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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Actualitatea

economică

PĂDUREA
TĂRII
VEȘNICJ
TÎNĂRĂ!
Legendele pădurii au cea 

mai frumoasă și duioasă În
truchipare. Pădurea înseam
nă liniște, refugiu, viață per
petuă, în continuă multipli
care. Dar dincolo de această 
perdea lirică, pădurea re
prezintă o inestimabilă bo
găție națională, un factor 
important al mediului în
conjurător prin funcții de 
protecție a solului și apelor, 
a climei în general. „Aurul 
verde" reprezintă deopotrivă 
sursa de lemn, vînat, fruc
te și mai ales rezervorul ine
puizabil de combustibil al 
vieții : oxigenul. Valoarea 
deosebită pe care o exercită 
pădurea în viața economică 
și socială a patriei noastre a 
determinat partidul și statul 
nostru să pună accentul pe 
gospodărirea cît mai rațio
nală a patrimoniului fores
tier. în anii construcției so
cialiste suprafața medie îm
pădurită anual a ajuns la 
zeci de mii de hectare, prin 
acțiuni de largă participare a 
tuturor locuitorilor țării și în 
special a tinerilor. în pa
ralel, exploatarea pădurilor 
in limitele unui coeficient 
rațional, pentru păstrarea in 
condiții optime, nealterate, a 
fondului forestier, a consti
tuit orientarea principală 
pentru cei care au în grijă 
această bogăție.

în etapa actuală, cores
punzător indicațiilor primi
te din partea conducerii 
partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, 
Ia prima Consfătuire repu
blicană a cadrelor de condu
cere din silvicultură, în fața 
celor care răspund și îngri
jesc pădurea stau noi și im
portante sarcini. Mențio
năm, intre acestea, asigura
rea dezvoltării în ritm susți
nut si cu eficiență economică 
maximă a silviculturii, creș
terea continuă a producției 
și productivității pădurilor 
prin plantarea terenurilor 
caro se desnăduresc, îmbu
nătățirea compoziției prin 
extinderea sneciilor repede 
crescătoare si de valoare 
economică ridicată, anărarea 
și conservarea fondului fo
restier prin exercitarea con
trolului asupra respectării 
legislației silvice si a celor
lalte acte normative privind 
gospodărirea pădurilor.

Contribuția tineretului in 
acest sector important al e- 
conomiei naționale s-a dove
dit întotdeauna a fi la înăl
țimea responsabilităților so
ciale. Planul de acțiune al 
Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comu
nist prevede în acest an rea
lizarea. prin antrenarea a 
peste două milioane de tineri 
la muncă voluntar-patriotică, 
a peste 9 000 ha împăduriri, 
întreținerea culturilor fores
tiere pe circa 25 000 ha, re
coltarea fructelor de pădure 
— 616 tone și 141 tone se
mințe de pădure. Respecta
rea lor întocmai constituie 
examenul eficienței morale 
și materiale a muncii tineri
lor, servind nobila și nece
sara mișcare a pădurilor spre 
o tinerețe perpetuă, bogată 
și frumoasă.

ȘTEFAN DORGOȘAN

ANUL XXX,
SERIA II, l/n pagina a 3-aB
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Întîmpinat cu puternice ovații și aplauze de către 
mii de bucureșteni aflați, ieri, la complexul expozițional

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a tăiat panglica inaugurală la
TIRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI 1974,
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expresie vie a politicii economice românești, pentru
promovarea comerțului și cooperării internaționale
• PESTE 100 ÎNTRE

PRINDERI ROMÂ
NEȘTI CONSTRUC
TOARE DE MAȘINI 
Șl UTILAJE PRE

ZINTĂ 0 GAMA LAR 
GA DE PRODUSE 
DE ÎNALTĂ TEH
NICITATE

• DE LA 728 FIRME 
PARTICIPANTE ÎN 
1970, LA 1 050 ÎN 
1974: MĂRTURIA 
UNUI VIU INTERES 
FAȚĂ DE COOPE
RAREA CU ECONO
MIA ROMÂNEASCĂ

• TIB 74 - 0 COM
PETIȚIE A MUNCII 
Șl GÎNDIRII, UN 
PREȚIOS APORT LA 
LĂRGIREA SCHIM 
BURILOR ECONO 
MICE INTERNAȚIO 
NALE

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, duminică, a fost inau
gurată ediția 1974 a Tîrgului 
Internațional București. Mii de 
bucureșteni, prezenți în această 
dimineață la complexul expozi- 
țional, au făcut o caldă primire 
președintelui țării, întîmpinîndu-1 
cu puternice ovații și aplauze; 
grupuri de tineri și pionieri au 
oferit flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La deschiderea oficială a aces-

tei prestigioase manifestări 
participat, de asemenea, tova
rășii Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Manea 
Mănescu, prim-ministru al gu
vernului, membri și membri su- 
pleanti ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai Con
siliului de Stat, miniștri, condu
cători de instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești.

Au fost de față șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, atașați comerciali, con

ducătorii pavilioanelor naționale, 
reprezentanții firmelor străine și 
alți oaspeți de peste hotare.

Festivitatea a început prin in
tonarea Imnului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Rostind alocuțiunea de deschi
dere, tovarășul Ion Pățan a sa
lutat călduros, în numele celor 
prezenți, participarea la inaugu
rarea Tîrgului a președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, promotor al 
întăririi colaborării internaționale, 
al asigurării unei păci trainice

MESAJUL ADRESAT
DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Comitetului orășenesc de partid. 

Consiliului popular și tuturor 
locuitorilor orașului Orșova, 

județul Mehedinți
Dragi tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 

1 800 de ani de existență do
cumentară a străvechii așe
zări daco-romane Dierna — 
Orșova de astăzi — doresc să 
adresez cele mai calde feli
citări tuturor locuitorilor o- 
rașului din partea Comitetu
lui Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și a gu
vernului, precum și din par
tea mea personal.

Constituie un prilej de 
bucurie și satisfacție faptul 
că sărbătoriți acest important 
eveniment din viața locali
tății dumneavoastră, intr-un 
oraș cu totul nou, ridicat din 
temelii în ultimul deceniu, 
ca urmare a construirii în a- 
ceastă parte a țării a mare
lui sistem hidroenergetic și 
de navigație „Porțile de 
Fier".

Viața nouă, înfloritoare 
care pulsează astăzi din plin 
în orașul dumneavoastră — 
și pe care o evocați cu în
dreptățită mîndrie în scrisoa
rea pe care mi-ați adresat-o 
— este rodul înfăptuirii con
secvente a politicii partidului 
nostru comunist, al preocu
pării sale permanente pentru 
dezvoltarea armonioasă a tu
turor județelor și a localită
ților patriei, pentru creșterea 
continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii de la o- 
rașe și sate. Așa cum prevăd 
proiectul de Program și pro
iectul de Directive — ce vor 
fi adoptate de apropiatul 
Congres al XI-lea al parti
dului — in cadrul politicii 
generale de dezvoltare eco-

nomico-socială a țării, de re
partizare rațională a forțelor 
de producție pc întreg teri
toriul național, orașul Orșo
va — care se numără astăzi 
printre cele mai tinere orașe 
ale României socialiste — va 
cunoaște în continuare, ase
meni tuturor localităților pa
triei, o înflorire multilatera
lă, asigurind locuitorilor săi 
condiții de viață tot mai 
bune, tot mai civilizate.

Doresc, dragi tovarăși, ca 
realizările cu care vă pre
zentați astăzi la această ani
versare să constituie pentru 
Comitetul orășenesc de par
tid și Consiliul popular, pen
tru comuniștii și pentru toți 
locuitorii din Orșova un pu
ternic imbold de a munci cu 
și mai multă rodnicie pentru 
îndeplinirea și depășirea pre
vederilor planului de stat în 
noile unități economice și 
sociale date în funcțiune în 
orașul dumneavoastră și pen
tru realizarea exemplară a 
tuturor sarcinilor ce vă stau 
in față, de a acționa în strîn- 
să unitate pentru buna gos
podărire a orașului, pentru 
dezvoltarea edilitară și înfru
musețarea lui continuă, fă- 
cînd din el un exemplu de 
așezare urbană modernă, la 
înălțimea cerințelor pe care 
le pune măreața epocă de în
florire socialistă pe care o 
trăiește astăzi întreaga noas
tră patrie.

Vă urez din inimă, dragi 
tovarăși, să obțineți noi și 
noi succese în întreaga voas
tră activitate și vă doresc tu
turor multă sănătate și feri
cire !

DECRET PREZIDENȚIAL

NW' O®1

privind conferirea Ordinului 
„23 August" clasa I 

orașului Orșova
Dînd o înaltă apreciere istoriei străvechii așezări — Orșova, 

contribuției aduse de locuitorii săi în decursul veacurilor la 
lupta întregului popor pentru libertate și progres social și 
pentru participarea activă la făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră,

Cu prilejul aniversării a 18 secole de existență atestată do
cumentar și inaugurării oficiale a strămutării orașului Orșova 
pe noua vatră,

Președintele Republicii Socialiste România decretează: 
Articol unic. Se conferă Ordinul „23 August11 clasa I ora

șului Orșova.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

i/ ♦ Citiți în pagina a ll-a

într-o lume mai bună și 
dreaptă.

Referindu-se apoi la caracte
risticile și dimensiunile Tîrgului 
Internațional București, vorbito
rul a subliniat că acesta eviden
țiază realizările din ramuri și 
subramuri industriale propulsoare 
de progres și care — în condiți
ile revoluției tehnico-științifice 
contemporane — alcătuiesc sec
toare dintre cele mai dinamice 
ale comerțului și cooperării eco
nomice internaționale.

Aceste ramuri modeme ale in-

dustriei cunosc o susținută dez
voltare în România, cu o pon
dere mereu crescîndă în struc
tura producției și în schimbu
rile economice cu străinătatea. 
Uzinele românești acoperă, astăzi, 
circa 70 la sută din cerințele 
interne de mașini și utilaje, a- 
ducînd, totodată, o contribuție 
deosebită la sporirea exportu
rilor.

Prezența celor mai importante 
realizări ale industriei românești

(Continuare In pag. a IlI-a)

G O victorie de mare prestigiu a rugbiștilor ro
mâni : ROMÂNIA - FRANȚA 15-10
• în primul meci din Campionatul european de 
fotbal, la Copenhaga, ROMÂNIA - DANE
MARCA 0-0
® ILIE NĂSTASE - cîștigător al trofeului „Melia"
• SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT 5 MEDALII 
la campionatele mondiale de lupte greco-romane
• Finala complexului aplicativ „PENTRU A- 
PĂRAREA PATRIEI"

ÎN MUNICIPIUL ARAD: FINALA

DECADA PRODUCȚIEI
RECORD"

A FI MORAL

CAMPĂNIĂ AGRICOLĂ
Reporterii „Scînteii tineretului" transmit:

PE OGOARE, 1N LIVEZI Șl VII—

EFORT CONSTANT, 
MOBILIZARE SUSȚINUTĂ

® De dimineață pînă seara, la culesul fructelor

• Panoul fruntașilor

• Cînd organizarea „șchioapâtă", recoltatul

„staționeazâ"
IN PAGINA A 2-A

Decada producției record", 
inițiativă lansată de Comitetul 
municipal Arad al U.T.C., se 
bucură de o largă audiență în 
rîndul tinerilor. Numai în pe
rioada 21—30 septembrie a.c. au 
răspuns acestei chemări peste 
11000 de tineri care, timp de 
zece zile, au declanșat o amplă 
acțiune de suplimentare a reali
zărilor.

în numai zece zile, uteciștii 
de la întreprinderea de vagoane 
Arad, în cadrul unor acțiuni de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției, au confecționat 10 
șasiuri gondolă, 3 șasiuri GVAS. 
Valoarea totală — 39 000 lei. La 
Combinatul de prelucrarea lem
nului, tinerii au economisit ma
terial lemnos în valoare de 
15 000 lei. Ei au confecționat, 
peste plan, 60 scaune, a 
valoare este de 30 000 lei. Aceste 
succese s-au realizat în 
schimburilor de onoare inițiate 
de comitetul U.T.C. al combi
natului. Cinci schimburi de 
onoare au avut loc și la între
prinderea de mecanizare a agri
culturii și a producției alimen
tare, rezultatele s-au materializat

căror

cadrul

în confecționarea, peste plan, a 
unui autobuncher, a 6 bucăți 
APT, a 3 bucăți dispozitive de 

degăurit, a 2 bucăți ștanțe 
perforat. Valoarea producției su
plimentare se ridică la 50 000 lei. 
Totodată, uteciștii de aici au 
economisit 1000 kg tablă și au 
efectuat 500 ore de muncă pa
triotică în scopul amenajării de
pozitelor de materiale. Succese 
deosebite au obținut și tinerii 
de la întreprinderea de încăl
țăminte „Libertatea". în 16 
schimburi de onoare la care au 
participat 600 tineri au . fost 
confecționate, peste plan, 1000 
perechi cisme pentru copii, va- 
lorînd 50 000 lei, realizîndu-se 
totodată economii în valoare de 
10 000 lei la piele, PVC și 
talpă. Munca patriotică a tine
rilor — un mod superior de în
țelegere a cerințelor stringente 
ale industriei noastre — s-a fi
nalizat la întreprinderea de ar
ticole metalice pentru mobilă și 
binale cu montarea a două linii 
de galvanizare, nichelarea a 5 000 
mînere mobilier și a 2 000 metri 
liniari bidoane.

TEODOR POGOCEANU

„MÎINI
MĂIESTRE"
UN CONCURS
CV 15000 DE

CÎȘTIGĂTORI
Referindu-se la reușita finalei 

de la Miercurea Ciuc, numeroși 
interlocutori au remarcat în pri
mul rind faptul că, la etapa de 
masă a acestui concurs, s-au 
prezentat peste 15 000 de tineri. 
Accentele sau criteriile princi
pale : perfecționarea cunoștințe
lor profesionale, în pas cu intro
ducerea noutăților tehnice în 
producție, responsabilitatea mun
citorească, grija față de avutul 
obștesc, îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor profesionale. Sem
nificația reușitei lor e cu atit 
mai mare cu cit in aceste zile, 
multe din întreprinderile în care 
lucrează raportează succese de 
prestigiu. Și acum iată-i pe cei 
ce s-au detașat, ciștigătorii con
cursului : la Confecții îmbrăcă- 
căminte din țesături : lo-

MIRCEA BORDA

(Continuare in pag. a lll-a) k

„Rămîi credincios ție însuți - ji, așa pre
cum ziua urmează nopții, nu vei putea tră
da pe nimeni" sună o povață shakespea
riană din „Hamlet" care a intrat demult în 
circuitul de valori ale lumii ca o inscripție 
fundamentală. Interesant acolo era însă 
faptul că replica o dădea Polonius - și_ ce 
fel de personaj era Polonius, bătrînul 
curtean onctuos și vorbăreț, care-l umplea 
de scîrbă pe melancolicul prinț. Cine era ca 
un șobolan? Știe toată lumea. Tulburătoare 
ambiguitate. Cu geniul lui absolut, Shakes
peare, scriitor profund moral, vrea să spună 
că adevărurile rostite nu semnifică nimic fără 
participarea morală la adevăr. 
Laerte a rămas credincios 
lui însuși, așa cum îl po- 
vățuia tatăl său - a rămas 
adică credincios erorii sale 
amare - și a curs sînge și 
moarte. Principiul era bun - numai că între
barea - cine ești tu însuți - rămîne deschi
să și abia ea, această întrebare, dă valoa
re absolută principiului. Morala burgheză 
a preluat cu îneîntare și chiar a introdus în 
legislația sa - forma oficială a moralei - 
profundele frămîntări de conștiință ale ma
rilor oameni. Gîndirea acestora, promova
tă cu sîrg devenea monedă curentă și 
calpă, atîta vreme cît nu era acoperită de 
un conținut de fapte și cod de viață care 
să dea dreptul celor care spun marile vor
be - chiar să le spună. Burghezia vorbea 
astfel de echitate - în 
sociale fundamentale 
muncii. Statul burghez 
venali să predice în
cînd nici o dreptate, în nici un plan, nu

Smaranda Jelescu

condițiile inechității 
- asupra rodului 
își punea avocații 
numele dreptății -

este cu putință, dacă întregul angrenaj so
cial este bazat pe o profundă nedreptate.

Abordînd capitolul eticii și echității so
cialiste, Programul partidului afirmă cu mîn
drie echitatea, legea noastră fundamentală: 
„Principiile eticii socialiste pornesc de la 
lichidarea proprietății capitaliste asupra 
mijloacelor de producție, a oricărei ex
ploatări și inegalități sociale și naționale"
- și de aici drumul rămîne deschis pentru 
analiza și conturarea dreptății în toate nu
anțele sale sociale, morale, culturale și ma
teriale. A deține cheia unui alfabet esen
țial înseamnă citirea rapidă și limpede a

textului, oricît de complicat 
va fi acest text. Pentru că 
textul eticii și echității socialis
te este un text cuprinzător 
și complicat. Un text în care a 
fi inteligent și receptiv la nou

- a te desăvîrși și a-ti împlini idealurile 
devine imperativ moral. Un text în care 
munca „este o îndatorire fundamentală, de 
onoare". Un text în care bunăstarea și 
ricirea poporului sînt literă de lege și 
final. Pentru că însăși patria - cu tot 
semnifică cuvîntul patrie - este dată 
mîna poporului ei, dator s-o ridice 
culmi ae civilizație si progres. Nimeni 
spune că e ușor. Nimeni nu spune că 
ușor să fii moral, etic si echitabi'

fe
tei 
ce 
în 
pe 
nu 

ușor să fii moral, etic și echitabil în socia
lism. A atinge această țintă presupune un 
efort spiritual și de conștiință remarcabil. 
A fi moral, în sensul comunist al cu- 
vîntului înseamnă, în esență, să raportezi 
fiecare gest al minții și voinței tale la 
viitorul acestui popor. Adică, să împlinești 
condițiile unui idea) de umanitate la care 
chiar geniile epocilor istorice - nu îndrăz
neau să spere. J
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CAMPANIA A GRICOLÂ O victorie de mare prestigiu spoiit» simuu
Reporterii „Scînteii tineretului" transmit: a rugbiștiior români

PE OGOARE, ÎN LIVEZI SI VII
EFORI CONSTANT, 

MOBILIZARE SUSȚINUTĂ
9

R0MÂN1A-FRANȚA 15-10

FOTBAL

fn primul meci din Campionatul european, ieri, 
la Copenhaga, DANEMARCA —ROMÂNI A 0 — 0

DE CE NU NE ASCUNDEM

în aceste zile, ritmicitatea devine o condiție obligatorie a 
succesului pe frontul campaniei de toamnă, constant alimen
tată de hărnicia și dorința oamenilor muncii de pe ogoare 
și din toată țara, de a adăposti în hambare roa
dele unui an de muncă susținută. Tabloul toamnei este îna
inte de toate tabloul muncii, pastelat în numeroase locuri de 
cifrele edificatoare ale producțiilor record, pe care gospodarii 
se angajează ca în anul care vine să le depășească. Este 
actul care întinerește maturitatea toamnei, lansînd valori care 
au la bază o calitate sigură a realizării : sirguința, pentru că 
pămîntul este unul dintre „școlarii sîrguincioși" care acumu
lează an de an nestematele închegate ale experienței înain-
tate. Prezenți în acest peisaj al 
tează :

DE DIMINEAȚA
LA CULESUL

Din cele 1 400 de hectare cu 
livezi pe rod, în județul Brașov 
pînă la această oră s-au recoltat 
fructele de pe 300 hectare. Â- 
ceastă cifră vă crește sinițitor 
în următoarele zile cînd un nu
măr mare de tineri, angajați a- 
cum în cea mai importantă lu
crare de pe agenda agricolă a 
județului — recoltatul cartofilor 
— își vor îndrepta forțele către 
culesul livezilor. Elevii școlilor 
generale din comunele Vulcan, 
Purcăreni, Ghimbav, Sînpetru, 
Măieruș, Cinau, Lisa, Recea, au 
Și început să-i ajute pe coopera
tori la culesul fructelor. Acest 
fapt, este determinat de preo
cuparea deosebită acordată de 
comitetele U.T.C. ale comune
lor respective care au reușit să 
coordoneze în așa fel acțiunile 
patriotice ale tineretului incit, 
paralel cu recoltatul, sortatul și

hărniciei, reporterii noștri no-

PÎNĂ SEARA 
ERUPTELOR 
transportul cartofilor, Să se în
ceapă culesul în livezi. Același 
lucru se așteaptă și din partea 
celorlalte organizații de tineret. 
Printre cei care au contribuit din 
plin la buna desfășurare a cam
paniei de recoltat cartofi se nu
mără secretarii unor comitete co
munale U.T.C., cum ar fi Miner
va Neagoe, Letiția Coman, Ște
fan Kajcsa, Maria Rîșnoveanu si 
alții, animatori entuziaști ai ac
țiunilor patriotice în sprijinul a- 
griculturii, pe care dorim să-i în- 
tîlnim în următoarele zile în li
vezile cu un rod bogat ale a- 
cestor meleaguri, alături de su
tele de tineri cooperatori, mun
citori din întreprinderi, elevi, 
studenți, mobilizați în această 
acțiune meritorie.

ADINA VELEA

Cînd organizarea „șchioapătă", 
recoltatul „staționează"

La ferma viticolă a Coopera
tivei agricole Solești, Vaslui, 
în vreme ce 30 de elevi 
ai Școlii generale Serbotești 
lucrau de zor, profesorii E- 
lena Onea, Mihai Diaconu, 
Maria Diaconu și Sava Topor 
stau pe iarbă și vorbesc des
pre una, despre alta. întrebăm 
de directorul Școlii. Ni se răs
punde că este în vie. Aștep
tăm, aproape o oră, mergem 
prin vie, dar directorul școlii, 
prof. Lucian Călin, lipsea de 
la muncă în acea zi. Elevii 
care nici nu se vedeau dintre 
rîndurile de viță cărau găle
țile încărcate cu struguri. Mi
hai Scutaru, Ținea Mi'năilă, 
Dorel Adam, Romica Leică, 
Viorel Perju, Ion Ungureanu, 
Doru Topor sînt dintre cei mai 
harnici copii. Cu o zi înainte 
ei recoltaseră 2 000 kg stru
guri. Cam aceeași cantitate 
recoltaseră și cei 16 coopera
tori. Șeful de echipă Vasile 
Gh. Abebei ne spunea că re
colta de struguri depășește 
8 000 kg la hectar. Suprafața

cu vie se întinde pe 30 de 
hectare. Zilnic se recoltează 
doar 4 tone. Deci pentru a 
încheia recoltatul strugurilor 
ar trebui aproape două luni. 
Președintele cooperativei agri
cole, Ștefan Onofreiasa, este 
optimist, spunindu-ne că în 
vie lucrează 30 de cooperatori 
și peste o sută de elevi. Or, 
realitatea din teren infirmă 
cele spuse de președinte. De 
fapt nu avea de unde să știe, 
deoarece din discuțiile purtate 
cu membrii cooperatori reiese 
că nu l-au văzut prin vie de 
cîteva zile. Dacă președintele 
lipsește, directorul școlii de a- 
semenea, atunci să ne mai mi
răm de ce unii cooperatori și 
elevi fac același lucru ? Dacă 
președintele cooperativei se 
deplasa măcar o singură dată 
în vie, ar fi observat și cele 7 
hectare cu sfeclă de zahăr re
coltată și strînsă în grămezi, 
dar netransportată, care se de- 
preciază în cîmp.

OVIDIU MARIAN

PANOUL 
FRUNTAȘILOR

La I.A.S. Ostrov, recol
tarea strugurilor de masă a 
început încă din luna august, 
în ultimele zile pentru urgen
tarea culesului la fermele 
I.A.S. au lucrat în jur de 
2 000 de elevi și studenți din 
județele Constanța și Ialo
mița.

La ferma nr. 1 i-am întîl- 
nit pe elevii Liceului nr. 3 
Constanta împreună cu profe
sorul Nicolae Ghiață. Din foile 
de pontaj întocmite de ele
vul Eugen Olteanu reiese că 
toți cei 70 de băieți care lu
crează aici și-au realizat nu
mărul de lădițe planificat. 
Pînă Ia prinz, Ion lonescu, 
Gheorghe Vișan, Dorin Preda 
și alții se achitaseră de a- 
ceastă sarcină și încercau să 
depășească rezultatele zilei 
anterioare — aproape 50 lă
dițe.

La ferma nr. 2 fete și bă
ieți de la același liceu și de 
la Grupul școlar cooperatist 
culeg și scot la capătul viei 
lăzile încărcate. Alți tineri le 
așează în remorci. Exemplul 
hărniciei îl dau elevele Vio
rica Tnișcă, Aurora Petrescu, 
Lidia Putnaru și cei 2 tineri 
profesori însoțitori, Mircea 
Cojocaru și Valentin Roșcu- 
leț. Șeful fermei, tehnicianul 
Marin Chinoaica, aprecia ca 
deosebit de util aportul ele
vilor care au stabilit să lu
creze și după-amiaza. Astfel, 
ei realizează zilnic numai în 
acest punct o producție de 
peste 90 tone.

Pe cei 160 studenți ai In
stitutului pedagogic i-am gă
sit spre seară la ferma nr. 6- 
Lipnița. Abia se încheiase bi
lanțul zilei. Tovarășul asistent 
N. Lucrețeanu ne informează 
că astăzi au fost evidenjiali 
40 de studenți. între aceștia 
Mihai Dumitrescu, Ion Anica, 
Vasilp Țăranu, Florica Cara- 
iani, Tudor Miron, caic au 
umplut cu struguri mai mult 
de 200 lădițe.

V. RAVESCU

Victoria echipei ROMÂNIEI în 
partida cu FRANȚA, cu scorul 
de 15—10 (3—6), disputat - ieri, 
iii. Capitală, pe stadionul „23 Au
gust" este meritată și de mare 
prestigiu. Sînt șase ani de cînd 
nu am reușit o victorie împo
triva reprezentanților cocoșului 
galic. Anul trecut, la 
am pierdut, dar, așa cum 
spus, victoria morală a fost de 
partea noastră. Ieri însă, cei 
15 jucători români au realizat 
una din cele mai bune partide 
din ultimii ani pentru că 
prezentat pregătiți mult 
bine, au pasat eficace, au 
cat oportun, au încercat 
țiuni de atac care au surprins 
pe jucătorii francezi.

Dacă echipa noastră a avut 
un început destul de timid, 
fiind nevoiți să suporte șocul 
a două greșeli elementare care 
au adus francezilor încă din 
primele opt minute 6 puncte 
mari, treptat s-a regăsit, 
regrupat forțele, reușind 
reducă din handicap prin 
(lovitură de pedeapsă) și 
minind prima repriză cu 
dezavantaj de 3 puncte 
O neatenție a liniei de fund, 
imediat după pauză, și Gourdon 
înscrie o încercare (3—10 pen
tru echipa Franței). Vom reuși 
însă în min. 52 o lovitură de 
pedeapsă prin Durbac (6—10), 
ca apoi în min. 54 înaintașii 
noștri să întreprindă una din 
cele mai spectaculoase și fru
moase acțiuni : de la Florescu, 
care interceptează, balonul a- 
junge la Dinu, acesta îl pa
sează Iui Marica, ultimul reu
șind să-l culce în but și să 
înscrie o încercare, transformată 
de Durbac (12—10 pentru
România). Se întrezărește o 
victorie. Conducem o echipă

Valence, 
s-a

s-au 
mai 
pla- 
ac-

și-a 
să 

Nica 
ter- 

un 
(3-6).

care cedează fizic, dominăm, ne 
impunem jocul, urmează o pe
rioadă in care sîntem, evident, 
mai buni ca adversarii noștri 
care greșesc mai mult ca in 
prima repriză. Consecința fi
rească — lovitura de pedeapsă 
reușită a lui Durbac din min. 70 
(15—10). Ultimele minute ne 
aparțin in întregime, obținem 
o mare victorie, un succes de 
răsunet și prestigiu internațio
nal. Este victoria voinței și dă
ruirii întregii echipe, semnifi
cativă pentru acest moment cînd 
rugbiul românesc iși sărbăto
rește 60 de ani de existență. 
Desigur, nu trebuie să uităm 
că partenerii noștri de joc, pe 
lingă cele șapte ratări — din
tre care o bară a aceluiași 
Romeu — a tot atîtea lovituri 
de pedeapsă, ne-au arătat că 
sint posesorii unei tehnici înalte 
și cu atit mai mult, victoria 
noastră trebuie apreciată.

Excelent arbitrajul englezului 
K. Pattinson. ajutat la tușe de 
A. Lapeiuk (Franța) și Th. Wi- 
ting (România). Cele două for
mații au aliniat următorii ju- 

' cători : ROMÂNIA — Durbac, 
Burghelea, Marica, Nica, Con
stantin, Nicolescu, Florescu, Pop, 
Dumitru, Tătucu, Daraban, Pos- 
tolache, Ciornei, 
Dinu ; FRANȚA : 
Gourdon. Betranne, 
Desnoyer, Romeu, 
Boffelli. Spanghero, 
nai. Esteve, Azarete, 
Vaquerln.

X

Munteanu, 
Aguirre, 

Etehenique, 
Fouroux, 

Skrela. Se- 
Paco,

în deschiderea acestei partide, 
o nouă victorie a echipei de ti
neret : România — Polonia 
20—0 (9—0). după un joc în care 
cadeții noștri au evoluat foarte 
bine.

GABRIEL FLOREA

La culesul
cartofilor

încă din zorii zilei, mii de ță
rani cooperatori din județul Har
ghita, cărora li s-au alăturat nu
meroși tineri din întreprinderi, 
instituții și școli, au fost prezenți 
la culesul cartofilor, la execu
tarea celorlalte lucrări de sezon. 
Muncind cu spor, țăranii cooope- 
ratori din 20 de unități agricole 
au raportat in această zi înche
ierea recoltării cartofilor.

ASTĂZI DEBUTEAZĂ

FESTIVALUL ARTEI SI CULTURII
TINERETULUI BUCUREȘTEAN

Astăzi după-amiază. la ora 16, 
Ecran-clubul va găzdui primul 
spectacol înscris în agenda Fes
tivalului ariei și culturii tinere
tului bucureștean. Ne-am adre
sat tovarășului Vladimir Ma-

CINERAMA
• Floarea de piatră se reia in 

cadrul ciclului ..Mari succese 
ale ecranului". Este o peliculă 
sovietică distinsă cu Premiul 
pentru cel mai bun film în cu
lori Ia ediția din 1946 a Festiva
lului de la Cannes. în rolurile 
principale : Vladimir Drujnikov 
și Tamara Makarova.

• Misterul vasului „Mary 
Deare", o producție din anul 
1959 a studiourilor americane, 
este un film de aventuri. în 
timp ce se pregătesc să înfrunte 
o furtună pe Marea Minecii, 
Sands și Duncan întîlnesc car
goul „Mary Deare". abandonat 
în urma unui incendiu. Sands va 
demasca escrocheria armatoru
lui, dovedind că eșuarea cargou
lui fusese provocată de acesta 
cu scopul de a încasa asigurarea, 
în rolurile principale, doi actori 
de mare talent : Gary Cooper și 
Charlton Heston. Regia: Michael 
Anderson.

• Vizuina vulpii este un film 
englez realizat de regizorul Ja
mes Hill. O peliculă inspirată 
din viața animalelor care poves
tește momente ale unei impre
sionante prietenii dintre o vulpe 
fi un ciine de vînătoare.

rin, secretar al Comitetu
lui municipal București al U.T.C.

— Cum a fost gindit și care 
este scopul festivalului ?

— Ca și anul trecut ne-am 
propus o trecere in revistă a 
formațiilor artistice ale tinere
tului bucureștean atit pentru a 
da ocazia publicului larg, spe
cialiștilor să aibă o imagine de 
ansamblu a unui fenomen cul
tural deosebit de interesant, cit 
și pentru a prilejui afirmarea u- 
nor tinere talente din întreprin
deri. instituții, cluburi ale tine
retului. Credem că este de o 
mare importanță pentru arta 
noastră socialistă cunoașterea și 
promovarea creației maselor 
largi, artei cu un puternic ca
racter militant, atestînd intere
sul și dăruirea pe care tinerii le 
pun în transpunerea pe plan ar
tistic a gindurilor și sentimen
telor lor. a dragostei față de pa
trie. a angajării totale în sfera 
de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. La 
acest festival participă 3 000 de 
tineri artiști amatori bucureșteni 
constituiți în 180 de formații.

— Care este modul de desfă
șurare ?

— Mai întîi, vreau să specific 
că Festivalul artei și culturii ti
neretului bucureștean este rea
lizat în colaborare cu Comitetul 
pentru cultură și educație so
cialistă, cu Centrul de îndru
mare a creației populare și miș
cării artistice de masă ale mu
nicipiului București și cu Con
siliul municipal București al 
sindicatelor. El se va desfășura

pe șase secțiuni artistice : mu
zică, artă plastică, brigăzi artis
tice de agitație, teatru, film și 
coregrafie, fiecare avînd un ju
riu compus din personalități ale 
vieții artistice bucurcștene. Azi, 
la ora 16, la Ecran-club va avea 
loc spectacolul susținut de co
ruri, grupuri vocale. fanfare, 
orchestre și soliști de muzică 
cultă. Tot astăzi, la ora 18, Ate
neul tineretului va găzdui ver
nisajul Expoziției de artă plas
tică și fotografică. Brigăzile ar
tistice de agitație se vor întîlni 
în 15 și 18 octombrie la Ateneul 
tineretului. La Clubul T 4 va a- 
vea loc în zilele de 15 și 17 oc
tombrie programul ansambluri
lor folclorice, formațiilor de dan
suri populare, dansuri clasice și 
moderne. Formațiile și soliștii 
de muzică populară vor parti
cipa la spectacolul din 18 oc
tombrie de la Universal-club. 
Tehnic-clubul va găzdui, în ziua 
de 17 octombrie, formațiile de 
teatru, recitatorii și cititorii ar
tistici. Iubitorii de muzică u- 
șoară vor putea audia orches
trele și soliștii înscriși în festi
val la Modern-club, în zilele de 
17 și 18 octombrie. O gală a pe
liculelor realizate în cinecluburi 
va avea loc sîmbătă, 19 octom
brie, la Ecran-club.

— Cind vom afla numele lau- 
reațiior ?

— Duminică, 20 octombrie, la 
ora 10, la Clubul T 4. Cu care 
prilej aceștia vor susține și un 
spectacol.

M. IONESCU

REGRETUL
Nu ne ascundem regretul și 

nedumerirea că naționala noas
tră de fotbal n-a cîștigat, ieri, 
meciul susținut la Copenhaga 
în. fața echipei Danemarcei. Se 
vor găsi, probabil, și dintre a- 
ceia care vor aprecia rezultatul 
de egalitate, obținut în depla
sare, drept o victorie. In ce ne 
privește, nu împărtășim această 
opinie. Echipa noastră, cucerind 
un singur punct, acolo unde ad
versarele ei din grupă. Spania 
și Scoția, planifică două (prima 
echipă le-a și obținut cu 3 săp- 
tămini în urmă), și-a dimirțuat, 
încă din start, șansele ’ 
ficare. Pentru că îmi 
că este mult mai greu 
vingi, pe teren propriu 
țieni și pe spanioli ! De o vic
torie la limită, după un joc bun 
sau rău, n-are importanță, arn 
fi avut nevoie ca de aer. Aceas
tă linie de mijloc — pe care o 
susțin numai rezultatele me
diocre, ca și acest 0—0 cu Da
nemarca — va lăsa să planeze, 
în continuare, asupra naționalei 
semne de incertitudine. Și a- 
ceasta amină măsurile decisive, 
creează teren fertil pentru dis
cuții sterile și noi angajamente 
false.

Se va spune, probabil, că sîn- 
tem severi judecind cu rezerve 
acest rezultat, dar vrem să fim 
sinceri. Calculul hîrtiei, crite
riul valoric în ansamblu și pe 
individualități ne dădeau favo- 
riți pe noi. Echipa Danemarcei 
nu are o carte de vizită nici pe 
departe impresionantă. Cele 
mai. „mari" victorii le-a obți
nut... împotriva reprezentativei 
României ! Dar acestea n-au 
fost, dacă vrem să ne amintim

de cali- 
închipui 
să-i în- 
pe sco-

bine, decît niște accidente. Pe 
urmă, în meciul de ieri, a aliniat 
o formație încropită — e drept, 
de entuziaști — dar nu de mari 
jucători, care să-ți provoace 
teamă și. respect cînd le pro
nunți numele. Cei mai buni ju
cători danezi — angajați in clu
burile profesioniste din R.F.G., 
Olanda și Elveția — au lipsit. 
Iată, deci, că avem destule ar
gumente cînd susținem că ar fi 
trebuit, neapărat, să cîștigăm. 
Am avut șanse mari. Ne-am 
notat cel puțin 4 ocazii uriașe 
de a înscrie, în minutele : 35, 
36, 58, 70. Să nu uităm, însă, că 
nu șansele fac istoria fotbalu
lui. ci golurile ! De ce nu 
ne-am putut apropia succesul ? 
Ofensiva noastră continuă să 
nu aibă atributele unui atac 
care să posede — și să încerce, 
bineînțeles — o gamă variată 
de mijloace tehnico-tactice cu 
care, cel puțin în fazele și ac
țiunile decisive, să-și depășeas
că adversarul. Pină și ocaziile 
noastre nu-s, întotdeauna, rodul 
unei gîndiri tactice lucide, al 
unei idei de joc pentru realiza
rea căreia să lupte întreaga for
mație. Atacul practică un joc 
stereotip, bazat pe hazard, se 
pasează mult, inutil, nu se în
cearcă pătrunderile în viteză, 
combinațiile subtile, pfessirigul, 
cînd situațiile o cer, marcajul 
și demarcarea pentru acel om, 
în plus, în linia ofensivă. Mij
locașii și apărătorii au prea pu
ține intercepții care să pună e- 
chipa în atac, surprinzînd ad
versarul descoperit. In cîteva 
rinduri. la cițiva metri de bu
turile adverse s-au încurcat re
ciproc, s-au bîlbîit ca niște di-.

ACTUALITATEA PE SCURT® ACTUALITATEA PE SCURT

Campionatele mondiale
de lupte greco-romane

Sportivii români
au cucerit 5 medalii
După patru zile de întreceri 

l'a Katowice au luat sfirșit du- 
nținică, reuniunile celei de-a 
l®-a ădiții a campionatelor 
mondiale de lupte greco-roma- 
pe. Sportivii români au obținut 
cinci medalii : una de argint 
prin Constantin Alexandru (ca
tegoria 48 kg) și patru de bronz 
cilcerite de Nicu Gingă (52 kg), 
Ion Enache (82 kg). Dumitru 
Manea (90 kg) și Nicolae Mar- 
tinescu (100 kg).

Iată noii campioni mondiali 
în ordinea categoriilor : Zubkov 
(U.R.S.S.) ; Kirov (Bulgaria) ; 
Mustafin (U.R.S.S.) ; Lipien 
(Polonia) : Davidian (U.R.S.S.) ; 
Macha (Cehoslovacia) ; Naza
renko (U.R.S.S.) : Rezanțev
(U.R.S.S.) ; Bolbasin (U.R.S.S.) 
și Tomov (Bulgaria).

REZULTATELE DIVIZIEI B
LA FOTBAL

@ HANDBAL
Liderul învins

SERIA I
Unirea Focșani — Foresta Făl

ticeni 4-0 ; S. C. Bacău — Ști
ința Bacău 4—1 ; Metalul Plo- 
peni — F. C. Petrolul 1—2 ; 
C.S.U. Galați — C.F.R. Pașcani 
2—0 ; Relonul Săvineștț — Cea
hlăul Piatra Neamț 0—1: S. C. 
Tulcea — Celuloza Călărași 3—2; 
Oțelul Galați.—- Constructorul 
Gairtți 0—2 ; Progresul Brăila — 
Chimia Brăila 2—1 ; C.S.M. Su
ceava — Gloria Buzău 1—1;

După etapa a 9-a, Progresul 
Brăiia conduce în clasament cu 
14 puncte, urmată de C.S.U. 
Galați, Gloria Buzău și Metalul 
Plopeni cu cite

Mediaș 1—0 ; Ra- 
Autobuzul București 1—0;

Slatina — Electroputere 
1—0 ; Automatica Ale- 
— S. N. Oltenița 0—0. 

__r._ conduce în clasament 
cu 17 puncte, urmată de Dinamo 
Slatina și Metalul București cu 
cite 14 puncte.

Gaz metan 
pid — 
Dinamo 
Craiova 
xandria

Rapid

SERIA A III-A

SERIA
11 puncte.
A II-A

C.S.U. Brașov 
șov 2—3 ; Oltul 
Metalul
4—1 ; Voința București — Fla
căra Moreni 1—0 ; Tractorul 
Brașov — C. S. Tirgoviște 3—1 ; 
Metalul București — Progresul 
București 0—0 ; Metalul Mija —

— Metrom Bra
Sf. Gheorghe — 

Drobeta-Tr. Severin

Minerul Anina — CorvinUl 
Hunedoara 1—0 ; Metalul Aiud— 
F. C. Bihor 1—1 ; Unirea Arad— 
Mureșul Deva 2—1 ; U. M. Ti
mișoara — Minerul Moldova 
Nouă 2—0 : Victoria Câlan — 
Metalurgistul Cugir 1—0 ; Șoi
mii Sibiu — Victoria Cărei 
2—0 ; Minerul Baia Mare — 
Arieșul Turda 4—0 ; Ind. Sîrmei 
C. Turzii — C.F.R. Timișoara 
5—0 ; Vulturii Lugoj — Minerul 
Baia Sprie 3—1.

Minerul Baia Mare conduce in 
clasament cu 14 puncte, urmată 
de C.F.R. Timișoara cu 12 
puncte și Corvinul Hunedoara 
cu 10 puncte.

Evoluind la Baia Mare, li
derul campionatului masculin, 
Dinamo a cunoscut prima in- 
fringere după 9 etape. Dinamo- 
viștii au cedat cu 8—9 (4—5) in 
fața echipei locale Minaur, care 
confirmă rezultatele bune din 
acest sezon. După etapa de ieri, 
băimărenii- ocupă poziția a 3-a 
in clasament, la egalitate de 
puncte cu Dinamo și Steaua: 16. 
însă, handbaliștii militari au un 
joc mai puțin. Ieri, Steaua a 
întrecut, in deplasare. Politeh
nica Timișoara cu 23—18. Alte 
rezultate tehnice din campiona
tul masculin : Universitatea 
București — C.S.U. Galați.18—14, 
Știința Bacău — Dinamo Bra
șov 16—12. Independența Sibiu 
— Carom municipiul_____ _____ Gh. 
Gheorghiu Dej 15—12. In cam
pionatul feminin, I.E.F.S. a 
cîștigat derbiul cu Universitatea 
București, de care a dispus cu 
scorul de 10—4 (4—2), prețuind 
„șefia" în clasament. Din păcate, 
acest meci, în care evoluau o 
serie de jucătoare fruntașe din 
lotul republican, s-a situat la 
un nivel tehnic foarte modest.

SI SURPRIZE

Finala complexului

patriei

aplicativ

,.Pentru apărarea

REVELAȚII

întrecerile finale ale ediției 
de debut a complexului aplica
tiv „Pentru apărarea patriei", 
inițiat de C.C. al U.T.C. — în
treceri disputate sîmbătă și du
minică în împrejurimile stațiu
nii turistice Pîrîul Rece — și-au 
desemnat virtuoșii campioni. Si
tuată ca obiectiv principal în 
programul de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
acțiunea a avut ca primi ciști- 
gători pe cei mai buni 200 de 
finaliști, din cei o jumătate de 
milion de tineri care se pregă
tesc pentru apărarea patriei, 
ciclul doi, din toate județele ță
rii și din municipiul București.

Formațiile de „lupte" cu com
ponența mixtă (trei băieți și 
două fete) au demonstrat, în 
marea lor majoritate, atit pe 
traseul aplicativ, cit și in poli
gonul de tragere, o bună pregă
tire fizică, tehnică și tactică. 
Am avut, de asemenea, revela
ția unor frumoase calități mo
rale demonstrate de tineri în în
treceri ; ambiție, dirzenie, ho-

tărîre. Aceasta arată, cu eloc
vență, că cei peste 500 000 de 
tineri participanți la etapele 
anterioare și-au desemnat și ei, 
după dispute aprige, reprezen
tanți valoroși care și-au desă- 
vîrșit pregătirea pînă în ultima 
zi a întrecerilor finale. Cunos
cut fiind locul de desfășurare 
a concursului, pe un teren mon
tan dificil, nu surprinde deloc 
faptul că printre primii clasați 
se află formații din județele 
Suceava, Bistrița-Năsăud, Vran
cea, Timiș. Gorj, Botoșani. Sur
prinde poate absența între pri
mii șase clasați a „reprezenta
tivei" Brașovului, județul gaz
dă. Pe cit de neplăcut și de ne
așteptat pentru gazde — altfel 
deosebit de ospitaliere, au adus 
o contribuție importantă la bu
na organizare a întrecerii — pe 
atit de plăcut „amănuntul" că 
a fost infirmată vechea convin
gere potrivit căreia cei care 
organizează o confruntare tre
buie să se afle, inevitabil, pe

primul loc al podiumului învin
gătorilor.

Echipa județului Suceava s-a 
situat pe primul loc. Și nu în- 
timplător. Cucerirea locului de 
onoare ilustrează, în modul cel 
mai convingător, nu numai bu
na pregătire a formației pre
zente în finală, dar și acțiunile 
de masă inițiate pe această li
nie, în județ — respectiv pre
gătirea tineretului pentru apă
rarea patriei — cu multe luni 
înaintea finalei, pe tot timpul 

' desfășurării complexului aplica
tiv „Pentru apărarea patriei". 
Dumitru Pasniciuc, secretar al 
Comitetului județean Suceava 
al U.T.C., ne declara la 
sfîrșitul întrecerii : „Am avut 
o echipă omogenă. Acest atribut 
a fost consolidat și de un pu
ternic moral, de un remarcabil 
spirit de echipă. Eram hotărîți 
să cîștigăm. Cu acest gînd am 
plecat de la Suceava. Am în
vins și ne întoarcem acasă pre
cum arcașii lu Ștefan, cu ini-.

mile pline de bucurie, cu laurii 
victoriei".

De prisos să mai subliniem 
că. de fapt, dirzenia și hotărî- 
rea sucevenilor au animat toate 
cele 40 de formații participante. 
Dincolo de clasamentul final, 
trebuie să reținem importanța 
organizării unui asemenea con
curs care stimulează antrena
rea masei largi a tineretului la 
pregătirea și . " . ' ' '

Dar să vă prezentăm, în în
cheiere, lista 
scriu numele 
torilor primei ediții a comple
xului aplicativ „Pentru apăra
rea patriei" : locul 1 : Suceava 
— Grigoriu Vlad, Olan Elena, 
Stanca Felicia, Bălan Camil, 
Tabrea Dan ; locul- 2 : Bistrița- 
Năsăud — Panait Mircea, Zam
fir Georgeta, Mișca Georgeta, 
Boarescu Radu, Benedic loan : 
locul 3 : Vrancea — Dolhan 
Marius, Teodorov Niculina, Tu- 
naru Elena, Răducanu Virgil, 
Ochiu Lucica.

VASILE RANGA

apărarea patriei.
celor care; își în- 
pe trofeul ciștigă-

letanți. A fost înregistrată, e 
drept, o mai mare frecvență de ' 
șuturi la poartă dar, vai, atit de 
anemice și imprecise. Singurul 
jucător care a corespuns integral 
a fost Răducanu care a salvat, 
prin decizie și promptitudine, 
citeva situații foarte critice. Ar 
mai putea fi remarcat aportul 
celor doi apărători centrali, 
Antonescu și Sătmăreanu II, 
pentru dăruirea și efortul de a 
înlătura pericolele ce păreau 
iminente, dar nu și pentru 
aportul constructiv la jocul echi
pei. Șters și incoerent au evo
luat Dumitru, Iordănescu, Kun 
și chiar Lucescu. Ne pare rău 
pentru el că doborirea recordu
lui național de selecționări — 49 
cu meciul de ieri in primă re
prezentativă — n-a coincis și cu 
o victorie. L.'” 
ineficace — Radu 
Cheran, 
Dinu au 
oarecare 
greu de 
sum mare de energie și după o 
repriză, mai dinamică și mai 
spectaculoasă, am văzut, o a 
doua, mai lentă, cu prelungiri 
de pase de pe loc, semn că ju
cătorii ambelor formații obosi
seră. în ce ne privește am 
descoperit că nici la acel capi
tol evidențiat mereu — pregă
tirea fizică — nu stăm chiar 
așa bine cum se spune. O echi
pă fără virtuți, dar cu jucători 
rapizi și dirzi, ne-a consumat 
repede rezervele potențialului 
fizic. Ne-a intrigat, apoi, faptul 
că lă inceputul reprizelor — 
mai ales al celei dinții — ju
cătorii noștri s-au lăsat sur
prinși și dominați categoric de 
adversari. Numai forma bună a 
lui Răducanu și zeița Fortuna 
ne-au salvat de goluri. Rememo- 
rind acele făZe din care Luces
cu, Duriiitru, Radu Nunweiiler, 
Kun, Iordănescu ar fi trebuit 
să înscrie, se poate invoca lipsa 
noastră de șansă. Dar șansa se 
mai și forțează prin luciditate, 
decizie, ambiție, soluții optime, 
inspirate în momentele hotâri- 
toare ale meciului. Ceea ce 
n-am prea remarcat la jucătorii 
noștri.

E bine că următorul meci în 
Campionatul european ii avem 
de susținut în aprilie viitor. 
Timp de gindire, de meditație, 
de acțiune. După meciul de ieri 
putem adresa antrenorilor 
V. Stănescu și R. Cosmoc, cu 
îndreptățirea de a primi un răs
puns clar, această Întrebare ; 
care este bilanțul muncii lor d® 
2 ani de zile.-la conducerea teh
nică a naționalei, de vreme ce 
echipa este aproape aceea pe 
care a lăsat-o predecesorul și 
jocul ei nu s-a schimbat nicide
cum în bine ?

v. cAbulea

Laborios,.- dar 
la Nunweiiler.

Anghelini și chiar 
evoluat ca intr-un meci 
de campionat. Terenul 
joc a solicitat un con-

llie Năstase — cîștigător 
al trofeului „Melia"

întrecerile pentru trofeul 
„Melia" una dintre cele mai 
importante competiții de tenis 
din actualul sezon de toamnă, 
au luat sfirșit duminică, o dată 
cu desfășurarea finalelor la 
cele 5 probe. Cu mare interes 
a fost urmărită finala probei 
masculine în care s-au întîlnit 
campionul român llie Năstase 
și suedezul Bjorn Borg, ciștigă- 
tor in acest an al turneelor de 
la Paris și Roma. La capătul a 
5 seturi, care au durat aproape 
2 ore și jumătate, llie Năstase 
a repurtat victoria cu 6—4, 5—7, 
6—2, 4—6, 6—4.

Un frumos succes a obținut 
Ion Țiriac și Virginia Ruzici 
care au cîștigat proba de dublu 
mixt. Perechea română a învins 
în finală cu scorul de 7—5, 3—6, 
6—3, pe Leslie Charles, 
Farrel (Anglia).

Mark

a găz-
două

• Stadionul Republicii 
duit duminică ultimele 
jocuri contind pentru competi
ția de fotbal „Memorialul Ioa- 
chim Popescu". In finala com
petiției, Politehnica Timișoara 
a învins cu scorul de 5—4 pe 
Universitatea Craiova. La sfir- 
șitul celor 90 de minute de joc 
rezultatul era egal : 0—0, timi
șorenii obținind victoria 
urma executării loviturilor 
la 11 m. Pentru locurile 
Politehnica Iași a întrecut . . 
4—2 (2-0) pe Sportul Studen
țesc.

în 
ds 

3—4
CU

• LA BRUXELLES S-A DIS
PUTAT MECIUL DINTRE SE
LECȚIONATELE BELGIEI ȘI 
FRANȚEI, contind pentru gru
pa a șaptea a campionatului eu
ropean de fotbal interțări. La 
capătul unui joc în care au fost 
superiori, în special în repriza 
a doua, fotbaliștii belgieni 
obținut victoria cu scorul 
2-1 (1-1).

Duminică în campionatul 
ropeân de fotbal s-au jucat 
două partide încheiate cu 
mătoarele rezultate tehnice : 
Bulgaria — Grecia 3—3 (3—1) : 
Luxemburg — Ungaria 2—4 
(2-2).

au 
de

eu- 
alte
ur-

„TENIS ’74“ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ va de
buta, în paginile ziarului „Scînteia ti
neretului", un nou serial pe teme de 
sport, susținut de ION TIRIAC,

lntr-o recentă discuție avută, la redacție, cu Ion Tiriac, acesta 
ne-a declarat :

„Anul 74 este poate cel mai interesant din istoria tenisului, 
de aceea mi-am și propus să-l prezint cititorilor „Scînteii tine
retului".

lată la ce întrebări vor găsi tinerii răspunsuri in noul serial 
pe teme sportive : „TENIS 74" :

• Cupa Davis în declin ? • Mari ași ai rachetei cedează de
finitiv pozițiile în favoarea tinerilor „furioși" ? • „Sportul alb" 
devine tot mai mult un nou bussines ? • Cum s-au pierdut și 
ciștigat marile turnee ale anului ? • Ce facem pentru dezvol
tarea activității de masă și de performanță în tenisul româ
nesc ?
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constructoare de mașini, alături 
de cele provenite din țările care 
dețin poziții dintre cele mai im
portante în comerțul și coopera
rea economică și tehnico-științi- 
fică cu țara noastră, oferă cadrul 
propice unor contacte fructuoase 
între specialiști și oameni de a- 
f aceri.

Auspicii dintre cele mai favo
rabile pentru reușita acestei ma
nifestări sînt oferite, totodată, de 
faptul că actuala ediție a Tîr
gului are loc în perioada defini
tivării obiectivelor noului plan 
cincinal 1976—1980 și a liniilor 
directoare de dezvoltare econo- 
mico-socială â României pînă 
în anul 1990.

în încheierea cuvîntului său, 
vorbitorul și-a exprimat convin
gerea că Tîrgul ce și-a deschis 
porțile va marca o amplificare a 
bunelor rezultate cu care s-au 
soldat precedentele sale ediții, și 
a urat deplin succes tuturor par- 
ticipanților la această manifes
tare internațională găzduită de 
capitala României.

La invitația Comitetului de or
ganizare a Tîrgului Internațional 
București, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a tăiat 
tradiționala panglică inaugurală, 
în aplauzele vii ale asistenței.

Tîrgul bienal de la București, 
cea mai mare manifestare expo- 
zițională internațională organi
zată în țara noastră, se înfăți
șează la această a treia ediție ca 
un atractiv centru de confrun
tare a realizărilor dintre ramurile 
de bază ale industriei, un loc de 
întîlnire și conlucrare care polari
zează atenția unui mare număr 
de specialiști și oameni de afa
ceri de peste hotare. Ca și pre
cedentele ediții, T.I.B.’74 este 
menit să contribuie la promo
varea comerțului și cooperării 
internaționale, coordonate de 
bază ale politicii economice ro
mânești, la dezvoltarea schimbu
lui de valori materiale, de idei 
și experiență, la consolidarea cli
matului favorabil cunoașterii, în
țelegerii și colaborării între sta
tele și popoarele lumii. Organiza
rea unei asemenea manifestări, 
care se bucură de prestigiu încă 
de la inițierea sa, ilustrează dez
voltarea impetuoasă a industriei 
socialiste românești, participarea 
tot mai intensă a țării noastre la 
promovarea consecventă a unei 
politici de largă colaborare inter
națională pe toate planurile, la 
dezvoltarea comerțului și coope
rării între state, ca cerințe fun
damentale ale progresului gene
ral. Aprecierea mereu crescîndă 
față de realizările construcției de 
mașini din țara noastră care poa
te oferi în prezent produse de 
înaltă tehnicitate, din peste 30 
de subramuri, ca și interesul 
pentru București ca punct de 
tranzacții comerciale sînt ilus
trate de numărul tot mai mare al 
firmelor participante la Tîrgul 
Internațional din capitala noas
tră : de la 728 în 1970, la 943 
în 1972 și 1 050 în prezent.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Tîrgul Internațio
nal București începe în pavilio
nul central, unde sint prezentate 
cele mai multe dintre exponatele 
românești. Un număr de 23 de 
firme de comerț exterior prezin
tă produsele de export furnizate 
de peste 100 de întreprinderi 
constructoare de mașini și utilaje 
din țara noastră. Volumul și va
rietatea exponatelor atestă faptul 
că acumulările cantitative și ca
litative de-a lungul celor cinci 
planuri cincinale au determinat 
mutații profunde în domeniul in
dustriei noastre constructoare de 
mașini, mutații ce-și găsesc o su
gestivă imagine în expoziție. Este 
de remarcat că în standuri pre
domină produsele noi, asimilate 
în perioada actualului cincinal și 
care reprezintă mai mult de 60 
la sută din producția acestei ra
muri. Se disting, astfel, grupu
rile energetice cu puteri unitare 
de 330 MW. cele mai complexe 
agregate industriale fabricate 
pînă în prezent în România, e- 
chipamentele electronice și elec
trotehnice. mașinile și instalațiile 
pentru industria energiei electrice 
și termice, industria metalurgică, 
industria ușoară, pentru agricul
tură și industria alimentară, 
pentru transporturi și telecomuni
cații și pentru alte ramuri.

Deosebit de ilustrativ este sec
torul industriei electrotehnice și 

electronice. Standurile firmelor 
de comerț exterior „Electroex- 
portimport" și „Electronum" cu
prind circa 1000 de ti
puri de produse, seleotate 
din cele peste 20 000 care se 
realizează actualmente în țara 
noastră. Sînt etalate, de aseme
nea, aproximativ 100 tipuri de 
aparate de automatizare de înal
tă precizie, calculatoare electro
nice și echipamente periferice 
pentru tehnioa de calcul, calcu
latoare pentru dirijarea procese
lor tehnologice.

Bine reprezentat este utilajul 
petrolier, sector cu tradiție, unde 
țara noastră ocupă de aproape un 
deceniu locul trei în producția 
mondială și locul doi în expor
tul lumii. Un punct de atracție 
îl constituie macheta instalației 
de foraj F-500 — Diesel elec
trică, pentru forajul pînă la a- 
dîncimi de 10 000 m.

Oferta românească este însă 
mult mai largă. In alte pavilioa
ne și pe platformele deschise 
sînt prezentate autovehicule, 
piese și subansamble auto, toate 
laolaltă demonstrînd că cincina
lul 1971—1975 a marcat o pu
ternică dezvoltare a industriei de 
autovehicule românești. O grupă 
importantă de produse o consti
tuie tractoarele și mașinile agri
cole. Astfel, la T.I.B.-’74 între
prinderea de comerț exterior „Uni
versal Tractor" a expus 70 de 
seturi de mașini pentru mecani
zarea lucrărilor de bază ale so
lului, întreținerea și recoltarea 
culturilor agricole, pentru trans
portul și prelucrarea produselor.

Sînt prezente, de asemenea, 
întreprinderi românești speciali
zate în proiectarea, construcția și 
echiparea de obiective indus
triale complete pentru industria 
chimică, minieră, a materialelor 
de construcții, textilă, pielăriei, 
încălțămintei și alte ramuri.

Întreținîndu-se cu miniștrii de 
resort și specialiști ai întreprin
derilor românești expozante, to
varășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat necesitatea sporirii produc
ției de mașini-unelte mari, de 
mașini grele pentru prelucrări 
mecanice cu o înaltă productivi
tate, precum și a producției rul
menților de mari dimensiuni, 
larg solicitați de unele ramuri 
ale industriei noastre, și pe piața 
internațională. In același timp, 
secretarul general al partidului 
a recomandat ca specialiștii din 
industria noastră constructoare 
de mașini să acorde o atenție 
deosebită reducerii consumului 
de metal.

Oprindu-se în fața machetei 
înfățișînd platforma de foraj 
marin, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ca, printr-o 
mai bună colaborare a întreprin
derilor care concură la realiza
rea acestei complexe instalații, 
să se accelereze lucrările, astfel 
încît ea să fie terminată la 
sfîrșitul anului 1975.

La actuala ediție a T.I.B 
România prezintă, pentru prima 
dată, produse ale unor societăți 
mixte. Examinînd exponatele 
societății Reșița-Renk, speciali
zată în producția de reductoare, 
șeful statului român a arătat că 
se impune asigurarea de la în
ceput a produselor de calitate, 
atingerea parametrilor proiectați, 
astfel ca ea să devină un exem
plu și pentru alte societăți mixte 
la care participă țara noastră.

In drum spre celelalte pavi
lioane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a remarcat că în ve
cinătatea complexului expozițio- 
nal trebuie să se construiască 
mai multe blocuri de locuințe, 
hoteluri, folosindu-se din plin 
spațiul din această frumoasă zonă 
a Capitalei.

Alături de România, la Tîrgul 
Internațional București din acest 
an, își etalează produsele, în 
pavilioane naționale, firme din 
Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Danemarca, Elve
ția, Franța, R. D. Germană, R.F. 
Germania, Grecia, Irlanda, Israel, 
Italia, Iugoslavia, Japonia, O- 
landa, Polonia, S.U.A., Unga
ria și U.R.S.S., precum și 
firme individuale din Liech
tenstein, Spania și Suedia. Se 
remarcă, în primul rînd, partici
parea constantă a numeroase fir
me de reputație mondială din 
domeniul producției sau al co
mercializării, dovadă elocventă a 
atracției pe care o exercită in
dustria românească și perspecti
vele intensificării cooperării cu

România, a cărei politică econo
mică oferă partenerilor certitudi
nea unor tranzacții ferme, pe 
termen lung, terenul favorabil 
dezvoltării largi, nestingherite, a 
schimburilor comerciale și a co
laborării reciproc avantajoase.

Vizitînd succesiv pavilioanele 
diferitelor țări expozante, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a fost sa
lutat cu deosebită cordialitate de 
șefii misiunilor diplomatice, de 
directorii pavilioanelor și repre
zentanții firmelor străine, de nu
meroși oameni de afaceri și pro
ducători.

Președintelui României i-a fost 
prezentată o mare varietate de 
produse de înaltă tehnicitate, 
furnizate de ramurile de vîrf ale 
industriei.

Pronunțatul caracter tehnic al 
Tîrgului Internațional București 
este ilustrat Ia actuala ediție 
prin mașini-unelte și produse de 
mecanică fină, prin aparatură 
electronică și electrotehnică, e- 
chipamente energetice și meta
lurgice, instalații tehnologice, a- 
dică prin acele produse deosebit 
de solicitate de economia mo
dernă și care alcătuiesc nucleul 
de bază al activității de comerț 
și cooperare economică și teh- 
nico-științifică internaționale. Fir
mele s^ăine expun, ca și socie
tățile de comerț exterior din 
țara noastră, o diversitate, de 
strunguri universale și speciali
zate, mașini-unelte și agregate de 
prelucrare instalații de automa
tizare, aparatură de măsură și 
control, aparate de laborator, o 
gamă variată de calculatoare 
și echipamente pentru informa
tică, radiotehnică, televiziune, 
telecomunicații și telefonie, mo
toare, alte mașini și utilaje. U- 
nele dintre aceste produse sînt 
realizate în cooperare cu între
prinderi românești.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a apreciat calitatea produselor 
expuse de participanții străini, 
exprimîndu-și convingerea că a- 
ceastă manifestare economică in
ternațională va prilejui o mai 
bună cunoaștere reciprocă, va 
duce la perfectarea de noi acți
uni menite să stimuleze colabo
rarea și cooperarea pe multiple 
planuri, să extindă și să adîn- 
cească relații economice reciproc 
avantajoase, în folosul progresu
lui și bunelor raporturi priete
nești între toate popoarele. To
varășul Nicolae Ceaușescu i-a fe
licitat, totodată, cu căldură pe 
participanții străini, urindu-le 
mult succes la actuala ediție a 
Tîrgului Internațional București.

Reprezentanții țărilor și firme
lor participante au adresat vii 
mulțumiri șefului statului român 
pentru onoarea de a fi vizitat 
pavilioanele lor.

Competitivitatea — 
însușirea dominantă 

a exponatelor românești
Timp de 10 zile, între 13 

și 22 octombrie, Complexul 
expozițional din Piața Scînteii 
găzduiește a treia ediție 
a Tîrgului Internațional Bucu
rești. Peste 1 000 de firme din 
diferite țări își etalează pro
dusele pe o suprafață totală 
de 85 000 mp, din care 
54 500 mp în pavilioane și 
hale. Tîrgul a devenit astfel 
o tradițională manifestare in
ternațională specializată în 
prezentarea de mașini-unelte 
și produse de mecanică fină, 
electronică și electrotehnică, 
echipament energetic și me
talurgic, precum și mașini și 
instalații tehnologice destina
te echipării altor ramuri ale 
industriei. România este pre
zentă cu exponate de înaltă 
tehnicitate și competitivitate 
sporită fața de edițiile pre
cedente ale Tîrgului în toate 
aceste domenii. Produsele 
noastre sînt expuse pe o trei
me din totalul suprafeței de 
expunere a complexului ex
pozițional. In pavilionul cen
tral, pe mii de metri pătrați 
șînt expuse — majoritatea în 
stare de funcționare — cele 
mai noi și mai perfecționate 
utilaje, aparaturi, agregate, e- 
chipamente și piese reprezen
tative din domeniile produ
cerii. distribuției și utilizării 
energiei electrice, electronicii, 
electrotehnicii și mașinilor- 
unelte. La toate standurile 
predomină produsele noi. Și 
nu întîmplător, deoarece pro
dusele noi, asimilate în anii 
ce au trecut din acest cinci
nal, reprezintă mai mult de 
60 la sută din totalul produc
ției românești de mașini și 
utilaje.

Unul din punctele de atrac
ție, atît pentru vizitatorii o- 
bișnuiți, cit și pentru specia
liștii străini îl constituie gru
purile energetice de 330 MW 
— cele mai complexe agre
gate fabricate pînă în prezent 
la noi în țară.

Tot în pavilionul central 
sînt expuse 11 tipuri de mo

toare cu combustie internă, 
de la cele care intră în echi
parea autoturismelor .de teren 
A.R.O., fabricate în Grupul 
uzinelor de autoturisme. Pi
tești, pînă la cel de 4 000 
C.P., cu 16 cilindri, tip Die
sel — Alco, introdus de cu- 
rînd în fabricație la Reșița. 
Acesta din urmă face parte 
dintr-o familie de motoare 
Diesel de la 1500 C.P la 
4 500 C.P., ne explică Petru 
Gașpar, reprezentantul Între
prinderii constructoare de 
mașini Reșița.

Pe o suprafață de peste 
1 000 mp din pavilionul cen
tral sînt expuse peste 60 de 
tipuri de mașini-unelte româ
nești comparabile prin per
formanțele tehnico-funcționa- 
le cu cele mai reușite dintre 
produsele sim'lare realizate pe 
plan mondial. Se cuvin re
marcate în primul rînd ma- 
șinile-unelte cu marca „Titan“ 
fabricate la I.M.U.A.B. 
Ne-am prezentat între altele 
cu o noutate de ultimă oră; 
itrungul Carusel de 1250 
mm cu comandă numerică, 
de concepție românească — 
o mașină de competitivitate 
mondială la ora actuală, ne 
spune ing. Sergiu Pîrneci, 
reprezentantul I.M.U.A.B. Pe 
lingă premierele de dată 
foarte recentă, ca acest 
strung, am venit și cu cîteva 
mașini, care, în foarte scurt 
timp și-au cîștigat o hună 
reputație pe piața mondială. 
Mașina de alezat și frezat 
orizontală cu diametrul bro- 
șei de 130 mm și cu afișaj 
de cote, de pildă, o expor
tăm deja în 14 țări, intre 
care Japonia, S.U.A., Elveția 
etc. Freza portală de 1 600 
mm cu comandă secvențială 
este exportată și ea în multe 
țări, iar acum ne-a fost soli
citată de o firmă din Anglia.

Conform ultimelor date sta
tistice, exportul de mașini- 
unelte pentru așchierea meta
lelor a crescut de la 3 825 

bucăți în anul 1970 la 6353 
în anul 1973, ponderea în 
cadrul acestora revenind ma- 
șinilor-unelte complexe de 
tehnicitate ridicată. In prezent 
livrăm mașini-unelte în peste 
70 de țări, între care unele 
cu îndelungată tradiție în a- 
cest domeniu.

Standuri speciale sînt re
zervate altor produse din no
menclatorul firmei „Tehnoim- 

'■ portexport"rulmențt, apara
tură electrică pentru măsură
tori în fizica nucleară, insta
lații de tehnică medicală, a- 
paratură optică — aparatul 
de proiecție tranzistorizat 
A.P.T.-5 și microscopul uni
versal de cercetare M.C.-5.

Electrotehnica și electroni
ca — ramuri de vîrf ale in
dustriei moderne — sînt re
prezentate prin circa I 000 de 
tipuri de produse de nivel 
tehnic ridicat, selectate din 
cele peste 20 000 de produse 
electrotehnice și electronice 
fabricate în prezent în Româ
nia.

Intre premierele românești 
la T.I.B. ’74 mai menționăm : 
transformatorul de 400 000 
KW. A., calculatorul Felix 
C.E.132 și mașina de factu
ra t-contabilizat — un tip nou. 
de calculator cu circuite inte
grate, noi tipuri de strunguri 
automate și mașini-unelte de 
superfinisaj, instalații de foraj 
pentru adîncimi de pînă la 
10 000 m, locomotiva Diesel 
electrică de 4 000 C.P., auto
trenurile pentru transportul 
mărfurilor generale, nave ma
ritime de tonaj sporit, insta
lații tehnologice complexe 
pentru diferite ramuri indus
triale.

Sînt produse care atestă po
tențialul tehnic de concepție 
și execuție al industriei noas
tre constructoare de mașini, 
rodul eforturilor oamenilor 
muncii angajați în ridicarea 
continuă a acestui domeniu 
prioritar de dezvoltare a in
dustriei în țara noastră.

IUSTIN MORARU

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAB 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului Prezidențial al 
Republicii Democratice Populare a Yemenului, SALEM ROBAYA 
ALI, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Democratice Populare a 
Yemenului, sînt bucuros să vă adresez cordiale felicitări și cele 
mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră per
sonală, pentru progresul și prosperitatea continuă a poporului 
yemenit prieten.

Stnt convins că relațiile prietenești dintre țările și popoarele 
noastre se vor dezvolta rodnic spre binele lor reciproc, al cau
zei cooperării și înțelegerii internaționale.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MANESCU, a trimis primului-ministru al Republicii 
Democratice Populare a Yemenului, ALI NASSER MOHAMMED, 
următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Democratice Populare 
a Yemenului, am plăcerea să vă transmit sincere felicitări, pre
cum și cordiale urări de sănătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate continuă poporului yemenit prieten.

ANIVERSARE

La 13 octombrie s-au Împlinit 
40 de ani de la răscoalele țără
nești de pe Valea Ghimeșului, 
cînd mase largi de săteni sub 
conducerea organizației regiona
le a partidului au pornit la 
luptă împotriva exploatării, ce- 
rînd, cu arma în mină, dreptul 
de a stăplni pămîntul pe care-1 
munceau, libertate și dreptate 
socială. Cu acest prilej, în co
muna Ghimeș-Făget, județul 
Bacău, a avut loc o adunare 
populară și o sesiune de comu
nicări, în cadrul cărora au fost 
evocate evenimentele de acum 
patru decenii. Artiștii amatori 
din localitate au prezentat în 
încheiere un spectacol inspirat 
din momentele acestui eveni
ment.

MANIFESTĂRI

Sub genericul „Programul 
P.C.R. — Carta bunăstării și fe
ricirii poporului nostru, a înain
tării sale spre comunism" s-au 
desfășurat in localitățile dolje- 
ne Urzicuța, Cerat, Cioroiași, 
Siliștea Crucii, Leu, Castranova, 
Apele Vii și Celaru ample dez
bateri inițiate de către Comi

Sărbătorirea a 1800 
de ani de existență 

a orașului Orșova
Orașul Orșova, localitate am

plasată pe o nouă vatră, la 
confluența riului Cerna cu lacul 
de acumulare al Hidrocentralei 
de la Porțile de Fier, a îm
brăcat duminică haina de săr
bătoare. Cei peste 15 000 de lo
cuitori ai săi, cărora li s-au a- 
lăturat numeroși invitați, au 
sărbătorit 1 800 de ani de exis
tență, atestată documentar, a 
străvechei așezări Orșova, și 
inaugurarea oficială a strămu
tării orașului pe actuala sa va
tră.

Participanțli la adunarea ju
biliară a Consiliului popular o- 
rășenesc- au primit cu entu
ziasm mesa.iul adresat de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Comitetului orășenesc de partid 
Orșova, consiliului popular, tu
turor locuitorilor așezării, pre
cum și Decretul prezidențial 
prin care orașului i-a fost con
ferit Ordinul „23 August" cla
sa I.

Jan GhOorghe Dogaru, secre
tarul comitetului orășenesc de 
partid, primarul orașului, a pre
zentat istoricul celor 18 secole 
de existență a orașului, dimen
siunile actuale și perspectivele 
sale.

Locuitorii orașului au fost 
salutați de Iulian Ploștinaru, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean și de primii secretari 
și primarii municipiilor Timi
șoara — George Icota, și Dro- 
beta-Turnu Severin, Constantin 
Ștefănescu.

In încheierea adunării, a 
fost adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în 
care se spune : Făcîndu-se e- 
coul gindurilor și sentimentelor 
tuturor celor care trăiesc și 
muncesc în acest înfloritor colț 
al: patriei, participanții la adu
narea jubiliară a Consiliului

FINALA „MIINI MĂIESTRE
(Urrnu'e din pag 1) 

cui I — Ștefan Coroleucă, 
Fabrica de confecții Doro- 
hoi, locul II — Paraschiva 
Moldovan, întreprinderea de 
confecții „Flacăra" Cluj, locul 
III — loan Gherghely, Fabrica 
de confecții Focșani. Tri- 
coteri : locul I Elisa-
beta Micu, Fabrica de trico

tetul județean de cultură șl e- 
ducație socialistă, dezbateri 
conduse de cadre didactice uni
versitare, cercetători ai centru
lui din Craiova al Academiei de 
științe sociale și politice, de ac
tiviști de partid și de stat.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri a sosit in Capitală o 
delegație a Tineretului Miș
cării Populare pentru Elibe
rarea Angolei (J.M.P.L.A.) 
condusă de Jean Marie Lu- 
tumba, secretar cu pro
bleme internaționale al 
J.M.P.L.A., care, la invitația 
C.C. al U.T.C., va efectua o 
vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salu
tată de tovarășul Dionisie 
Balint, secretar al C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.
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popular al orașului Orșova ex
primă cele mai calde mulțumiri 
conducerii partidului și statu
lui. dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru vi
brantul mesaj pe care l-ați a- 
dresat, în acest moment sărbă
toresc. locuitorilor Orșovei, pen
tru inalta distincție ce a fost a- 
cordată orașului nostru. Cu ini
mile pline de bucurie, animați 
de puternice sentimente patrio
tice, de dragoste fierbinte și de 
iubire nețărmurită față de Parti
dul Comunist Român, față de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, ve
dem în mesajul ce ni l-ați a- 
dresat o înaltă apreciere pe care 
dumneavoastră o dați eforturi
lor, muncii noastre depuse pen
tru înălțarea noului oraș, pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce ne 
revin din obiectivele stabilite 
pentru făurirea noii societăți. 
Și cu acest prilej sărbătoresc 
vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precu
peți nici un efort pentru trans
punerea în viață a sarcinilor 
reieșite din documentele Con
gresului al XI-lea al P.C.R., ob- 
ținjnd realizări tot mai mari în 
întreaga noastră activitate. în 
munca noastră de fiecare zi 
vom avea drept călăuză norme
le vieții și muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste, 
pe care le vom imprima cu 
toată răspunderea noastră co
munistă în conștiința tuturor 
oamenilor muncii din orașul 
Orșova.

Festivitățile prilejuite de săr
bătoarea orșovenilor s-au în
cheiat cu un bogat program ar
tistic susținut de formațiile re
unite ale sindicatelor din loca
litate, cu o croazieră pe Dună
re a celor ce s-au evidențiat în 
activitatea politică, economică 
și social-culturală a orașului.

taje „Drapelul roșu“ Sibiu, locul 
II — Ecaterina Szîvos, între
prinderea ..Tricotex" Satu Mare, 
locul III — Maria Ababei. Fa
brica de tricotaje „Moldova" 
Iași.

Mențiuni au luat : Ileana Laza 
de la Fabrica de confecții Arad, 
iar la tricoteri : — Maria Stoica, 
Fabrica de tricotaje Sebeș.



Corespondență din New York

de la V. Martalogu

Un amplu dialog
Dezbaterile politice

în Adunarea Generală

s-au încheiat. Timp de
trei săptămîni, parti-

cipanții au audiat nu

mai puțin de 133 de

intervenții ale șefilor

de delegații în cadrul

dezbaterilor propriu-

zise și ale unor șefi de
state și guverne.

Această cifră — deși con
stituie un record în materie, 
nu poate fi, totuși, conside
rată ca o performanță in 
sine. Ea trebuie interpretată 
ca o izbindă a organizației in 
calitatea sa de tribună acce
sibilă oricăruia dintre mem
brii comunității internaționa
le care respectă Carta O.N.U., 
principiile și prevederile ci. 
(Ni se pare semnificativ, a- 
mintind această condiție, să 
menționăm că majoritatea 
membrilor Adunării au reușit 
— la actuala sesiune — să 
impună respectarea acestui 
punct de vedere, determi- 
nînd delegația regimului mi
noritar și rasist sud-african 
să se retragă de pe lista vor
bitorilor).

Intervențiile au constituit, 
în fapt, un adevărat colocviu 
internațional, pe care numai 
un asemenea forum, unic în 
lume, îl poate prilejui și a- 
sigura. Nu este, în consecin
ță, întîmplător faptul că o 
mare parte dintre vorbitori 
s-au arătat preocupați de 
perfecționarea O.N.U.,___ ..__ ... in 
sensul sporirii rolului și efi
cienței organizației. Au fost 
prezentate o serie de suges
tii, de corective. Părerea ge
nerală a fost, însă, că nu este 
nevoie să creăm o altă or
ganizație sau să modificăm 
radical structurile și proce
durile celei actuale, ci este 
indispensabil să schimbăm 
ideile și spiritul unor factori 
importanți de pe scena inter
națională, ale celor care nu 
recurg, în suficientă măsură, 
la serviciile, posibilitățile și 
virtuțile pe care le oferă 
O.N.U. ca forum de dezba
tere colectivă a problemelor 
comune.

Intervențiile în Adunarea 
Generală au dovedit că ele 
nu au urmărit o reprezentare 
protocolară, formală. Aborda
rea directă, responsabilă, an- 
gajantă, preocuparea pentru 
eliminarea rădăcinilor feno
menelor negative, nu pentru 
soluții efemere, conjunctura- 
le — au fost unele dintre ca
racteristicile esențiale ale 
dezbaterilor.

Menționînd Ia loc de frunte 
profunda actualitate și acui-

tate a problemei instituirii 
unei noi ordini economice in
ternaționale — putem spune 
că problemele abordate (des
tinderea, dezarmarea, decolo
nizarea, dezvoltarea și coope
rarea, eliminarea discrimină
rii rasiale și a focarelor de 
tensiune) nu au fost noi, ele 
avind un anumit „stagiu" în 
cadrul O.N.U. Dar maniera 
de abordare a acestora, solu
țiile preconizate au oferit nu
meroase elemente inedite.

înainte de a trece în revis
tă citeva dintre acestea, me
rită menționate observațiile 
unor vorbitori cu privire la 
inseparabilitatea problemelor, 
la interdependența, la nivel 
global, a tuturor națiunilor, 
la faptul că, oriunde ar apă
rea, evenimentele se reper
cutează rapid asupra între
gului ansamblu al relațiilor 
interstatale.

Alegînd din 
problemelor 
comunitatea 
două dintre ele — destinde^ 
rea și noua ordine economică 
— considerăm utile citeva 
observații. Mai întii, referi
tor Ia destindere, o serie de 
vorbitori au subliniat necesi
tatea continuării și consoli
dării ei, a generalizării des
tinderii în sensul participării 
tuturor, pentru a se putea 
garanta, astfel, interesele tu
turor. Destinderea trebuie să 
echivaleze cu întărirea secu
rității internaționale, nu să 
servească interese izolate, 
nici să se întreprindă pe sea
ma altora, au subliniat mai 
mulți vorbitori. Inițiativele 
bilaterale trebuie să comple
teze și nu să suplinească e- 
forturile diplomației multila
terale, au arătat ei.

Ideea centrală care s-a 
desprins în cursul dezbateri
lor asupra noii ordini econo
mice internaționale a fost a- 
ceea că instituirea ei nu este 
posibilă decît printr-o strîn- 
să cooperare internațională, 
constructivă, că ca va trebui 
să oglindească interdepen
dența economică globală, că 
soluțiile trebuie să aibă un 
caracter universal, întrucît 
problema afectează întreaga 
lume. Distorsiunile economi
ce, inegalitățile în distribui
rea bunăstării mondiale au Ia 
bază vechiul sistem econo
mic, unele fiind sechele di
recte ale colonialismului. 
Trebuie, astfel, urmărite, 
prin eforturi internaționale 
care trebuie să meargă din
colo de simplele declarații, co
rectarea inegalităților și ne
dreptăților existente, reduce
rea decalajului, asigurarea u- 
nei dezvoltări echilibrate, 
care să rezolve probleme ca 
foametea, sărăcia, malnutri- 
ția, șomajul, analfabetismul.

Pentru aceasta, însă, dialo
gul trebuie să permită solu
ționarea celor mai spinoase 
probleme. Din intervențiile 
în dezbaterile plenare abia 
încheiate n reieșit limpede 
că, pentru toate statele, un 
imperativ major al contem
poraneității îl reprezintă co
operarea fertilă, egală în 
drepturi și reciproc avanta
joasă.

multitudinea 
ce confruntă 
internațională

întrucît

in: peste iiotaiie
Criza

italiană
Misiunea de informare cu care 

președintele Leone l-a însărci
nat pe Giovanni Spagnolli în 
vederea explorării posibilităților 
de creare a unui nou guvern de 
coaliție nu a dus la încheierea 
crizei politice din Italia,

în cadrul misiunii sale — în
cheiate simbătă — Giovanni 
Spagnolli nu a putut face alt
ceva, arată agențiile, decît să 
constate pozițiile deja cunoscu
te ale principalelor partide ita
liene, precum și imposibilitatea 
soluționării rapide a diferende
lor de natură politică și econo
mică existente între socialiști, 
democrați-creștini și social-de- 
mocrați.

Pentru un larg

antimonopolist
„Muncitorii din țările con

sumatoare și din cele pro
ducătoare de petrol au inte
rese comune pe care trebuie 
să le apere împotriva mono
polurilor petroliere" — este 
cuvintul de ordine adoptat 
la sfirșitul reuniunii ce a avut 
loc la Roma, cu participarea 
liderilor unor sindicate din 
țări arabe și vest-europene. 
După cum relatează agenția 
A.N.S.A., au fost prezenți 
conducători sindicali din Al
geria, Irak, Franța și Italia.

Comunicatul dat publici
tății la încheierea lucrărilor 
denunță, în acest sens,, peri
colul pe care întreprinderile 
petroliere multinaționale, în 
permanentă goană după pro
fituri sporite, îl prezintă 
atit pentru statele consuma
toare cit și pentru cele pro
ducătoare de' petrol. Comu
nicatul lansează un apel tu
turor organizațiilor sindicale 
din cele două grupuri de 
țări „pentru realizarea uni
tății în vederea creării unui 
larg front antimonopolist".

Suspendarea 

activităților

militare în Angola
La Lisabona s-a anunțat că, 

în urma convorbirilor avute, se
parat, la Kinshasa, de reprezen
tanți ai guvernului portughez cu 
lideri ai mișcărilor de eliberare 
din Angola, Frontul de Eliberare 
Națională a Angolei (F.L.N.A.) a 
hotărît să suspende toate acti
vitățile militare pe teritoriul ță
rii, începînd cu 15 octombrie.

Știrea a fost confirmată de a- 
genția zaireză de presă care a 
transmis o declarație a președin
telui F.L.N.A., Roberto Holden, 
privind suspendarea ostilităților 
pentru a permite continuarea, 
„în viitorul apropiat, a dialogu
lui asupra independenței țării".

Cealaltă principală mișcare de 
eliberare din Angola, Mișcarea 
Populară pentru Eliberarea^ An
golei, M.P.L.A., a hotărît, de a- 
semenea, sistarea operațiunilor 
militare pe teritoriul angolez 
în urma demisiei lui Antonio de 
Spinola.

MEXIC: Vedere din capitala țârii

„Scînteia tineretului'*
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Universitatea din Dakar

Saigon: se amplifică
acțiunile împotriva

Campania împotriva adminis
trației Nguyen Van Thieu a 
continuat duminică prin diverse 
manifestații, organizate de for
țele de opoziție din Vietnamul 
de Sud, în special la Saigon și 
Mytho, transmite agenția France 
Presse. Peste 20 000 de locuitori 
din orașul Mytho, din delta flu
viului Mekong, participînd la o 
largă demonstrație de protest, 
au cerut demisia administrației 
Thieu. La aceste manifestații 
deschise împotriva regimului 
saigonez au participat numeroa
se persoane printre care repre
zentanți ai organizațiilor reli
gioase, studenți, deputați ai A- 
dunării Naționale.

Declarația Ministerului
Afacerilor Externe al R.D.

Vietnam
• AGENȚIA V.N.A. infor

mează că avioane militare ame
ricane au pătruns, la 12 octom
brie, în spațiul aerian al Repu
blicii Democrate Vietnam efec- 
tuînd zboruri de spionaj asupra 
unor regiuni ale țării.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în care con
damnă aceste acțiuni ale S.U.A., 
care contravin Acordului de la 
Paris cu privire la Vietnam și 
încalcă suveranitatea și integri
tatea teritorială a R. D. Vietnam.

PREOCUPĂRI ECONOMICE

Petrolul mexican: de două ori
mai mult decît în

într-un articol a- 
părut In ziarul „Wa
shington Post" se a- 
rată că, potrivit esti
mărilor făcute de 
geologii de la „U. S. 
Oil Company", Me
xicul dispune de ză
căminte de petrol 
neexploatate de a- 
proximativ două ori 
mai mari decît cele 
existente In subsolul 
Peninsulei Alaska. 
Estimările prelimina
re, scrie ziarul, indi
că faptul că in Me
xic există trei 
puri petrolifere, 
tuate

cîm- 
si- 

la circa 1 300

km sud de Houston, 
care conțin circa 
20 000 de milioane de 
barili de petrol de 
excelentă calitate, 
ceea ce reprezintă 
dublul rezervelor din 
Alaska. Geologii de 
la „U. S. Oil Com
pany", continuă zia
rul, consideră că 
prospecțiunile efec
tuate și studierea 
formațiunilor geolo
gice de-a lungul 
coastei Golfului Me
xic arată că această 
zonă ar putea deveni 
„un al doilea Golf 
Persic al petrolului".

Alaska
Publicația arată că 

exploatarea celor trei 
cîmpuri petrolifere 
din Mexic ar putea 
determina ca expor
turile mexicane de 
petrol să crească de 
la 200 000 de barili 
pe zi în 1975, la circa 
două milioane barili 
zilnic în 1980. Cu ti
tlu de comparație, 
ziarul amintește 
zăcămintele din 
iaska de nord 
produce, în 1977, 
darea lor în exploa
tare, o cantitate de 
două milioane barili 
zilnic.

că 
A- 

vor 
la

Ravagiile șomajului
într-un raport dat publicității de „Asociația antreprenorilor* 
Statele Unite se arată că în 1975, în S.U.A., 6,5 la sută din

R. D. P. a Yemenului
Ziua națională a Republicii Democratice Populare a Yeme

nului oferă prilejul evocării unei lupte dirze duse de un popor 
puțin numeros împotriva dominației coloniale. Pe un pămint 
deseori însingerat. Ia o încrucișare de drumuri de maximă im
portanță pentru stăpinitorii de ieri, lupta pentru libertate și 
independență a dobindit o amploare pe care trimișii la fața 
locului ai Londrei au constatat-o cu surprindere și îngrijorare. 
Manevrele metropolei s-au soldat cu un eșec. La 14 octombrie 
1963, nașterea Frontului Național de Eliberare avea să dea un 
putenic impuls luptei armate pentru eliberarea națională. Cu 
arma în mină poporul s-a răsculat împotriva oprimatorilor 
străini. Speranțele curajoșilor luptători pentru independență, 
care au cutezat să înfrunte un dușman puternic și abil, s-au 
realizat la 30 noiembrie 1967 cînd țara își dobîndea libertatea 
iar pe harta lumii apărea un nou stat suveran : R.D.F. a 
Yemenului.

N-au trecut de atunci mulți ani dar pe acest pămint ce a fost 
martor ai unei istorii străvechi s-au produs numeroase prefa
ceri înnoitoare. După peste 125 de ani de dominație străină, 
țara pășea pe un drum nou. Profundele transformări sociale 
înregistrate au făcut ca într-o perioadă scurtă să poată fi șter
se multe din urmele trecutului. Trecerea în proprietatea sta
tului a întreprinderilor străine, naționalizarea băncilor, comer
țului, societăților de asigurări, transportului maritim, promul
garea legii reformei agrare sînt pași importanți de natură să 
creeze premise favorabile dezvoltării economice potrivit inte
reselor naționale. Extinderea irigațiilor a permis mărirea su
prafețelor agricole. Au apărut în agricultură cooperative de 
producție și ferme de stat. Se depun eforturi pentru o dez
voltare și pe plan industrial. în același context se cuvine Sub
liniată lupta împotriva analfabetismului, preocupările pentru 
dezvoltarea învățămîntului.

Relațiile dintre România și R.D.P. a Yemenului cunosc un 
curs pozitiv. Poporul român urmărește cu satisfacție efortu
rile R.D.P. a Yemenului pentru a înainta în direcția progre
sului economic și social. Colaborarea sinceră dintre țările 
noastre servește intereselor celor două popoare, cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

M. R.

Acord intre
Reykjavik

din
populația activă nw va avea de lucru. Raportul acestei organi
zații, care reunește 100 de conducători ai celor mai importante 
corporații americane, are în vedere și situația actuală a șomajului 
în Statele Unite ale America, unde, în prezent, 5,5 milioane de 
persoane — respectiv 5,8 la sută din totalul muncitorilor ame
ricani — nu au de lucru.

• La sfirșitul lunii septembrie, în Belgia s-au înregistrat 
148 000 de șomeri totali sau parțiali. După cum informează presa 
belgiană, numărul șomerilor a crescut cu 8,3 la sută, în compa
rație cu aceeași perioadă a anului 1973.

9 Potrivit datelor oficiale, numărul celor care nu au avut de 
lucru în luna septembrie numai în industria textilă a Republicii 
Federale Germania a atins cifra de 30 500. In ultimul an, în 
această ramură a economiei vest-germane au fost concediați 9,5 
la sută din lucrători, iar în industria confecțiilor — 15,1 la sută.

Curba dezvoltării industriei în principalele patru țări ale Pieței 
comune (R.F.G., Franța, Anglia și Italia), în perioada ianuarie 
1973 - iulie 1974, ilustrează starea maladivă pe care o tra
versează economia acestora. Fluctuațiile mari înregistrate de 
la o lună la alta, precum si tendința vădită de reducere a rit
mului dezvoltării industriale (în Anglia și R-F.G. între zero și 
unu la sută, în Franța 4 la sută) reies cu claritate din graficul 

pe care îl reproducem.

resurselor energetice

o „IA7.UA LW BATE DIN NOU NORMAL". Declarația 
aparține hf Louis Russell, deținătorul unui record puțin .obiș
nuit : pacientul care a supraviețuit cel mai mult după o ope
rație de transplantare a inimii. Russell, tată a patru copii, a 
fost operat in urmă cu 6 ani. în ultimele săptămîni, el a acuzat 
o stare de indispoziție dar medicii care l-au consultat rămîn 
optimiști: nici un motiv de îngrijorare, o 200 DE MILIOANE 
DE ȚIGĂRI fabricate într-o singură zi 1 Este producția celei 
mai mari fabrici de țigări din lume inaugurată simbătă la 
Richmond, în statul Virginia, de către președintele companiei 
americane „Philip Morris". în 1977 uzina va fabrica 500 de mi
lioane de țigări pe zi. Reporterii au semnalat că de la intrarea 
materiei prime pe porțile uzinei și pînă la expedierea lăzilor 
cu țigări spre cumpărători, nici o mină de om nu atinge tutu
nul. • CEL MAI NOU TIP DE AUTOMOBIL produs de 
sucursala australiană a firmei ,,Leyland" va intra direct în... 
muzeu. Primul lot de 50 de automobile, al căror model a fost 
ținut în mare secret și nici nu a fost încă lansat pe piață, va 
fi dat la topit. Doar trei automobile vor fi păstrate spre a 
deveni piese de muzeu. Renunțarea la producerea acestui tip 
— ultima creație a firmei — a fost determinată de criza pe 
care o cunoaște industria producătoare de autovehicule. 
• ARGENTINIENII VOR ASCULTA MAI MULTE PRO
GRAME MUZICALE cu conținut național. Guvernul de la 
Buenos Aires a adoptat un decret, care, propunîndu-și să apere 
cultura națională, prevede amplificarea difuzării programelor 
muzicale de inspirație autohtonă, o ȚESUTURILE NER
VOASE VĂTĂMATE ale unor animale pot fi regenerate — 
ne asigură cercetătorii Institutului de biologie al Academiei 
de științe a U.R.S.S. Referindu-se la ansamblul cercetărilor 
de regenerare, savantul sovietic Polejaev scrie : „însăși ideea 
de a face să crească, de exemplu, o mină, un picior sau chiar 
numai un deget în locul altora amputate pare fantastică. Dar 
cercetările din ultimii ani și unele experimente încununate de 
succes ne permit să sperăm că ideea este, în principiu, reali
zabilă, și aceasta poate intr-un viitor nu chiar atit de înde
părtat".

și Londra
Islanda a semnat un acord in

terimar cu Marea Britanie, vala
bil pe doi ani, în conformitate 
cu care traulcrele engleze ca
pătă dreptul de a pescui, în a- 
numite porțiuni, denumite „cu
tii", situate în interiorul zonei 
naționale de pescuit islandeze, 
stabilite de guvernul acestei țări 
la 50 de mile. Surse guverna
mentale islandeze, citate de a- 
genția Associated Press, și-au 
exprimat încrederea că un acord 
de acest gen va putea fi înche
iat și cu R. F. Germania.

După cum se știe, refuzul An
gliei și R. F. Germania de a re
cunoaște limita de 50 de mile a 
zonei naționale de pescuit a Is- 
landei a generat o serie de inci
dente între navele de coastă 
islandeze și pescadoarele brita
nice și vest-germane, precum și 
o anumită tensiune politică în
tre guvernele celor trei țări, 
dînd naștere la așa numitul 
„conflict al codului".

Utilizarea
Experții care fac 

parte din Comitetul 
pentru energie al Or
ganizației pentru Co
operare Economică și 
Dezvoltare, reuniți 
timp de două zile la 
Paris, apreciază că 
importurile de petrol 
ale țărilor membre 
nu vor depăși, în 
1980, nivelul din 1972, 
chiar dacă se va 
menține ritmul de 
creștere economică 
înregistrat Înainte de 
majorarea prețului

la petrol. Experții 
O.E.C.D. afirmă, pe 
de altă parte, că im
porturile de petrol, în 
1980, ar putea fi 
chiar mai mici față 
de anul 1972, cu con
diția adoptării unor 
măsuri viguroase de 
conservare a energici 
și a accelerării dării 
în exploatare a unor 
noi resurse energeti
ce proprii.

în cadrul aceleiași 
reuniuni, comitetul a 
examinat proiectul

unui raport privind 
utilizarea resurselor 
energetice pe termen 
lung, pregătit, timp 
de aproape doi ani, 
de experții O.E.C.D. 
Ipotezele și conclu
ziile acestui docu
ment urmează să fie 
aprobate de secreta
rul general al orga
nizației și prezentate 
spre adoptare Consi
liului permanent al 
O.E.C.D., care se va 
reuni în cursul lunii 
noiembrie.

Tokio: noi majorări de prețuri 
gaz cu 69,8 la sută. Este pen
tru a doua oară în acest an 
cînd aceeași companie sporeș
te prețul combustibilului. Tn 
această lună, au fost deja ma
jorate prețurile la transportul 
pe calea ferată, cu 16 la sută. 
S-a anunțat, de asemenea, că 
vor fi majorări de prețuri la 
benzină, kerosin și alte produ
se petroliere.

Majorarea prețurilor la orez 
cu 32 la sută, începînd cu 1 
octombrie, a atras după sine 
și scumpirea altor mărfuri, 
precum și a unor servicii din 
Japonia.

La 12 octombrie, compania 
„Oiama Tosigasu", una dintre 
cele mai mari corporații fur
nizoare de gaz natural, a a- 
nunțat că va majora prețul la

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT• PE SCURT

TURNEUL LUI H. KISSINGER
e SECRETARUL de stat al 

S.U.A., Henry Kissinger, și-a în
cheiat, duminică la prinz, con
vorbirile oficiale cu autoritățile 
guvernamentale israeliene. 
cadrul celor două runde de 
gocieri susținute cu primul 
nistru al Israelului, Yitzhak 
bin, cu ministrul de externe, 
Yigal Allon, și cu ministrul is- 
raelian al apărării, Shimon Pe
res, secretarul de stat a exami
nat modalitățile concrete de 
soluționare pe cale politică a 
situației din Orientul Apropiat.

avut sau are de-a face cu tra
ficul ilicit de droguri.

In 
ne- 
mi- 
Ra-

E5S

xa IO
de toamnă'* — producție a stu
diourilor de televiziune iugoslave. 
Ultimul episod (III). 21,30 Revis
ta literar-artistică TV. 22,10 24 de 
ore.

„ARIEL-5"
« UN SATELIT realizat 

specialiștii britanici, denumit 
„Ariel-5“, destinat studierii ra
zelor X la mare altitudine, va fi 
lansat la 15 octombrie cu ajuto
rul unei rachete construite în 
S.U.A. La construirea aparaturii, 
precum și Ia controlul zborului 
participă și specialiști italieni.

Satelitul britanic cintărește 131 
kilograme și va evolua în jurul 
Terrei pe o orbită situată la 500 
kilometri altitudine.

de

siunii marilor proprietăți. Ei au 
condamnat, de asemenea, rasis
mul și practicile rasiale discri
minatorii și s-au pronunțat pen
tru promovarea unui sistem e- 
ducativ care să conserve parti
cularitățile culturii indiene.

MISTERUL VASULUI „MARY 
DEARE" : Sala Palatului (ora 
20,15). Patria (orele 9,30; 12,15;
15; 17,30; 20), București (orele 8,30; 
10,45; 13,15; 16; 18.30; 20,45).

VIZUINA VULPII : - ■ •
(orele 9,15; 11,30; 13,45;
30.30) .

FLOAREA DE PIATRA 
(orele 9,15; 11,30; 13,45;
20.30) .

TATĂL RISIPITOR : Bucegi (o- 
rele 15,30; 18; 20.15), Floreasca
(orele 15,30; 18; 20,15), Moșilor
(orele 15,30; 18; 20).

RUY BLAS : Scala (orele 9; 
11,15; 13 30; 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21); Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18 30; 21), Favorit (orele 9,15; 
11,30; '13,45; 16; 18,15; 20,30).

FRAȚII JDERI : Doina (orele 
11,30; 17; 19,45). la orele 9,45 și 
15,45 — program de desene ani
mate.

CASA PĂPUȘILOR : Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 
20,30).

„STEJAR" — EXTREMĂ UR
GENȚA : Pacea (orele 16; 18; 20). 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

RÎUL ROȘU : Lumina (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20), Popular
(orele 14.45; 17,30;

IN CER ȘI PE 
trocenl (orele

36 DE ORE : 
8,45; 11; 13,15;

Capitol 
16; 18,15;

: Victoria 
16; 18,15;

20).
PĂMINT : Co- 

14; 16; 18: 20). 
Timpuri Noi (orele 
15,30; 18; 20,15).

JOE LIMONADA : Rahova (orele 
16; 18,15; 20,30).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Feroviar (orele 9.15; 11,15; 
13,15; 15,30; 17,45; 20), Melodia
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45), Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30).

PRIETENA MEA SYBILLE : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; -------
(orele I
20.15) .

SCURTA 
(orele 9; 
20,30).

ORDINUL ANA : Buzești 
16; 18,15; 20,15).

ȘAPTE PĂCATE : Buzești 
9; 11,15; 13,30). Arta (orele 
17,30; 19,30).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Giulești (orele 15,30; 19), Munca 
(orele 15,30; 19).

ULTIMA LUPTĂ : Unirea (orele 
15,30; 18; 20,15).

VANDANA : Drumul Sării (ore
le 10,30; 15,30; 19), Progresul (orele 
15,30: 19).

APAȘII : Crîngași (orele 16;
18.15) .

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15), Tomis

18.15; 20,30), Flamura 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;.

VACANȚĂ : Gri vi ța
11,15; 13,30; 16; ------

(orele 9; 11,15; 13,30; 15,30; 18;
20,15).

FĂRĂ UN ADIO : Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

GOANA DUPĂ AUR : Volga 
(orele 9; 11; 13; 14,45; 16,30; 18,15; 

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

FATA DE PE KOSMAJ:
(orele 20,15).

PIELE DE MĂGAR :
(orele 15,30; 18).

TREI INOCENȚI : Lira

Viitorul

Viitorul

18,15;

(orele

(orele 
15,30;

_____ ________ T_ _______ (orele
15.30; 18; 20,15), înfrățirea (orele 
15,30: 18; 20,15).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SĂ : Vitan (orele 15,30; 18; 20).

sufletul vibrînd pentru țară — noi 
cintece studențești. 18,00 . Șapte 
zile, șapte '
Trei schițe 
dia zilei.
mele. 19.30 ________ _ ____
discuri Supraphon. 20,00 Munca — 
izvor de bucurie și împliniri. 20,30 
Concert de muzică populară. 21,00 
Kadio-Iono-rama. interpret! ro
mâni de muzică ușoară. 22,00 O 
zi într-o oră. 23,00 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica. Dumi
tru M. Ion. 23,55—24,00 Ultimele

arte. Literatură. 18.10 
simfonice. 18,55 Melo- 
19.00 CIntecele țării 

.știri. . 19,35 Casa de

PROGRAMUL 1

PROGRAMUL III
9,00 Știri. 9,05 Panoramic mu

zical. 9,55 Melodia zilei : „Cîntăm 
partidului în dulce grai" de C. 
Andrei.'10,00 Clubul adolescenților. 
11.00 Cronica ideilor. 11,10 Profil 
pe portativ — Ileana Greculescu. 
11,30 Poeme simfonice. 12,00 Știri. 
12,05 O operă pe săptămînă. 12,55 
Melodia zilei. 17,00 Știrile după- 
amiezii. 17.05 Alo. Radio ! — mu
zică ușoară la cerere. 17,50 Cu

16,00 Telex. 16,05 Emisiunile săp- 
tămînii. 16.15 Sus, la Porțile de 
Fier. Cintece și dansuri populare. 
16,30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Tribuna TV. In ajutorul 
cursanților din învățămîntul 
litico-ideologic șl 
masă. 19,20 
Roquefort, 
din marea 
Congresului 
chetă socială : 
TV". 20,35 Roman foileton : „Flori

po- 
economic de 

1001 de seri : Micul 
19,30 Telejurnal. File 
întrecere în cinstea 
comuniștilor. 20,00 An- 

Clasa a X-a...

PROGRAMUL 2

17.30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17,40 Film serial „Adam Sangala" 
— producție a . studiourilor de 
televiziune cehoslovace. 18.10 Bucu- 
reștiul azi. 18,25 Pe strune de 
vioară. Muzică populară și de 
cafă-concert cu formația George 
Carabulea. 18,45 Documentar știin
țific : „Picătura de ulei" — produc
ție a studioului cinematografic 
„Al. Sahia". 18,55 Dans și muzică 
de pretutindeni. Selecțiuni din 
spectacolele prezentate la București 
de ansambluri din Gabon și Mexic. 
19,20 1001 de seri : Micul Roquefort.
19,30 Telejurnal. 20,00 Film artistic : 
„Voci în insulă" — producție a stu
diourilor cinematografice din R.P. 
Bulgaria. 21,30 Telex. 21,35 Repor
taj TV : Acei oameni tari și grei 
din Reșița. 21,50 Portativ ’74.

PROIECTE DE NAȚIONALIZARE 
LA CARACAS

• VORBIND în cadrul uneia 
dintre comisiile Camerei Depu- 
taților a Congresului Național al 
Venezuelei, ministrul dezvoltării 
economiei al acestei țări, . Con- 
standino Quero Morales, a de
clarat că guvernul intenționează 
să naționalizeze întreprinderile 
ptoducătoare de energie electri
că. în cadrul acestei măsuri, ur
mează a fi naționalizate în pri
mul rînd companiile controlate 
de capitalul străin din orașele 
Bolivar, Barquisimeto și Mara
caibo.

PARLAMENTUL 
TRIBURILOR INDIENE

• PRIMUL parlament indian 
reunind șefi ai diferitelor triburi 
din America de Sud, s-a reunit, 
timp de o săptămînă, Ia San 
Bernardino, mică stațiune esti
vală în Paraguay. în cursul dez
baterilor care au avut Ioc, par- 
ticipanții au relevat necesitatea 
prezervării pămintului lor pen
tru agricultură a cărui suprafață 
scade continuu, in urma expan-

• POTRIVIT datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii al 
S.U.A., recolta americană de ce
reale va fi, în acest an, mult 
mai slabă decît anul trecut, în
deosebi la culturile pentru hra
na animalelor. Astfel, recolta de 
porumb va fi mai scăzută cu 16 
la sută față de anul trecut. Re
colta de soia va fi, de asemenea, 
mai mică, ridieîndu-se numai la 
34,50 milioane tone, față de 42,7 
milioane tone în 1973.

UN DAR AL
• NORVEGIA

bată, nava de cercetări „Fridtjof 
Nansen“ de 740 tone Organiza
ției Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.). Nava va fi folosită la 
cercetarea căilor pentru o mai 
bună utilizare a resurselor de 
proteine din lumea marină.

NORVEGIEI 
a donat, sfm-

Teatrul
Studio) : 
A.R.I.A.
BALETUL
MEXIC — ora 20.

„C. I. Nottara" (Sala 
HAMLET — ora 19; 
(la Opera Română) : 

NAȚIONAL DIN

BĂTALIA CONTRA DROGULUI
• PENTRU COMBATEREA 

traficului de stupefiante, un nu
măr de 14 țări din sud-estul A- 
siei au hotărît să creeze, la 
Hong Kong, un centru de coor
donare dotat cu un ordinator e- 
lectronic. Ordinatorul va putea 
oferi serviciilor de poliție, în 
numai citeva secunde, informații 
asupra oricărei persoane din 
Asia sau din alte regiuni care a

Întîlnirea președintelui Filipinelor 
cu conducătorii Partidului Comunist

Președintele Republicii Filipine, Ferdinand Marcos, a avut 
o întilnire cu conducătorii Partidului Comunist din Filipine, în 
frunte cu secretarul general al partidului, Felicicimo Macapagal. 
Conducătorii Partidului Comunist — se spune intr-un comuni
cat difuzat presei — au propus președintelui republicii colabo
rarea în realizarea unor reforme sociale în țară. Potrivit infor
mațiilor difuzate de presa din Manila președintele Marcos a 
acceptat această propunere.

De asemenea, se anunță că șeful statului a dat dispoziție mi
nisterelor de justiție și apărării naționale de a pregăti docu
mentele necesare în vederea amnistierii tuturor membrilor Par
tidului Comunist, inclusiv a acelora care se află în închisori.
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