta este însăși problema no
dală a zilei de mîine, a viitoru
lui societății omenești care inte
resează în cel mai înalt grad 
popoarele". Indiferent de genera
țiile din care facem parte, sin
tem conștienți cu toții că numai 
crearea Unei puternice baze eco
nomice, științifice și culturale 
poate asigura independența unei 
națiuni. Iată de ce nriii eforturile 
noastre unite România socialistă, 
asigurîndu-șl progresul propriei 
economii, își aduce șl 6 contri-

buție activă la diviziunea inter
națională a muncii, integrînd în 
circuitul internațional de valori 
roadele creației cercetătorilor și 
inginerilor români, receptivi, ei 
înșiși, la tot ceea ce știința oferă 
intr-un flux continuu civilizației 
noastre. Și nu uităm nici un 
moment că prestigiul pe care 
știința românească și l-a cîștigat 
pe plan internațional, legăturile 
multiple pe care le avem cu nu
meroase centre științifice din în
treaga lufne sînt legate indiso
lubil și de prestigiul politicii 
noastre externe, ale cărei admi
rabile principii au fost expuse 
acum, din nou, la tribuna O.N.U.

-7.-

Fiecare rind, flecare paragraf 
este demn de ateație. Prin giasal 
conducătorului său. Roman: a 
și-a tăcui cunoacută poz:t-a țață 
de marje probleme ce eonii
ta lumea contemporană, princi
piile care o călăuzesc io stiâdu- 
ința de a-și aduce contribuția la 
realizarea unei lumi fără răz
boaie, tărâ oprimare, in care 
drepturile suverane «le statelor, 
indiferent de mărimea p poziția 
tor geografică, să fie. fără ex
cepție. respectate. Dintre aceste 
principii m-aș opri la acela refe
ritor la înfăptuirea dezarmării 
generale, și. in primul rind, « 
celei nucleare. .Trebuie să spu
nem cu hotărire NU cursei înar
mărilor, NU armelor nucleare", 
tată cuvintele in care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu definește 
ferm apelul adresat de poporul 
român tuturor națiunilor pentru 
a milita pentru instaurarea unei 
păci durabile in lume. Suma de 
200 miliarde de dolari afectate 
anual cheltuielilor militare poate 
și trebuie să-și schimbe destina
ția. Ea poate fi convertită în 
piine, lapte și carne, in manuale 
școlare și locuințe. In creșe și 
spitale. Zilnic, in fața micului e- 
cran sau urmărind jurnalele de 
actualități ale cinematografelor, 
sîntem martorii tragediilor ce se 
întâmplă incâ in Vietnam și 
Cambodgia. părinții noștri au 
păstrat vii In memorie imagini
le anilor de război și suferințe, 
tn numele lor. In numele nostru 
și al copiilor noștri președintele 
Consiliului de Stat cere, prin a- 
pelul adresat Organizației Na
țiunilor Unite, sâ se pună odată 
pentru totdeauna capăt războiu
lui, spectrului morții. Dorim, așa 
cum a vorbit In numele nostru, 
al tuturora tovarășul Nicolae 
Ceausescu o viață pașnică, dorim 
un viitor luminos. Este vrerea 
unui popor pe care istoria sa 
l-a Învățat că, pentru a-și con-

ION TRIFAN 
Uâwfe „RepuMco

Am umiârri cu viu tateres 
cuvântarea rostită ie președin
tei» OBnsSiotai de Stat, xnarâ- 
jul Nicolae Ceaușescu. la se- 
nunea jubL^ră 1 Adunării Ge
nerale a O.N.U. Ascultindu-l pe 
șeful statului .nostru, eu și eo- 
legii mei im încercat sentimen- 
oil minar e: ză sintem fiii nx 
popor conștient ie valențele sale 
materiale ți spirituale, ie roiul 
ee-i revine tn riața inte 
nală. in riadul Națiunilor 
Mesajul 
Nicolae Ceaușescu de la 
-.ribună a O.N.U. oontureazâ d- 
‘reve atribute fundamentale pen
tru definirea unei personalități 
politice ți ■ unei națiuni. Voi 
numi, in primul rind. tenulu- 
tea. Eu cred că fermitatea tn 
exprimarea convingerilor «nu: 
popor este in «trinsă legături cu 
prestigiul politic, economic și 
social pe care poporul respecttr 
a izbutit să ți-1 dobindeascâ in 
lume. Doresc sâ subliniez, de 
ssemenea. profunzimea gindîril. 
.-are se afirmă in contextul unes 
înalte experiențe politice. « ju
decării realiste a istoriei.

Ca tinăr cetățean al României 
socialiste, doresc tă menționez 
mai ales deosebita receptivitate 
— pe care și «ceastă cuvântare 
o Ilustrează magistral — • to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
toate fenomenele sociale și po
litice ale epocii, analiza științi
fică pe care o face vieții in
ternaționale, tn a cărei 
ganlzare tineretul trebuie sâ 
aibă un cuvînt greu de «pus. 
„Se cer create condiții — 
a afirmat șeful statului român

iaț:o- 
înite. 

rostit ie tovarășul 
ta

or-

— ea tineretul să poată participa 
mai activ U «uța socială, să-și 
poală etaaifesla energia In di
recția perfect: ouă ni societății 
emane, a înfăptuirii idealurilor 
de dreptate, libertate și bună
stare ale întregii omeniri". Desi
gur, astăzi, cind tinăra genera
ție reprezintă mai mult ca ori
ei nd o forță dinamică, interesată 
fundamental de soarta planete; 
noastre, de sensul progresului 
in lumea contemporană, se cere 
a energia. elanurile, maturita
tea. spiritul de responsabilitate 
Je-t unt specifice să fie orien- 
■ate către rezolvarea probleme
lor esențiale, majore ale omeni
rii, către realizarea marilor as
pirații ale tuturor națiunilor. 
Ceea ce vreau să subliniez insă 
tn mod deosebit este faptul că 
justețea și valoarea acestui în
demn pe care președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România l-a adresat în
tregii lumi iți găsește argumen
te puternice, pilduitoare în re
alitatea politicii partidului și 
statului nostru, unde se mani
festă o grijă permanentă pentru 
crearea unei diversități de for
me instituționalizate prin care 
tineretul este «tras să participe 
activ la viața social-politică.

Referirea la rolul ce revine 
tineretului in viața socială — pe 
care șeful statului nostru a fă
cut-o in cuvântarea rostită de 
ta tribuna O.N.U. — constituie 
pentru noi. reprezentanții tine
rei generații din România, un 
îndemn de a folosi cu maximum 
de judiciozitate condițiile ce ni 
se ofer*, canalizlnd toate ela
nurile, priceperea șl talentul 
spre înflorirea națiunii noastre 
socialiste. Este expresia adeziu
nii noastre depline la politica 
generală a partidului și statu
lui.

ORTH HANS

RĂMÎNERI
ÎN URMĂ

(Urmare din pag. I)

tații. Am văzut aici, într-o zonă 
pe care capriciile vremii nu au 
ocolit-o deloc, arături de calitate, 
de cite 22—25 cm, mărunte, uni
forme — garanția unei încolțiri 
și creșteri în bune condiții a 
viitoarei recolte. Acest lucra a 
fost posibil deoarece lucrările 
pregătitoare s-au desfășurat din 
vreme, iar discuitul ș-a efectuat 
cu perseverență, sub directa su
praveghere a specialiștilor, de 
atâtea ori de cîte a fost nevoie, 
lată deci că și în situații mai di
ficile — cu condiția aplicării 
nnor tehnologii judicioase, siste
matice — atingerea ritmurilor 
bune și foarte bune este posibilă. 
Care este, „comparativ", opinia 
cadrelor de conducere, specialiș
tilor de la C.A.P.-urile Conțești, 
Traian, Odobeasca (unități serios 
rămase în urmă) care, In loc să 
încerce toate mijloacele posibile 
pentru a spori măcar acum vi
teza de lucra la maximum, se 
complac — exagerînd urmările 
lipsei de umiditate — Intr-o ati
tudine de suficiență și blazare ?!

încercăm, pe baza celor inves
tigate, o analiză succintă a as
pectelor ce au permis majorită
ții unităților teleormănene să a- 
tingă In aceste zile la însămîn-

I gj/ie/no
ns.ag.ins

I
I
I
IDeși ascultasem tu 6 zi îna

inte, cuvintăreă rostită de tova
rășul Nioolăe Ceaușescu la înalta 
tribuna a Adunării Generale a 
Națiunilor Unite, primul gînd a- 
vut in dimineața zilei de 20 oc
tombrie a fost acela de a-mi pro
cura un ziar. Gestul inii era dic
tat de sentimentul de mindrie 
încercat atunci cind vorbind tn 
numele nostru, al tuturora, pre
ședintele Consiliului de Stat a 
exprimat încă o dată opinia gu
vernului român asupra cîtorva 
din problemele majore ale vieții 
internaționale, probleme a căror 
soluționare ar putea conduce 
statele »pre realizarea utiui cli
mat de înțelegere șl colaborare,
spre destindere și pace. Am a- | 
cum in față textul cuvlntării I

I
I
I
I
I

departe de lumea dez
lănțuita (ambele serii): rulea
ză la Patria (orele 12,45; 16,30;
20.15) , București (orele 9; 12,30;
16,30; 20), Favorit (orele 10; 13,15; 
16,30; 19,45).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează 
la CAPITOL (orele 8.30; 10,45; 
13,15; 10), GALA FILMULUI RO
MANESC „SENTINȚA (ora
20.30) , Excelsior (orele 0; 11.15;
13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 18; 18,15; 20.30), To
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

DE ȘAPTE ORÎ ȘAPTE: rulea
ză la Luceafărul (orele 8; 11,15;
13 30; 16; 16.30; 21), Festival (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30) Melodia (Orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Mo
dern (orele 0; tl.is; 13.30; 16; 13.15;
20.30) .

GREȘEALA REGELUI: rulează 
la Victoria (orele 0; 11,15; t3,30;
16; 18,30; 20,45).

AGONIE ȘI EXTAZ: rulează la 
Central (orele 9,30; 13: 16,15; 19.30).

ÎN UMBRA COLTULUI : rulea- 
ză la Lumina (orele 0—16 tn conți, 
nuare; 18,15; 20,30).

FRUMOASA VARVARA: rulea
ză ta Dolhâ (Orele tl,3<J; 13,46).

ÎNTÎLNIREA: rulează ta Doina 
(orele 16; 18,30; 20,45). Cotrocenl 
(orele 17,45; 20), Volga (orele 15,30; 
18,15; 20,45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE: rulează U Timpuri
Noi (orele 0—11 In continuare).

100 DE CARABINE: rulează la 
Grivița (orele 0,00-11.80 tn conti
nuare; 10; 10,15; 00,30). Flamura 
(orele 11; 10; 10,10; 20,00), Floreas- 
ca (orele 15,30; 18 : 00.00), Aurora 
(orele o; 11,15; 13.00; 15.4$; 10;
00,15).

AURUL: rulcazl la înfrlțlrea
(orele 15,30; 17,45; 20).

IMPOSTORII: rulează la
zești (orele 15,30; 18; 20 30).

HIBERNAVUS: rulează la Da
cia (orele 0,45;—30 tn continuare; 
Arta (orele 15,30; 18; 30,15).

PATRICIA ȘI MUZICA: rulea
ză la Bucegl (orela 10; 18.15: 20.30), 
Giuleștl (orele 15,30; 18; 20.30), 
Miorița (orele 10; 12,15; 17.30; 20).

J AND A «'.MUL SE INSO ARA: 
ruleazâ la Unirea (Orele 18; 20), 
Moșilor (orele 18; 20,15), Ferentari 
(orele 15,30; 17.45; 20).

TACEREa BĂRBAȚILOR: 
tează la Unirea (ora 15,30).

FUGA BUIESTRAȘtlLUI: rulea- 
zâ la Moșilor (ora t5,30).

PĂSĂRILE: rulează la Lira (o- 
rele 15,30; 18; 20), Viitorul (orele 
18,30; 18; 20,30).

MAYERL1NG (ambele serii): ru
lează lă Drumul Sării (orele 16; 
19), Progresul (orele 15.30; 19).

CANARUL ȘI VISCOLUL: ru
lează la Cotrocenl (ora 15,30).

OGLINDA CU DOUA FETE: 
rulează la Popular (orei» 18; 30.15).

Bu-

AMBUSCADA: ruleazl la Popu
lar (ora 15,30).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE: rulează la Munca (o- 
rele 10; 18; 20). Crtngași (orele 
10; 16; 20).

ALFA — ROMEO ȘI JULIET A: 
rulează ia riacăra (orele 16; 
U; 20).

DRAGOSTE ȘI VITEZĂ: rulea
ză la Vltan (orele 15,3o; 18; 20,15).

DEGETUL DE FIER: rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,30).

FLACARA OLIMPICA: rulează 
la Păcea (orele 15,45; 18; 20).

TIFFANY MEMORANDUM; 
lează la Cosmos (orele 15,30; 
20.15).

țări un ritm ridicat, aspecte, 
care sînt sinonime — pentru uni- 
tâțile rămase în urmă — cu tot 
atitea căi, metode de lucru ce ™ 
trebuie urgent aplicate.

E vorba, în primul rfnd în 
C.A.P.-urile fruntașe (la nivelul 
întregului județ porumbul a fost 
recoltat de pe mai bine de 90 
la sută din suprafață, de înche
ierea completă a recoltării po
rumbului, inclusiv eliberarea te
renurilor și transportarea în ham
bare sau la baze. In unitățile din 

în
po- 
îm- 
Ac- 
ma- 

ximum de unitățile I.M.A., folo
sind și mijloacele puse la dispo
ziție de autobaze — să se desfă
șoare neîntrerupt: ziua urmînd 
să fie folosită pentru aducerea 
din cîmp a porumbului, iar noap
tea pentru transportul cocenilor. 
Numai astfel se poate crea un 
front mecanizat larg, decisiv pen
tru efectuarea în timp util a în- 
sămînțărilor. Este subînțeles fap
tul că e necesară întrebuințarea 
utilajelor la potențialul maxim și, 
mai ales, prezența lor, minut cu 
minut, în cîmp. Imperativ de la 
care I.M.A. Drăgănești sau Tra
ian se abat cu regularitate. Aici 
am putut vedea, în plină zi, cir
ca 5—7 tractoare colindînd fără 
rost ulițele comunelor respective.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată aprecierii juste a rapor
tului dintre suprafețele pregătite 
și cele însămînțate. Specialiștii 
trebuie să chibzuiască în așa fel 
îneît primele să fie constant su
perioare, însă nu 
prea mare, spre

zonele Conțești,- Ulmuț, 
schimb, sutele de tone de 
ramb, aflate încă pe cîmp, 
piedică începerea arăturilor, 
tivitatea trebuie sprijinită la 
ximum de unitățile I.M.A.,

ru-

ru-
18;

-S/ewfr'c
LUNI, M OCTOMBRIE 197»

Teatrul de Operetă: PRINȚESA 
CIRCULUI — ora 19.30; Teatrul 
Național „I. L. Căragiale" : (Sala 
Comedia): TRAGEDIA OPTIMIS
TA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): IUBIRE PENTRU IUBIRE
— ora 20; Teatrul Mic: EMI
GRANTUL DIN BRISBANE — 
ora 20 ; Teatrul „C Tănase" (Ca
lea Victoriei): SONATUL LUNII
— ora 19,30.

LUNI, 28 OCTOMBRIB 197»

• ÎN JURUL OREI 17,30 ! Vizi
ta tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consi
liului de Stat âl Republicii So
cialiste România, în Statele Unite 
ale Americil. Transmisiune direc
tă de la Casa Albă — Washington
• 18,00 Microavanpremiera • 18,05 
Telesport * 18 23 Panoramic știin
țific. Din Institute șl laboratoare
• 18,50 Actualitatea tn economie
• 19,05 Cu automobilul prin Aus
tria — reportaj filmat o 19,20 1001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici o 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 Teatru foileton : 
„Războiul celor două roze" (epi
sodul I). Spectacol filmat, reali
zat de Royal Shakespeare Com
pany și Studiourile de televiziune 
britanice după piesele lui W. 
Shakespeare : ..Henric al VI-lea“ 
și „Richard al III-lea“. Adaptare 
de Peter Hali și John Burton, 
prezintă Dan Duțescu • 20,55
„Unul din doi" — etnislune-con- 
curs • 21,55 Teleglob. Călătorie 
prin Iran • 22,20 Campionatele 
mondiale de gimnastică. Exerciții 
liber alese — bărbați. Transmisiu
ne directă de la Ljubljana a 23,00 
Telejurnalul de noapte.

cu o diferență 
a nu fărîmița

1 exa- 
punct da 

județului — 
! — trebueI

 frontul de lucru. Decalajul 
gerat existent din acest pun

I
 vedere la nivelul j„ ' 
peste 20 000 hectare 
grabnic micșorat.

I
Tot atît de importantă este și 
desfășurarea în totalitate a unor 
însămînțări de calitate, fapt ce 
. nu se poate realiza, în condițiile 

I actuale ale județului Teleorman, 
I decît — în primul rind — prin

I

vedere la nivelul

I

I

intermediul unor arături și dis- 
Cuiri conforme tehnologiilor pre
scrise. Este nevoie pentru aceas
ta ■— ca și pentru desfășurarea 
întregului ansamblu de lucrări ce 
urmează a fi efectuate în aceste 
zile cu vreme din ce în ce mai 
nesigură — de maxima mobili
zare a mijloacelor, de prezenta în 
teren, dar mai ales de întregul 
spirit de orientare si inițiativă al 
specialiștilor, cadrelor de con
ducere, șefilor de echipe, pentru 
a găsi, în funcție de particula
ritățile existente în fiecare unita
te, soluțiile practice cele mai 
rapida.

< 5
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Fotbal 31 DE GOLURI!
• VERVA AT AC ANTI LOR SAU SLĂBICIUNEA AP ARĂRILOR ? •

Farul-S. c. Bacău : 4—2 (2—0). 
Au înscris pentru constănțenl 
Tufan (mln. 4), Oprea (mln. 38), 
Badea (mln. 47) și Ologu (mln. 50) 
iar pentru oaspeți Daniel Ene (în 
minutele 49 și 55). Joc disputat, 
cu faze numeroase șl atractive la 
ambele porți. înaintarea constăn- 
țenilor. în mare vervă, s-a dove
dit mal Inspirată decît aceea a ju
cătorilor din Bacău. A arbitrat o 
brigadă ploieșteană condusă de 
Emil Vlalculescu.

Dlnamo-Steaua : 3—0 (2—0). Au
înscris Sălceanu (mln. 40), Radu 
Nunwelller (mln. 41) și Dinu, 
prlntr-un șut excepțional de la 
distanță In minutul 70. Jocul a 
fost la discreția dinamoviștllor, 
care au avut în față o echipă fără 
moral, în special datorită nesigu
ranței din linia de “ 
bitrat foarte bine 
mona.

Rapid-Progresul i 
Dominare netă 
care au percutat 
poarta Progresului 
— ieri ““ *
14 și 47). 
taze de ___ ._______
Oudu Georgescu l-a accidentat 
involuntar pe Rădneann. A ar
bitrat C. Petrea din București — 
foarte bine.

U.T.A.-C.F.R. Timișoara : 6—0 
0—0). Festival de goluri la Arad, 
unde înaintarea localnicilor a 
căutat să răscumpere, într-un fel. 
eșecul de miercuri de la Belgrad. 
Golurile au fost înscrise de Pe- 
tescu (min. 20), Axente (minutele 
50 și 64), Dumbreanu (minutele 
57 șl 74) și Sima (în minutul 70). 
Nici o rază de speranță pentru 
echipa de pe malul Begăi. Parti
da a fost arbitrată de A. Pirvu 
(București).

Jiul-F.C. Argeș : 4—1 (1—0). Go-

apărare. A ar- 
Gheorghe Li

2—0 (1—0). 
a „gărarilor", 

de două ori 
_ prin Codreanu

în mare formă (minutele 
La una din puținele 
atac ale Progresului 

_ : j ‘ * *
Răducanu.

lurlle au fost înscrise de... pt- 
teșteanul Vlad în proprie poartă 
(mln. 19), Libardi (min. 68), L 
Constantin (min. 72) și Țurcan 
(min. 70) pentru mineri. In top 
ce lancu a înscris golul de onoa
re al elevilor lui Ozon în minutul 
88. In minutul 60 portarul Stan 3 
executat slab un penalty în fa
voarea localnicilor permlțînd 
oponentului sâu, Nlculescu, să 
evite golul. Partida a fost domi
nată In întregime de elevii Iul 
Ion Bălănescn care și-au regăsit, 
se pare, pofta de victorie. A arbi
trat O. Comșa (Craiova), cu scă
pări la unele faze, 
fluența rezultatul.

Petrolul-Steagul 
(2—0). Partidă fără 
tă comportării sub 
echipei oaspete, pe care prezența 
Iul Nikl Dumltrlu nu a reușit să 
o Impulsioneze. Golurile au fost 
înscrise de Grozea (min. ». Oin- 
cuță (mln. 6), N. lonescu (min. 
47) șl Iiihasz (min. SO). A arbitrat 
o brigadă din Oradea, avfnd--! 
la centru pe M. Bădulesen

U. Cluj-C.F R. Cluj : 1—2 0—1) 
Golurile au tost
Adam, în minutul 12 centru stu- 
denți șl de Petrescu (mln Z7> st 
O. lonescu (mln. 82) pentru C P R. 
Joc interesant, echilibrat — totuși 
victorie meritată a ceferiștilor, 
care s-au dovedit extrem de In
cisivi pe contraatac. A arbitrat 
bine timișoreanul S. Biriescu.

Politehniea-V. Craiova : S—• 
(0—0). Au înscris Moldoveana în 
minutul 71 și Bitlan — autogol — 
(mln. 84) In prima repriză oltenii 
au reușit să facă fa'ă atacurilor 
dezlănțuite ale gazdelor. După 
pauză, ei au ieșit la. atac, ceea ce 
le-a slăbit potențialul defensiv. A 
arbitrat bucureșteanul C. Ghemi- 
gean — bine.

dar fără • «n-
Roșu : »—• 

istoric, datori- 
orlce critică 4

înscrise de

RUGBY O VICTORIE
DE PRESTIGIU

ROMANIA-ITALIA 14 3
La Rovigo trebuia infirma

tă o tradiție nefavorabilă 
rugbyștilor români, aceea a 
unei victorii in deplasare a- 
supra azzurilor. Duminică 
România a reușit un exce
lent 14—3 în dauna Italiei.

Este o victorie de presti
giu, care confirmă valoarea 
unor jucători din noua ge
nerație ți, totodată, ne dă 
speranțe intr-o comportare 
din ce in ce mai bună pen
tru partidele internaționale 
din luna noiembrie.

Dar iată cum a evoluai 
scorul : in min. 52 lrimescu 
înscrie dintr-o Iov. de picior 
căzută. Trei minute mai tir- 
ziu, Dragomirescu a marcat 
în aceeași manieră In min. 
66 lrimescu a obținut o în
cercare și scorul a devenit 
9—0. In urma unei încercări 
la centru realizată de Drago
mirescu, și transformată de 
lrimescu, echipa României 
a condus cu 14—6. Gazdele 
înscriu cele trei puncte io 
min. 75 datorită unei încer
cări realizată de Bolezan.

ZIUA FORȚELOR ARMATE
ALE REPUBLICII

festivă dinAdunarea

ScRIA 11

Capitală
SOCIALISTE ROMÂNIASă nu uităm miercurea

DIVIZIA B

SERIA I

Leffămînt de credință
campioana

jurămîntul

Locot. col. NEGURĂ MIIIAIHANDBAL
tu! de credință făcut patriei, 
poporului. Partidului Comu
nist Român, să-și consacre tn-

a M. A.!

O etapă tonică, cu goluri multe și scoruri ne
așteptate, cit surprize, cu situații captivante, 
mai puțin obișnuite, dar care nu ne pot face să 
uităm fiasco-ul de miercuri al celor 3 echipe 
care ne-au reprezentat in cupele europene. Nu 
infringerile deranjează — in sport, uneori, sini 
inevitabile — cit maniera in care au pierdut. Di
ferența, pe toate cele 3 flancuri, e greu recupe
rabilă. Dacă pentru U.T.A. se pot găsi unele ex
plicații — e într-o situație precară ca lot și con
diții de muncă, și a intilnit și cea mai in forml 
echipă europeană — pentru Dinamo, dac mai 
ales pentru Steaua, nu se mai pot găsi scuze 
Dacă atnnci cind e vorba de reprezentarea soe- 
cerului românesc de către naționala tării si re
zultatele ei sint uneori neconeludeute. se caut* 
vini și se expun opiniei publice vinovății, de re 
nu am opera cu aceeași unitate de măsură «• 
aceleași rigori și principii și cind e vorba de 
onorarea unor obligații pentru fotbalul române-^ 
de către echipele de club ? Echipa Steaua, eo 
cițiva internaționali, in tntilnirea cu P. S. V 
Eindhoven — să nu ne intreeem eu gluma și sâ 
recunoaștem că este o echipă fără o carte de 
vizită impresionantă — nu reușește să creeze o 
acțiune, o fașă de gol, in 90 de minute si Pri
mește 2 goluri in 2 minute. Incredibil ! Federa
ția le-a creat eonditii de pregătire, echipele an
gajate au avut in plus pe lingi ele cite un teh
nician, antrenorilor le-au fost udeșnite deplasări 
sâ-și vadă la lucru adversarii ea să se pregă
tească in cunoștință de cauză. H s-a «probai eo 
etapa s-o devanseze eu o zi perturbind campio
natul — și rezultatele care sint î Ba mai mult, 
cind antrenorilor acestor echipe H s-o »tr*« »- 
tenii», li s-a spus in Biroul federal ei munca do 
oregiiire nu se desfășoară rum trebuie, dumnea
lor erau foarte eontrariați ; _Se poate, nu H*» 
noi ee avem de făcut ~. părea a a spune.

Așteptăm explicații din porte» {•■ducerii ctu- 
burilor șl antrenorilor Pentru a le Pubtiea «pro 
intormarea opiniei publice.

Revenind ta etapă, prim» remarci ee «e taa- 
psine se referi la eficacitate. Ieri s-a bătut «■ 
record : față de etapa a S-a. considerată, ru ee*e 
Î3 de goluri, a eficacității. rea -«nsumată '-««I- 
eu 31 de goluri marcate, poate fi s»eo<it5 cu «■ 
record absolut. Da- m-efu-fie ririouaie ea P 
lățirile radio-repoeterilor — pe fată as .-uviu** 
potrivit $i mai inspira»; ra orie-ud — oe «re- 
r*ari unele îndoieli. Efieueiteiea ecapes »-e 
rieetal îmbunătățirii calitative - tehnice d lue
tice — a jocului eom*artim«etrior •’»<«tv« a 
re-vei atarantfior «au remltatuț illWrlaaSlw 
apărării 1 După noi. rea Se-a 1r«a t-lzrwM

Metrom Brașoi-Ceahlăul Pia
tra Neamț 1—0 ; Politehnica 
Galați-Dunărea Giurgiu l—1 ■ 
Metalul Tirgoviștc-Sportul «tu 
dențesc București 2—9: Pro
gresul Brăila-Otetul Galați 
2—1 ; Flacăra Moreru-Portul 
Constanța 1—2; Știința Bacău 
S. N. Oltenița 4—1 ; Metalu* 
București-A. 8. A. Tg. Mureș 
4—0. In clasament cooduce 
Sportul studențesc eu 16 pune 
te. urmată de AJS.A. Tg. Muie* 
și Progresul Rrâiia cu «te 
14 puncte

NU NUMAI

UN DERBY RATAT

DINAMO

S-mhâtâ seara a avut loc,'in 
Teatrului Uniunii Generale 
udcate’.oe din Capitală, a- 
im festivă consacrată celei 

rersâri a Zilei For- 
ale Republicii So-

I adarare au luat parte tova- 
Ehaii Bocsaraș, membru al 

■tai Executiv, al Prezi- 
.- il C.C. i!

•v.worejeiuste al Consi- 
Luhd tSe Stat. Dumitru Popa, 
taestxu al Comitetului Execuiiv 

C. al P C R_ ger-eral-colonel 
tocită. i torțelor ar-

președir.tele

Consiliului Securității Statului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat șl ai guvernului, 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri activi și In re
zervă. veterani din războiul anti
fascist, reprezentanți ai gărzilor 
patriotice și ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru a- 
p;.area patriei, oameni .de știin
ță șl cultură, oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene, ziariști. '■■■;

Au luat parte, de asemenea, 
•tasați militari ai misiunilor di-

plomatice acreditate la Bucu
rești.

Despre Ziua Forțelor Armate, 
a vorbit general-colonel Sterian 
Tîrcă, adjunct al ministrului for
țelor armate.

In cadrul adunării festive au 
rostit cuvîntări de salut ing. Ma
rin Ertache, secretar al Comite
tului de partid al uzinelor „23 
August”, Spiridon Mihalache 
Constantin, membru al biroului 
Comitetului U.T.C. al sectoru
lui 4, general-locotenent în re
zervă Ilie Antonescu, veteran 
din războiul ar/.ifasc ist.

Au început
surprizele!

Intre două runde, redactorul nostru, 
FLORIN GHEORGHIU, relatează:

în ultimele două zile în des
fășurarea campionatului națio
nal de șah au apărut primele 
surprize. Fără îndoială, eroul 
ultimelor două runde este tî- 
nărul candidat de maestru 
Mihai Ghindă care a reușit 
performanța de a cîștiga la ma
estrul internațional Ghițescu și 
de a remiza cu actualul campi
on național Ciociltea. Ca urma
re a jocului bun prestat în a- 
ceste două partide, Ghindă a 
urcat pe locul doi în clasa
ment. Cite un punct au reali
zat în aceste două runde marii 
favoriți ai turneului, Gheor
ghiu și Ciociltea dar pe căi to
tal diferite. în timp ce Ciocil
tea a remizat, prudent, cele 
două partide cu Ghindă și Rei
cher, Gheorghiu a jucat cu toa- ■ 
tă hotărîrea la cîștig dînd, ast
fel posibilitatea publicului spec
tator să asiste la 
nală surpriză : 
probabilă (

gescu a cîștigat la Ghizdavu, 
în schimb ă pierdut clar la 
Buză. O revenire de formă 
manifestă maestrul Ungureanu, 
care a cîștigat ieri frumos la 
Tratatovici și debutantul Ilijin, 
care l-a învins, surprinzător, pe 
maestrul Buză, pentru ca aseară 
să întrerupă eu avantaj la
Solomonovici. Maeștrii Pavlov
și Reicher își continuă, netul
burați, seria de remize în mij
locul tuturor acestor eveni
mente furtunoase.

Cine <t ctzxmot Ic țașa locului 
derby-u! de handbal — de tra
diție. de luptă și, deopotrivă, de 
orgoliu — are o imagine unică 
despre condițiile tn cere, cite- 
cdati, trebuse sau rint pași hartd- 
baliștH ad-ți dispute iniuetatea. 
Nu știu cum ar fi fost mai btne 
să se procedeze, dar obkgpuhs-i 
pe băieți si înoate in noroi mai 
sus de dezui mi se p-aru cel pu
țin anormsi Amînarea meciului
— dacă trebuia totuși fucat in 
aer liber — părea Iminentă încă 
din clipa in care au apărut for
mațiile pe teren.

Așa rtind lucrurile, rezultatul 
de egalitate ms-l considerdm edi
ficator, situațiile din care s-a con
cretizat devenind anormale, de
parte de ceea ce-ar fi fost in con
diții obișnuite de joc. Ce poate 
reflecta md convingător afirma
ția noastră devii numărul infim 
de goluri: 4—3 la pauză pentru 
Steaua 0 5—5 ia final. Timp de 
20 de minute in repriza a doua 
nu s-a punctat deloc. S-a marcat 
decisiv din lovituri de la 7 m. 
Așa a ajuns ai conducă Steaua 
cu 5—4 pină in ultimul mima 
(lovitură transformată de Birto 
lom), așa a reuțrt să egaleze Di
namo, prin Dan Marin in ulti
mele secunde. Meciul nu ne pune 
întrebări de tehnică, de spectacol
— aici ooantaful ar cădea de 
partea handbaliștilor de la Steaua,

V. AKIEȘl

VOLEI'

cuvinte despre „B“

Elevii școlilor militare
>

ale M.F.A. au depus

treaga capacitate și energia 
însușirii cunoștințelor militare, 
politice și de specialitate pen
tru a deveni buni instructori și 
educatori ai ostașilor din con
tingentele de mîine, coman
danți destoinici, ingineri șl 
tehnicieni pricepuți, hotărîți să 
contribuie la perfecționarea 
forțelor noastre armate, la în
tărirea capacității de apărare a 
țării-

o senzațio- 
înîrîngerea 

c_____ J (partide este între
ruptă) în Întîlnirea cu candi
datul de maestru Joița în urma 
unei suite de greșeli comise în 
jocul de mijloc. În cealaltă 
partidă, este adevărat, Gheor
ghiu a cîștigat prin atac fru
mos de mat la unu) din cei mai 
talentați tineri debutanți Tra
tatovici. Rezultate contradicto
rii au obținut și ceilalți candi
dați la un toc fruntaș. Astfel, 
Ghizdavu a pierdut la Georges
cu pentru ca în runda urmă
toare să eîștige o bună parti
dă pozițională la Neamțu, Geor*

-a -vmgliori t reUaut atenția a- 
reîast Drâgaa, jucător de veche 
za.-dâ. In deschidere. Steaua, an 
tlciplnd o predă oșoart In me
dul cu Petrolul, șt folosind mai 
mult oamenii de pe banca rezer
velor. a realizat ușor cea de a 
doua sa victorie de etaoă : »—«
Oa » «. ț). Studenții de la
LE.FA. elevi al profesorului Ște
fan Stroe. s-au întrebuințat serios 
ir. compania Tractorului pentru 
a nu ceda vreun set nici chiar 
in situația de 15—15 ! Ieri. în sala 
Progresul, ei «a realizat o victo
rie prețioasa, in tata unui adver
sar de valoare apropiata : t—« (la 
12. 15. 11).

La feminin, din nou prilej 
satisfacții pentru clubul din 
cmătatea liniilor bucureștene _
cale ferată . Rapid — C.P.B. 3—L 
meci disputat in sala Ciulești.

„Pepiniera- primei divizii, ,.B“- 
ul, n-ar fi făcut obiectul atenției 
noastre dacă — alături de con
statarea absolut generală că aco
lo se joacă un volei de cea mal 
scăzută cotă — n-am fi sesizat un 
«îcldent caracteristic : indiscipli
na și lipsa de autoritate a antre
norilor. De pe bancă, antrenorul, 
tace o observație unui jucător 
care a greșit ta joc. Jucătorul 
ta gura mare : „Du-te dom-le șl 
te odihnește, dacă ești nervos* 
imediat, schimbarea așteptată. Ne 
gindeam chiar că jucătorul o- 
braznic va primi o aspră sancțiu
ne. Dar n-a trecut nici un minut 
si ..rebelul", care se așezase, su 
pârât, undeva departe de banca 
echipei sale, a intrat în teren, a- 
runcind din mers antrenorului 
său : „Lasă, dom-le, că intru tot 
eu...*. Antrenorul a acceptat ! ! 
Ce importanță are că asta s-a în- 
tîmplat iert, la Giuleștl. în me
ciul Aurora — Vagonul Ploiești 
(3—0) și că jucătorul de Ia Vago
nul se numește Vespasian Roșu, 
Iar antrenorul Gheorghe Vintilă? 
Sintem doar la „B“. nu ! I..

de 
ve
de

VIOREL RABA

ta primele ore ale dimineții 
de vineri 23 octombrie, in șco
lile militare de ofițeri activi ?i 
de rezervă, de maiștri militari 
ă subofițeri ale Ministerului 
Forțelor Armate a avut loc de-
nunerea jurămîntului militar. 
La festivități au luat parte 

a membri ai Colegiului Minlste- 
w ralul Forțelor Armate, coman- 
_ danți și activiști de partid. Au 
" participat, de asemenea, repre

zentanți ai organelor locale de 
• partid și de stat ți ai U.T.C., 

membn ai gărzilor patriotice 
îi ai detașamentelor de pregă
tire a tineretului pentru apă- 
rarea patriei, pionieri care au 

” ținut să fie prezenți la acest 
moment solemn cu profunde 

O semnificații in viața ostă
șească.

® Pentru cei mai tineri elevi ai 
școlilor militare, ziua depune- 

ț rit jurămîntului a constituit nu 
numai o adevărată sărbătoare 

a ci și un prilej de fierbinte ma- 
nifestare a hotăriril ce îi însu- 

_ flețește, de a munci neobosit 
" pentru a deveni cadre de nă

dejde ale armatei noastre 
populare, demni continuatori 
ai tradițiilor eroice făurite de 
înaintași, luptători neînfricați 
pentru apărarea libertății po- 

• porului, a Independenței șl
suveranității de stat a Româ- 
niei. noastre socialiste.

" în fața drapelelor tricolore 
ei s-au angajat prin jurăm in-

Elevii Școlii militare 
de ofițeri

Cu prilejul depunerii jurămîn- 
tului militar de către elevii anu
lui întîi al Școlii militare de ofi
țeri a M.A.I., in localul acesteia 
a avut loc o emoționantă festi
vitate la care au participat tova
rășii general-maior Nicoiae State, 
adjunct al ministrului afacerilor 
interne, inspector general al mi
liției și Virgil Cazacu, secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. Au luat parte, de 
asemenea, ofițeri superiori, cadre 
de conducere din minister, pă
rinți ai elevilor, numeroși alți in
vitați.

...Este ora 9,30. într-o aliniere 
perfectă, elevii Școlii militare de 
ofițeri a M.A.I. sînt gata pentru 
depunerea jurămîntului. Tovară
șul general-maior Nicoiae State 
primește raportul comandantu
lui școlii, colonel N. Cristocea.

Elevii ascultă apoi, cu atenție, 
cuvîntul generalului-maior Ni
coiae State, care vorbește despre 
realizările școlii în cei 21 de ani 
de existență, despre valoarea ca
drelor care s-au pregătit aici, 
despre sarcinile actuale ale aces
tei instituții militare, în care sînt 
instruiți apărători de nădejde ai 
legalității socialiste, ai cuceririlor 
poporului nostru în lupta pentru 
construirea socialismului. Invi
tații vizitează, apoi, o expoziție 
cu aspecte din procesul instruc-

tiv-educativ și vizionează primul 
film didactic realizat în cadrul 
școlii.

...Solemni și siguri, deși emo
ția li se citește în fiecare gest, 
elevii din anul I depun jurămîn
tul, angajîndu-se cu fer
mitate și convingere să continue 
tradițiile eroice străbune ale pa
triei noastre.

P. OVIDIU

ÎNTÎLNIRI
ÎNTRE TINERI
ȘI MILITARI

ACȚIUNI FESTIVE LA IAȘI
Ziua de sărbătoare a armatei

— noastre a prilejuit în municipiul
9 Iași, frumoase și interesante ac

țiuni organizate de Comitetul

•
 municipal U.T.C., care s-au des
fășurat la sfîrșitul săptămînii tre
cute. Astfel, Casa de cultură a

•
 tineretului și studenților a găz
duit o emoționantă întilnire în
tre tinerii care se pregătesc pen- 
A tru apărarea patriei în liceele, 

w școlile profesionale, și întreprin- 
derile ieșene cu ofițeri superiori, 

9 participant! la cel de-al doilea 
război mondial. Colonelul Pro- 

_ dan Damian a vorbit despre im- 
9 portanța zilei de 25 octombrie, 

ziua forțelor armate din R.S.R.,

•
 iar colonelul Arsenie Constantin 
a povestit tinerilor în uniforme

albastre episoade trăite de el în 
luptele de pe frontul antifascist. 
Cei 800 de tineri participant au 
urmărit în continuare .piesa de 
teatru „Omul care nu greșește 
niciodată", prezentată de forma
ția Casei armatei din Iași. O ac
țiune asemănătoare a fost orga
nizată și la Liceul pedagogic 
„Vasile Lupu". Duminică, în in
cinta unității militare „Ștefan cel 
Mare" a avut loc deschiderea 
festivă a unui stand cu aspecte 
din activitatea de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei. 
Cu această ocazie a fost vizitat 
muzeul tehnic de luptă cu care 
este dotată unitatea.

La Clubul tineretului din seo 
torul 4 a avut loc, in ziua de 23 
octombrie, o întilnire a tinerilor 
in uniforme albastre cu tovarășul 
general colonel Marcu Stan. A- 
dunarea a fost deschisă de Du. 
mitru Gheorghițan, prim secre
tar al Comitetului municipal 
București al U.T.C. Au parti
cipat 950 de tineri. In prezidiu 
au luat loc tovarășii Mateescu 
Nicoiae — șef de sector la C.C. 
al U.T.C., general maior Tudor 
Ion, comandantul Centrului Mi
litar București, colonel lonescu 
Lucian, șeful direcției de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei din M.F.A. — tineri frun
tași la pregătirea pentru apăra
rea patriei.

După expunerea tovarășului 
general-colonel Marcu Stan, care 
a elogiat în cuvinte calde erois
mul tinerilor ostași români pe 
frontul antifascist si a îndemnat 
tinerii ca în cadrul pregătiri! 
pentru apărarea patriei să-și în
sușească temeinic cunoștințele 
predate, a urmat un spectacol 
artistic.

V. VĂCĂRIȚĂ

*
Duminică, 25 octombrie, peste 

1000 de tineri din centrele de 
pre"ătire au fost oaspeții mili
tarilor din unitățile de pe raza 
orașului București.

N. STANCU i

l



Președintele Nicolae Ceaușescu 
a participat la ședința festivă 

de încheiere a sesiunii jubiliare 
a 0. N. U.

NEW YORK. — De la 
trimișii speciali : Sîmbătă, 24 
octombrie, s-a încheiat la 
New York sesiunea jubiliară 
consacrată celebrării unui 
sfert de secol de existență a 
Organizației Națiunilor Unite.

La ora 10,45 (ora New 
York-ului), cînd delegațiile 
celor 127 de țări membre ale 
Organizației Națiunilor Unite 
au intrat în sala Adunării Ge
nerale, la pupitrul rezervat 
României au luat loc Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al țării noas
tre, Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., de
putat în Marea Adunare Na
țională, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Diaconescu, repre
zentantul permanent al Ro
mâniei la O.N.U.

La ședința plenară au luat 
parte numeroși șefi de state 
și guverne, miniștri de exter
ne, precum și alte personali
tăți ale vieții politice interna
ționale prezente la New York 
cu ocazia jubileului Națiuni
lor Unite.

Deschizînd ședința, Edvard 
Hambro, președintele actualei 
sesiuni a Adunării Generale, 
a prezentat cele patru docu
mente finale supuse exami
nării și aprobării sesiunii ju
biliare. Adunarea Generală a 
aprobat în continuare aceste 
documente : Declarația solem
nă de reafirmare a încrede
rii statelor în viabilitatea 
principiilor Cartei O.N.U., a

ORIENTUL 
APROPIAT
Întrevederi la
NAȚIUNILE UNITE

Secretarul general al O.N.U, 
U Thant, a oferit la sediul Națiu
nilor Unite un dineu la care au 
luat parte miniștrii de externe ai 
Franței, Marii Britanii, U.R.S.S. 
și S.U.A, precum și Gunnar 
Jarring, reprezentantul său spe
cial pentru Orientul Apropiat 
Dineul a fost urmat de o ședință 
de lucru la sfîrșitul căreia secre
tarul general al O.N.U. a comu
nicat că participanții au hotărtt 
să depună maximum de efor
turi în vederea reluării misiunii 
Jarring și a prelungirii încetării 
focului după perioada de 90 de 
zile, acceptată de către R.A.U, 
Iordania și Israel. Participanții 
au convenit să depună eforturi 
în favoarea unei soluții pașnice, 
în spiritul rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967.

Cu același prilej, s-a menționat 
că întrevederile în problema 
Orientului Apropiat, între repre
zentanții la O.N.U. ai Franței, 
Marii Britanii, U.R.S.S. și S.U.A, 
vor continua, viitoarea lor reu
niune urmînd să aibă loc 
miercuri 28 octombrie a.c. 

angajamentului lor de a acți
ona pentru sporirea rolului și 
eficacității organizației, în 
scopul de a deveni un instru
ment eficace în întărirea 
securității internaționale șl 
promovarea progresului tutu
ror popoarelor; Declarația 
privind strategia și metodele 
dezvoltării și lansarea celui 
de-al doilea Deceniu al 
O.N.U. pentru dezvoltare 
(1971—1980) ; Declarația cu 
privire la principiile relații
lor prietenești și cooperarea 
între state ; un program de 
acțiune, sub forma unui do
cument al O.N.U., conținînd

Recepție in onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a soției de, 

Elena Ceaușescu
în onoarea președintelui 

Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, reprezentan
tul țării noastre la Națiunile 
Unite, Gheorghe Diaconescu, a 
oferit vineri seara o recepție 
în saloanele Misiunii perma
nente a României la O.N.U.

Au luat parte conducători 
de delegații la sesiunea jubi
liară a O.N.U., miniștri ai a- 
facerilor externe, ambasadori 
și șefi de misiuni permanente 
acreditați la Națiunile Unite, 
senatori și alți reprezentanți 
ai vieții politice americane.

INTENSIFICAREA 
DE MUNCĂ

„Asupra Angliei se va 
abate o iarnă deosebit 
de aspră", acest pronos
tic a fost făcut de marea 
majoritate a presei lon
doneze pentru anotimpul 
care se apropie.

Desigur, nu este vorba des
pre înăsprirea climei, ci despre 
intensificarea conflictelor de 
muncă. De cîteva săptămîni se 
află în grevă peste 65 000 de 
muncitori de Ia serviciile co
munale din principalele loca
lități ale Marii Britanii. Pe 
trotuare sînt aruncate în 
dezordine lăzi, saci și cutii cu 
hîrtii, dînd orașelor un aspect 
dezolant. Nenumărate grădini 
publice și locuri virane au fost 
acoperite, practic, de mormane 
de gunoaie. Numai în cartie
rul West-End din Londra, 
scrie „Daily Mirror", 12 gră
dini publice au fost transfor
mate în depozite ad-hoc de 
resturi și de tot felul de de
șeuri.

Tratativele care au avut loc 
Intre reprezentanții uniunilor 
sindicale și patroni privind sa
tisfacerea revendicărilor de 
sporire a salariilor lucrătorilor 

o serie de măsuri eficiente 
pentru lichidarea definitivă și 
cît mai urgentă a ultimelor 
vestigii ale colonialismului.

în timpul ședinței au rostit 
scurte alocuțiuni Okoi A- 
rikpo, ministrul afacerilor ex
terne al Nigeriei, Sanga Kitti- 
kachorn, ministrul afacerilor 
externe al Tailandei, Stefan 
Jedrychowski, ministrul aface
rilor externe al Poloniei, Mario 
Gibson Barboza, ministrul a- 
facerilor externe al Braziliei. 
Yvon Beaulne, reprezentantul 
permanent al Canadei la Nați
unile Unite, U Thant, secretar 
general al O.N.U.

precum și ai cercurilor de a- 
faceri, Ziariști.

Au fost prezenți Dumitru 
Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., deputat în Marea 
Adunare Națională, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai delegației 
României la lucrările Adună
rii Generale a O.N.U, precum 
și Corneliu Bogdan, ambasa
dorul țării noastre la Wa
shington.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a Întreținut cor
dial cu personalitățile prezente 
la recepție.

CONFLICTELOR 
IN ANGLIA 
în conformitate cu creșterea 
costului vieții au eșuat. în a- 
ceste împrejurări, guvernul a 
anunțat că va recurge la servi
ciile armatei pentru degajarea 
In marile orașe a străzilor.

• TlNARA deputată nord-ir- 
landeză Bernadett Devlin, care 
■ fost eliberată miercuri din 
tncbisoare, unde executa o con
damnare de 6 luni pentru par
ticiparea la demonstrațiile or
ganizate anul trecut la Belfast, a 
făcut simbătă prima declarație 
oficială. Cu acest prilej, Devlin 
a lansat un apel la încetarea os
tilităților dintre protestanți și 
catolici. Pe de altă parte, ea a 
subliniat necesitatea respectării 
drepturilor intregil populații, 
propunind, totodată, crearea u- 
nui centru de cercetări cu mi
siunea de a explica maselor 
populare cum sint frustrate, din 
punct de vedere financiar, de 
cercurile patronale.

• CAMPANIA electorală pen
tru alegerile prezidențiale din

CANADA — In fața casei diplomatului britanic James Cross, răpit, forțe de poliție 
patrulează în permanență

• MINISTRUL educației al 
Perului, generalul Alfredo 
Arrisueno Cornejo, a anunțat 
că in 1971 guvernul peruvian 
va efectua o amplă reformă 
a invățămintului. Scopul a- 
cesteia, a precizat el, este de 
a democratiza invățămintul 
și a reduce cheltuielile pen
tru toate gradele de școlari
zare. Planul de reformă con
stituie in prezent obiectul 
unui studiu minuțios între
prins de o comisie specială a 
guvernului. El va fi, totodată, 
supus unei dezbateri națio
nale.

• PREȘEDINTELE Turciei, 
Cevdet Sunay, care a făcut o 
vizită oficială de șase zile tn 
R. F. a Germaniei, a plecat sim
bătă spre patrie. în cursul vizi
tei Cevdet Sunay a avut con
vorbiri cu președintele R.F.G„ 
Gustav Heinemann, și cu can
celarul federal, Willy Brandt. 
Ministrul afacerilor externe al 
Turciei, Ihsan Sabrl CaglayangiL 
a avut întrevederi cu colegul 
său vest-german Walter ScheeL 

în comunicatul dat publicității 
după încheierea vizitei se men
ționează că șefii celor două state 
au convenit „să continue și să 
întărească cooperarea Intre 
R.F.G. ji Turcia, In toate dome
niile".

■ ■■■■■■■■■■a

s c|u r* -t
Republica Democratică Congo 
intră tn ultima săptămlnă. Pre
ședintele Mobutu este singurul 
candidat desemnat de partidul 
de guvernămint „Mișcarea revo
luționară populară”. Alegerile 
prezidențiale urmează să se des
fășoare timp de două zile la 
sfîrșitul săptămînii viitoare.

• IN BAZA unei hotărîrl a 
guvernului Republicii Populare 
a Yemenului de Sud, în Întreaga 
țară se desfășoară o vastă cam
panie pentru împărțirea marilor 
latifundii țăranilor lipsiți de 
pămînt. Au fost create comitete 
speciale care au misiunea de a 
înregistra toate familiile care nu 
dispun de suprafețe de terenuri 
agricole și de a împărți aces
tora suprafețele de pămînt con
form hotărîrilor adoptate.

Salvador Allende 
a fost ales președinte 

al statului chilian
SANTIAGO DE CHILE. — Corespondență de la Eugen 

Pop : După cum s-a anunțat. Congresul chilian s-a pronunțat, 
simbătă, prin vot secret, pentru desemnarea lui Salvador 
Allende ca președinte al țării cu un mandat de 6 ani.

în felul acesta, scrutinul 
popular de la 4 septembrie, 
care a consacrat succesul poli
tic al frontului „Unității Popu
lare", a fost ratificat. S-a des
chis, astfel, perspectiva unor 
Importante prefaceri în viața 
economică și politică a țârii 
formulată în programul electo
ral care a asigurat victoria lui 
Salvador Allende la alegerile 
prezidențiale din 4 septembrie.

în preajma actului de la 24 
octombrie, prin atentatul îm
potriva comandantului șef al 
armatei, generalul Rend 
Schneider, elemente de extre
mă dreapta au încercat să tul
bure atmosfera de calm In

e GUVERNUL iordanian, 
reunit sub președinția primu
lui ministru Ahmed Toukane, a 
autorizat publicarea a două co
tidiene, a anunțat postul de ra
dio Amman. Aceste publioațil 
sînt „Al Karamah”, organul co
mandamentului forțelor armate 
iordaniene, și „Al Fatah”, or
gan al Comitetului Central al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

e INCEPIND de sîmbătă, pe 
întregul teritoriu al Irakului a 
Încetat starea de urgență, de
cretată tn luna ianuarie, anul 
acesta — a anunțat postul de 
radio Bagdad. Din aceeași sursă, 
s-a menționat că măsura de ri
dicare a stării de urgență a fost 
hotărîtă în baza unui decret 
prezidențial. 

care se desfășurau evenimen
tele politice premergătoare se
siuni plenare a Congresului. 
Am participat, vineri, în aju
nul acestei sesiuni, la o întîl- 
nire a lui Salvador Allende cu 
corespondenții străini, în ca
drul căreia viitorul președinte 
arăta că atentatul împotriva 
unei personalități militare, 
profund atașate ordinii consti
tuționale, face parte din an
samblul tentativelor și acțiu
nilor teroriste cu care extrema 
dreaptă a încercat să împiedic» 
cursul normal al evoluției po
litice chilene în direcția pe 
care i-a imprimat-o victoria e- 
lectorală a Unității Populare. 
Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu caracterul stării de 
urgență, decretată joi, Salvador 
Allende arăta că el a solicitat 
cele mai energice măsuri pe 
care legea le permițe, măsuri 
menite să înfrîneze activita
tea grupurilor teroriste. Grupă
rile oligarhice și monopoliste 
nu vor să accepte înfrîngerea 
politică suferită. El și-a expri
mat încrederea în capacitatea 
poporului de a menține și con
solida victoria politică obținută 
la alegeri, arătînd, de aseme
nea, că obiectivele pe care le 
va urmări viitorul guvern vor 
corespunde intereselor celor 
mai largi categorii ale popu
lației chiliene.

Generalul Benă Schneider, 
comandantul șef al armatei 
chiliene, a încetat din viață 
duminică dimineață — infor
mează din Santiago de Chile 
agențiile de presă. El a fost, 
joi, victima unui atentat al 
unor elemente de extremă 
dreaptă.

0 SESIUNE DE LUCRU

LUCRĂRILE COMITETULUI 
EXECUTIV AL F.M.T.O.

Se apropiase miezul nopții, 
cînd ultimul orator a părăsit 
tribuna. După două zile de 
dezbateri, Comitetul Execu
tiv al Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat și-a 
încheiat lucrările. A fost o 
sesiune de lucru, consacrată 
examinării documentelor pre
gătite In vederea celei de-a 
VIII-a Adunări a F.M.T.D. 
Președintele F.M.T.D., An
gelo Oliva, a precizat obiec
tivul reuniunii în scurtul său 
discurs inaugural. S-a desfă
șurat un viu schimb de pă
reri, într-o atmosferă poziti
vă, asupra documentelor su
puse definitivării și in fond, 
asupra activității F.M.T.D. 
Dezbaterea nu a avut doar 
un caracter bilanțier, legat 
de apropiata sărbătorire a 25 
de ani de existență a Fede
rației, ci in mare măsură a 
încercat să releve perspecti
vele muncii F.M.T.D., într-o 
lume în care generația tînără 
se afirmă ca o importantă 
forță socială receptivă la 
ideile de libertate, indepen
dență și progres. Fenomenele 
actuale au fost plasate in 
contextul realității interna
ționale, caracterizate prin as
censiunea forțelor ce militea- 

De la trimisul nostru, EUGENIU OBREA

xă pentru pace, un viitor de 
dreptate socială și libertate 
națională.

Proiectul declarației de 
eoncept a suscitat o vie dis
cuție, prelungită in timp, în- 
registrindu-se numeroase a- 
mendamente. Dezbaterea a 
evidențiat rolul pe care 
F.M.T.D. trebuie să-1 joace 
în mișcarea internațională de 
tineret, a subliniat ideea că 
cea de-a VIII-a Adunare tre
buie să dea noi impulsuri 
activității Federației, efortu
rilor sale în scopul făuririi, 
consolidării și dezvoltării 
unității tuturor forțelor de
mocratice și progresiste ale 
generației tinere. A reie
șit cu claritate că for
ța și influența F.M.T.D. 
depind de modul In oare va 
ști să găsească răspunsuri 
concrete problemelor unul ti. 
neret efervescent, dornic de 
înnoiri, preocupat de pers
pectivele umanității. Repre
zentanții unor organizații din 
America Latină, relevînd tră
săturile combative ale gene
rației tinere, opinau eă 
F.M.T.D. trebuie să lărgească 
cooperarea cu toate forțele 
antiimperialiste ale tineretu
lui. Reprezentantul Federa
ției Tineretului Comunist din 
Italia, remareînd efortul se
rios ce a fost făcut în elabo
rarea documentului, atrăgea 
atenția asupra unor deficien
țe în aprofundarea fenome
nelor contemporane.

Comitetul Executiv al 
F.M.T.D. a examinat, pre- 
dînd, principalele documente 
pentru Adunarea care Începe 
luni. Firește, e greu de trecui 

!n revistă zecile de luări de 
cuvînt. S-a vădit preocuparea 
comună de a acționa pentru 
ca F.M.T.D., ținind seama de 
experiența acumulată pină 
acum, să poată face față pro
blemelor complexe ce provin 
din evoluția lumii contempo
rane și, mai ales, din depla
sările produse în generația 
tinără de pe toate continen
tele. în același timp, din o 
serie de intervenții s-a de
gajat ideea necesității asigu
rării unui cadru prielnic co
laborării fructuoase între 
organizațiile membre ale 
F.M.T.D., ca organizații egale 
în drepturi, care își păstrea
ză deplina independență șl 
libertate de opțiune politică.

în cursul dezbaterilor a 
luat cuvintul tovarășul VA- 
SILE NICOLCIOIU, secretar 
al C.C. al U.T.C. Reprezen
tantul Uniunii Tineretului 
Comunist și-a adus contribu
ția intr-un spirit constructiv 
la îmbunătățirea documente
lor, pentru ca acestea să re
flecte în mod corespunzător 
rolul tineretului în viața po
litică și socială, în dezvolta
rea societății contemporane 
și să oglindească obiectivele 
fundamentale ale F.M.T.D-, 

locul său In mișcarea de ti
neret. Uniunea Tineretului 
Comunist din România, ca 
membră fondatoare a luat 
parte la activitatea F.M.T.D. 
Încă din primul moment al 
existenței acesteia și mili
tează cu consecvență pentru 
ca Federația să-și Îndepli
nească rolul ce-i revine >n 
lupta pe care generația tf- 
nără a lumii o duce pentru 
triumful nobilelor ei aspi
rații.

In sala tn care Comitetul 
Executiv al F.M.T.D. dezbate 
concentrat amendamentele la 
Statutul F.M.T.D., se produce 
animație. Un tînăr slăbuț, 
Înalt, îmbrăcat intr-un pu
lover urcă în grabă ia tri
bună și comunică : Senatorul 
Allende a fost ales președin
te al Republicii Chile. O fur
tună de aplauze se declan
șează. Comitetul Executiv al 
F.M.T.D. hotărăște Imediat 
trimiterea unui mesaj de fe
licitare către noul președinte 
chilian.

Noaptea, ta autobuzele 
oare ne transportă spre botei, 
latino-americanii cîntă cu un 
plus de bună dispoziție față 
de exuberanța lor tradițio
nală. Se repetă mereu un 
cîntec Pe care băieții și fe
tele din Chile l-au compus 
în săptăminile agitate ale bă
tăliei electorale. In apropiere 
îl descopăr pe tînărul brunet, 
firav, venit din Chile. Cîn- 
tase cu o veselie de adoles
cent dar, dintr-o dată, a de
venit meditativ. Trecem pe 
lingă Dunăre, $i totuși gîndu- 
rile îl poartă prin Santiago—

Budapesta, 25 octombrie

ÎN CUNUNA 
ALPILOR

înnoptasem la Zell am See, 
micul oraș refuzat de panta 
muntelui, împins înapoi de 
linia ondulată a lacului. Aici, 
în această localitate ce pare 
făcută doar să servească 
imagini pe brelocuri, să fur
nizeze peisaje odihnitoare, 
îngemănînd contururi de 
munte în mersul domol al 
lacului, se află punctul de 
plecare spre Kaprun. Acolo 
unde specialiștii austrieci au 
amplasat unul din principa
lele obiective economice din 
anii de după război. Aș fi 
nesincer dacă, revenind_ cu 
gîndul peste coastele învă
luite în straie de frumusețe, 
rememorînd fără dificultate 
drumurile înscrise pe sub tu- 
nele ca în niște, arcuri de 
triumf ale izbînzii în disputa 
cu roca muntelui, mi-ar trezi 
mai puțin interesul peisajele 
amețitoare, pădurile de brad 
concentrînd în bătaia vîntului 
venit de pe Gross-Glockner, 
stalagmita cu fruntea spriji
nită pe cercul coborî! Ja a- 
proape 3 800 de metri. Sis
temul hidroenergetic Kaprun, 
cu o putere instalată de 
332 Mw, se imprimă prin ori
ginalitatea sa. Două lacuri 
de acumulare, Mooserboden 
și Wasserfauboden, două 
•taje distanțate prin aproape 

un kilometru, pinteni de be
ton prinzînd în cupa lor o- 
glinda apei cu reflexe uimi
toare de smarald. De pe car 
ronament nu reușești decît 
să ignori utilitatea tehnică a 
acestor impunătoare statui 
din marsupiul munților, fă
cute de om pentru a vorbi 
de forța și capacitatea gîn- 
dirii sale. Te împaci din ca
pul locului cu ideea că sînt 
acolo de cînd lumea și că 
vor dăinui o veșnicie exclu
siv în serviciul turiștilor a- 
junși aici, subit dispuși să 
încredințeze doar aparatelor 
de luat vederi satisfacția de 
a privi de jur-împrejur, mai 
departe.

Cîtă trudă, cîtă risipă de 
inteligență, cîtă investiție 
materială ca fulgii de ză
padă depuși inofensiv pe 
crestele Alpilor în timpul 
iernii să-și refuze în cursul 
verii propria stare de agre- 
gare, deversînd, în pungile 

arajelor, milioanele de 
metri cubi strecurate apoi în 
fialmele de metal ale centra- 
elor. Ceea ce nu poate ni

meni să uite din cei care vin 
la Kaprun este soluția oferi
tă de proiectanți în sprijinul 
valorificării cît mai raționale 
a potențialului hidroenerge
tic din această vale, pentru

• NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM •

a elimina pe cît posibil ges
turi costisitoare. Cele două 
lacuri alimentează două cen
trale. Dar nu fiecare din ele 
puteau fi amplasate conve
nabil în apropierea baraje
lor. De aceea, conductelor 
de aducțiune li s-au impri
mat trasee neașteptate. De 
la cel mai de sus dintre 
blocuri sosește combustibilul, 
apa sub presiune, pentru 
centrala plasată în apropie
rea bara|ului următor. Debi
tul celui din urmă plonjează 
în rotoarele turbinelor celei 
de a doua centrale, așezată 
undeva, jos, la piciorul mun
telui.

O asemenea îndrăzneață 
viziune caracterizează în ge
neral munca specialiștilor în 
construcțiile hidroenergetice 
ale Austriei. Este cunoscută 
foamea acută de energie 
a țărilor industrializate și 
pentru Austria apele sale re
prezintă sursa fundamen
tală, potențialul său hidro
energetic cifrîndu-se la a- 
proape 40 miliarde kwh. fn 
direcția punerii lor în va
loare s-au declanșat marile 

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a adresat Excelen
ței Sale, domnului Dr. H. C. FRANZ JONAȘ, președintele 
Federal al Republicii Austria, o telegramă in care se spune :

A XV-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Austria 
îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa, Exce
lență, in numele Consiliului de Stat, al poporului român și 
al meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru prosperi
tatea poporului austriac prieten.

îmi exprim convingerea că schimbul de vederi avut eu 
Excelența Voastră în timpul recentei vizite In Austria — des
pre care păstrez cele mai frumoase amintiri — va contribui 
Ia dezvoltarea continuă a relațiilor prietenești intre țările 
noastre, in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și În
țelegerii in Europa și in tntreaga lume.

proiecte de amenajare a 
cursurilor apelor. Așa au 
apărut, într-o perioadă nu 
prea îndelungată, hidrocen
trala de la Ybbes-Persen- 
beng, cu o capacitate de 
peste 1,2 miliarde kwh și cea 
de la Axhach, furnizînd 
1,7 miliarde kwh.

La Zochenstein, Austria a 
construit, împreună cu Ba
varia, o altă mare hidro
centrală, extrăgîndu-și for
țele din apele Dunării. Fie 
și enumerativ să amintim 
aici de centralele electrice 
din vestul țării în care se in
tegrează și sistemul Kaprun: 
Voralberg, Achensee și Ger- 
los în Tirol, grupul Keissek 
în Carintia. Li se alătură 
centralele de joasă presiune 
de pe Dran, Enns, Mur și 
Kamp. Așa se face că, în 
prezent. Austria grupează, 
doar în centralele hidroelec
trice, 14,3 miliarde kwh.

Tn acest sistem energetic 
desfășurat pe întreg terito
riul austriac, Kaprun repre
zintă un briliant în cununa 
Alpilor.

NEAGU UDROIU

PIETON PRIN
TEHERAN

încă din primele ore petre
cute la Teheran o altă imagine, 
contrazicind-o pină la anulare, 
decit cea livrescă o ai despre 
Orient. Oraș cu aproximativ 3 
milioane de locuitori, cu un 
parc de vehicule de peste 200 
de mii, ce se pune tn mișcare 
după legi neștiute de nimeni, 
supraaglomerarea cartierelor 
sale comerciale, printre care 
bazarul său este un oraș tn ini
ma orașului, îți recomandă Te
heranul printr-o pulsație gră
bită, de plină modernitate. Sur
priza n-ar fi atît de supradi
mensionată dacă turistul mo
dern nu și-ar anticipa călătoria 
citind — și așa pe sărite — 
prospectele turistice. înarmat 
cu comparații artificioase el 
caută zadarnic corespondențe 
Intre epitetele mai puțin sau 
mai opulent ornante și faptul 
real, aerul său particular, de 
neconfundat.

Lipsit cu desăvlrșire de ex
ploziile temperamentale ale 
civilizației mediteraniene, Te
heranul, in viața sa intimă, 
departe de circulația înghesui
tă in sistemul său stradal, are 
un ritm vital grăbit dar Înțe
lept, este o sinteză originală 
Intre proverbiala politețe și 
chibzuință orientală și pulsul 
civilizației moderne In care 
Iranul se Înscrie de cițiva ani 
ți, mai ales, o dată cu declan
șarea „revoluției albe", progra
mul său național de luptă Îm
potriva sărăciei, ■ ignoranței 
ți a bolilor

Nu Intîmplățor, prima expre
sie pe care o memorează turis

tul e „zuda-zuda", echivalentul 
în farsi a lui „repede-repede". 
La fel ca întreaga țară — in 
care alături de zonele cu tradi
ție industrială apar noi puncte 
de rezistență a economiei ira
niene — Teheranul cunoaște o 
dezvoltare ritmică ți multila
terală.

Intr-o capitală in care rezo
nanțele străvechii sale culturi 
materiale și spirituale sînt mai 
degrabă numele atribuite mari
lor sale bulevarde — Ferdousi, 
Saadi, Hafiz, Khayem — orașul 
s-a născut cu mai puțin de două 
secole in urmă și vestigiul cu 
cel mai vechi act de naștere e 
Golestanul, palatul trandafirilor, 
perlă inestimabilă a cartierului 
rezidențial al fostei dinastii 
Aadjar. La inceput ca o aglo
merare administrativă, extin- 
zindu-se prin întinse cartiere 
comerciale, de-abia tn anii din 
urmă se poate afirma că dezvol
tarea urbanistică a Teheranu
lui este condiționată și se sin
cronizează astfel dezvoltării sale 
economice.

Orașul este astăzi o haină 
prea strimtă pentru robustețea 
actualului organism social — 
economic, orașul este obligat la 
organice restructurări pentru 
a face față marilor probleme 
edilitare pe care le va adăuga 
la cele deja existente dezvolta
rea sa imediat următoare. Și 
aici, din felul tn care sint tă
iate liniile de perspectivă, poți 
recunoaște stilul de acum al a- 
cestor locuri de străveche civi
lizație : alegerea soluțiilor op
time In condițiile unui regim 

rapid de executare. Dar totul 
conceput pe tradiționalul fundal 
de bun gust, de elevată poezie 
a lucrurilor.

Tinerețea orașului poate fi 
identificată nu numai in vîrsta 
relativ puțină (in comparație cu 
o țară plurimilenară cum e Ira
nul) a edificiilor sale dar și 
prin marele număr de băieți și 
fete care-i populează școlile și 
universitățile, străzile sau spa
țiile de distracție. Desigur, sînt 
multe de spus despre tinerii de 
aici, despre această vîrstă gene
roasă in planuri de viitor, in 
eforturi de împlinire. Pibton 
prin Teheran am avut, printre 
numeroasele întilniri oficiale, și 
posibilitatea intîlnirii cu aceas
tă virstă de care Iranul de azi 
iți leagă mari speranțe.

Incepînd de la tînăra funcțio
nară de la ghișeele de recepție 
ale hotelurilor, continuînd cu 
agentul diferitelor oficii ale 
companiilor aeriene, trecînd 
prin mai toate activitățile de 
prestări de servicii am intîlnit 
tineri care după terminarea pro
gramului de lucru pornesc gră
biți spre sălile bibliotecilor pre- 
parîndu-și examenele la cursu
rile fără frecvență ale diferite
lor forme și grade de învăță- 
mînt Prezența tinărului și a 
manualului său de școală nu e 
o prezență ghicită, metaforică 
In Teheran ; pînă noaptea tîr- 
ziu, sub lămpile aeriene ale 
bulevardelor sau ale aleilor din 
parcuri un tînăr și o carte, un 

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a adresat Maiestății Sala 
Imperiale MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR, Șahin- 
șahul Iranului, următoarea telegramă :

Aniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre Imperiala 
— sărbătoarea națională a Iranului — imi oferă plăcutul pri
lej de a vă adresa cele mai sincere felicitări impreună cu cela 
mal bune urări de fericire personală, de progres și bunăstare 
poporului iranian prieten. *

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis Ex
celenței Sale, domnului AMIR ABBAS HOVEYDA, primul mi
nistru al Iranului, o telegramă în care se spune :

Cu ocazia Zilei naționale a Iranului, primiți vă rog, Excelență, 
eele mai călduroase felicitări, precum și cele mai bune urări da 
prosperitate și pace pentru poporul iranian prieten.

tînăr sorbind spiritul cursului 
dar și memorind litera manualu
lui este un punct de interes 
pentru pietonul străin, o fereas
tră față de ceea ce Înseamnă 
virsta studioasă a Teheranului. 
Aș adăuga Ia această observa
ție semnificativă o alta vizind 
intimitatea morală a majorită
ții tinerilor pe care l-am întîl- 
nit: fără excentricități vesti
mentare, fără podoabe ostenta
tive, tinărul intilnit in bazar 
sau tinăra parcurgind grăbită 
marile bulevarde (acoperită mal 
întotdeauna de un văl negru, 
spumos) n-are identitate socia
lă, ți-e greu să-i „citești" identi
tatea profesională. Este imposi
bil să ignori seriozitatea, efor
turile acestora de a-și croi un 
rost intr-o lume ocupată de 
rezolvarea atîtor probleme moș
tenite dintr-un trecut nu prea 
Îndepărtat.

...Pitoresc prin bazarul său, 
vast ca un oraș, nervos și 
greu de stăpinit in sistemul său 
visceral, cel al unui trafic mo
torizat, robust in nervura sa 
economică mereu mai întinsă și 
mai complexă, de o matură se
riozitate prin tinerii săi caro 
cunosc de la o vîrstă fragedă 
banul ciștigat prin muncă, Te
heranul este în mic imaginea fi
delă a unei țări care s-a plasat 
pe drumul progresului șl al dez
voltării sale soclal-economice.

VARTAN ARACHELIAN
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