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Intensificarea ritmului de lu
cru, acum, după ce s-a încheiat 
semănatul griului, la culesul 
produselor toamnei constituie 
una din măsurile deosebite care 
se impune a fi luată în toate 
unitățile agricole din jude
țul Brăila. Din situația sta
tistică operativă desprindem 
că porumbul a fost cules 
de pe 43 000 hectare, reprezen- 
tînd 46 la sută din suprafața 
cultivată și 49 la sută din cul
tura sfeclei de zahăr. După 
cum sîntem informați de la co
mitetul județean U.T.C. Brăila, 
tinerii muncitori și elevii din 
orașul Brăila au primit supra
fețe cu porumb pe care le-au 
„asaltat" încă de la primele ore

ale dimineții de duminică. Voia 
bună și munca asiduă au fost 
elementele care au caracterizat 
fluxul de energie tinerească 
îndreptat spre această mare ac
țiune patriotică. Acțiunea a de
venit deja o' tradiție, pre
lungită și în timpul săptăminii, 
cînd. zilnic 7 000 de muncitori 
participă la campania agricolă. 
„Dedicăm toate succesele noas
tre Congresului al XI-lea al par
tidului, deoarece pină la 15 no
iembrie vrem să încheiem defi
nitiv campania agricolă", ne 
spune unul dintre interlocutori.

A scrie despre campania agri
colă din județul Brăila, fără a 
aminti de „Insula Mare" este o 
greșeală de neiertat. „Energie și 
operativitate în toate acțiunile"

este cuvîntul de ordine cu care 
se lucrează aici. Bineînțeles, 
nu peste tot. Dar, oricum, se 
muncește poate mai încordat 
decît în oricare altă parte. Și
ruri de autocamioane se pierd 
în praful drumurilor dintre la
nuri, șiruri de autocamioane, a- 
trase parcă de puterea unui 
uriaș aspirator, se întorc încăr
cate cu știuleți spre punctul de 
trecere din dreptul Brăilei. Din 
sfert în sfert de ceas, două 
bacuri transportă peste Dunăre 
tone de bronz plăsmuite de 
miinile harnice ale insularilor. 
Cale liberă uzinei vii de mă
reață realizare !

ȘTEFAN DORGOȘAN

• Fiecare tînăr la locul său de muncă - exigent cu el în
suși, dar și cu cei din jur • Un dispozitiv și 3

CE ÎNTREPRINDEȚI pentru
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII ?

Raportul tinerilor către Congres

Inițiative bihorene• Producție suplimen
tară, rentabilitate 
maximă

Tn atelierul mecanic al Fabricii 
de conserve din Fetești aplecat 
deasupra unei piese, tovarășul 
Petre Verbuncu, secretarul co
mitetului de partid pe între
prindere, dă explicații cîtorva 
tineri ce urmăresc cu atenție 
schița unei piese ce trebuia 
remediată. Din discuțiile pur
tate cu dinsul aflăm că cei 
420 de tineri uteciști, ciți numă
ră Întreprinderea, constituie 
unui din factorii decisivi în 
obținerea rezultatelor bune În
registrate pină in prezent. De 
altfel ca o confirmare, din 15 
formații de lucru 13 sint con
duse de tinere uteciste ce 
hotărăsc soarta producției. 
Munca lor se concretizează in 
obținerea unei producții supli
mentare de 300 tone de con
serve de fasole, 360 tone pastă 
de tomate, tn depășirea capa
cității proiectate ’ 
1 200 tone ș.a.

la mazăre cu

STROE DAN DRAGOȘ

„oiimpi• Exemplul 
cilor" din turnăto' 
riile prahovene

Zilele trecute, la întreprin
derea „Feroemail" din Ploiești 
a avut loc faza județeană a 
Olimpiadei tinerilor turnători, 
In a cărei etapă de masă au 
fost antrenat! peste 1 200 parti
cipant!. După desfășurarea 
probelor teoretice și practice, 
dintre cel nouă flnaiiști au 
fost desemnați drept ciștigă- 
tori Dumitru Petrescu, de la 
Întreprinderea gazdă, loan 
Bunescu. de la întreprinderea 
metalurgică Plopenl, șl Marin 
Simlon, de la întreprinderea 
„Flacăra". Cei nouă, precum 
și secretarii și responsabilii cu 
probleme profesionale din 
comitetele U.T.C. ale întreprin
derilor ce au avut reprezen
tanți la această olimpiadă, s-au 
întors in mijlocul tovarășilor 
de muncă nu doar cu Impresii 
din concurs, ci și cu hotirirea 
de a generaliza și utiliza la 
maximum inițiativele dovedite 
de o mare eficiență, inițiative 
ce au făcut obiectul unei con
sfătuiri a tinerilor turnători 
desfășurată tn paralel cu în
trecerea.

MARIAN GRIGORE
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O anchetă la I.AE.M.I. București

• Fiecare tînăr la locul său de munca - exiaen .. ___
suși, dar și cu cei din jur o Un dispozitiv ți 3 000 de minute 
economisite • Prin amplasarea mai judicioasă a utilajelor 
- pe același spațiu de producție, 27 mașini în plus e In 
nouă luni productivitatea pe muncitor a fost cu 1 700 

perioară cifrei planificate

în județul Bihor, tinerii des
fășoară, în aceste zile, o vie și 
fructuoasă activitate in muncă. 
Ei au ciștigat, anul trecut, pri
mul loc pe țară în intrecerea 
„Tineretul — factor activ in în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen" și doresc ca și în 
anul 1974 să se claseze pe unul 
dintre locurile fruntașe în a- 
ceastă întrecere de amploare or
ganizată de C.C. al U.T.C.

Rezultatele excepționale 
care tinerii bihoreni le rapor
tează în aceste zile sînt de bun 
augur. Astfel, ca să dăm doar 
două exemple, ei se mîndresc 
cu realizarea, pe primele 9 luni 
ale anului în curs a unor econp- 
mii în valoare de 31 milioane 
lei. Aceste economii au fost fă
cute la materiile priqae, combus
tibili și energie electrică. De 
asemenea, uteciștii din județul 
Bihor au obținut o producție su
plimentară în valoare de 18 mili
oane lei prin orele de muncă 
patriotică prestate în timpul li
ber în intreprinderile industria
le. Nu este deci de mirare că 
peste 10 000 tineri au fost de
clarați „fruntași în întrecerea 
socialistă".

Acum, în această perioadă pre
mergătoare Congresului al XI- 
lea, inițiativele tinerilor, ale or
ganizației U.T.C. se materiali
zează în noi și remarcabile suc
cese.

Mihai Matei, secretarul co
mitetului U.T.C. de la întreprin
derea de alumină Oradea ne 
spune că acțiunea „Sens inter
zis risipei", a dus pină în pre
zent la economii în valoare de 
1 591 000 lei. Acumulările s-au 
obținut mai ales prin recondițio- 
narea pieselor uzate și prin re
ducerea timpului de reparații cu 
50 la sută. De asemenea, au fost 
date peste plan 50 000 tone alu
mină, cu 1 500 mai mult decît 
era prevăzut in angajamentul 
inițial

Duma Gavril, secretarul co
mitetului U.T.C. de la întreprin
derea materialelor de construc
ții Oradea ne-a vorbit de iniția
tiva „Ziua record a producției", 
care pînă acum s-a soldat cu o 
depășire de plan de 436 800 lei, 
ceea ce echivalează cu construc
ția a 12 apartamente fizice. Ute
ciștii din această întreprindere

pe

au efectuat peste 5 600 ore mun
că patriotică în sprijinul pro
ducției. Andrei Cocaină (res
ponsabil cu problemele profesio
nale in comitetul U.T.C. al în
treprinderii „înfrățirea"), ne re
latează : Ne-am gîndit să-i cu
prindem în întrecere, și pe 
ucenici. Astfel s-a născut iniția
tiva „colectivelor de întrajutora
re". Colective formate din 5—6 
tineri muncitori foarte bine pre
gătiți care să-i sprijine pe uce
nici în producție. Rezultatul : 
ucenicii au montat peste plan 
100 bucăți ciocane pneumatice, 
ceea ce echivalează cu 400 000 
lei, valoarea manoperei. Tot ei 
lucrează in prezent la montarea 
a 25 de mașini rabotat și sint 
hotăriți să realizeze acest anga
jament pină la data începerii 
Congresului. Tărău Cornel, se
cretarul comitetului U.T.C. de la

TEODOR POGOCEANU
I

(Continuare în pag. a ll-a)

„Aș putea spune că întreaga 
noastră activitate de producție, 
politică și de educare a tinere
tului, se desfășoară cu Progra
mul partidului in față, mai bine 
zis în spiritul principiilor și e- 
xigențelor sale. Doresc însă să 
mă opresc la una din cele mai 
importante sarcini care ne re
vine nouă din Programul parti
dului, din proiectul de Directive 
și Tezele Comitetului Central 
al P.C.R. pentru Congresul al 
XI-lea : mobilizarea tuturor e- 
nergiilor noastre pentru crește
rea productivității muncii și 
sporirea, pe această cale, a efi
cienței economice a activității 
întreprinderii".

Pentru că tot vorbea de exem
plul personal, îl întreb pe tova
rășul Vasile Țolea, secretarul co
mitetului U.T.C. al întreprinde
rii de aparate electronice de 
măsură și industriale București, 
care este contribuția sa perso
nală și concretă la realizarea u- 
nei productivități superioare, la

locul său de muncă? Nu avea 
răspunsul dinainte pregătit, dar 
ii este ușor sâ-I formuleze: „Am 
conceput un dispozitiv de gău
rit care elimină trei operații : 
tăiat, punctat și poziționat. Am 
ciștigat cinci minute la o piesă. 
Comanda respectivă era de 600 
piese. Deci, o economie de 3 000 
de minute. Secretarul general 
al partidului spunea, cu prilejul 
unei vizite în întreprinderea 
noastră, că este necesar să în
lăturăm risipa de orice fel, de 
materii prime, materiale, ener
gie, dar și risipa de timp. Tim
pul inseamnă productivitate, efi
ciență. Recent, am conceput o 
ștanță pentru realizarea unei 
piese care înainte se făcea ma
nual la banc. Se tăia, se ajusta, 
apoi se găurea. Ștanța de care 
vorbesc, face toate aceste ope
rații deodată. Cu această sculă

ROMULUS LAL
(Continuare in pag. a ll-a)

SECRETARUL U.T.C.
IN COMITETUL OAMENILOR MUNCII

La întreprinderea „Victoria” Călan

DESPRE TINERI
VORBESC DOAR ALȚII?

La ședințele lunare ale Comi
tetului oamenilor muncii de la 
întreprinderea „Victoria" din 
Călan participă cu regularitate 
și secretarul comitetului U.T.C., 
membru cu drepturi depline al 
acestui organism reprezentativ. 
Din păcate prezența sa este pur 
fizică. De la începutul anului, 
Emil Stăncescu — căci la el ne 
referim — n-a luat cuvintul 
nici măcar o dată, deși proble
mele puse In dezbatere, o atestă 
procesele verbale, au .iscat dis
cuții vii și nu rareori contradic
torii.

Tovarășul secretar susține că 
aspectele pe care le ridică acti
vitatea 
prompt 
ducție 
rost —
amintesc, din nou, în ședințele 
comitetului oamenilor muncii ? 
în acest cadru — continuă Emil 
Stăncescu — am repartizat lo
cuințe unui număr de 25 de ute
ciști, am remediat unele ano
malii privind încadrarea mun
citorilor. am încheiat cu con
ducerea întreprinderii o conven
ție referitoare la colectarea fon
tei și a fierului vechi, tn opera
tiva de săptămîna viitoare 
mi-am propus să solicit o sală 
pentru cineclubul nou înființat 
și să obțin aprobarea pentru

plasarea unei cutii poștale în 
care tinerii să-și introducă su
gestiile, reclamațiile.

Nu se poate afirma că secreta
rul comitetului U.T.C. este inac
tiv. Dimpotrivă. Cunoscind bine 
problemele și preocupările tine
rilor — în această uzină el lu
crează de mai mulți ani — se 
străduiește să le găsească soluții 
optime, fapt pentru care este 
apreciat de către uteciști. Sin-

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a ll-a)

O imagine sugestivă surprinsă în timpul Îndeplinirii unei misiuni, o imagine care ne vor
bește despre măiestria și cutezanța tinerilor militari, despre pregătirea lor de luptă și politi
că. Este subiectul pe care-1 abordează articolul din pagina a Il-a a ziarului nostru : „Fie
care organizație U.T.C. — colectiv de luptă pentru educarea comunistă a tinerelului".

Lecturi recomandate, 
achiziții la voia întîmplării!
• Biblioteca este un instrument de lucru de perfecționarea căreia 
k «k VI ■ I încneî t  y__ y ■ n»profesorul însuși răspunde cel puțin în aceeași măsură ca biblio
tecarul. • De ce trebuie să vină cineva din afară pentru a întări
colaborarea dintre profesor

Aici inimile bat cu emoție si mîndrie
Fotoreportaj de duminică

comunist, a mișcării• 4

revoluționare și
democratice din România

Studierea, dezbaterea și apro
fundarea Programului partidului 
in cadrul organizațiilor U.T.C. se 
reflectă și într-o puternică inten
sificare a întregii munci politico- 
educative. Programul, trasind di-

tinerilor sint rezolvate 
în operativele de pro- 

săptămînale. Mai are 
ne întreabă el — să le
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recfiile fundamentale ale făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre comunism, înscrie in cuprin
sul său și principalele momente 
ale istoriei patriei, pentru a su-

t. v gtjr

• w» al
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blinia continuitatea luptelor re
voluționare ale poporului nostru, 
tradițiile înaintate pe care sîn
tem datori să le ducem mai de
parte în timp. Dezbătînd Progra
mul partidului, tinerii își conso-

lidează și mai mult convingerea 
că trebuie să cunoască istorie, să 
știe de unde am pornit, ce am 
înfăptuit pină acum, ce resurse 
avem pentru noi izbînzi. Este 
semnificativ că in această perioa-

dă la Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din Româ-

A. VASILESCU
(Continuare în pag. a ll-a)

:ineva din atarâ pentru a întări 
și librărie ? e Scriitorii clasici 
„nemulțumiți" de felul cum sint 
găzduiți în biblioteca școlii ! 
• Ciți elevi cunosc bibliotecile 
profesorilor ? • Banii destinați 
bibliotecii școlare sint impărțiji 
„frățește" între Rebreanu și Sla
vici, pe de o parte, și volume
le colecției Enigma, pe de alta 
parte I • Cine controlează efi
ciența culturală a banilor des
tinați cărții ?

Cum sînt utilate bibliotecile 
școlare, cum se slujesc de ele 
elevii, găsesc ei aici volumele 
de care au nevoie ? Cine alege 
și cine cumpără cărțile destinate 
bibliotecii ? Am pus aceste în
trebări în cîteva școli, elevilor, 
profesorilor, bibliotecarilor.

Liceul nr. 1 din Vaslui, liceu 
de veche tradiție, posedă o bi
bliotecă care nici pe departe nu 
e concurată de bibliotecile exis
tente în celelalte școli ale ora
șului. în ce privește capitolul 
„clasici" se găsesc aici în genere 
volumele apărute în seria Scrii
tori români, edițiile de Opera 
etc. Nu la fel de bine stau lu
crurile în privința numărului de 
exemplare. Acestea sînt absolut 
insuficiente dacă ne gindim la 
numărul elevilor. Tovarășa Cleo
patra 
limbă 
acest

Zugravu,
și* literatură română 
liceu remarca, astfel,
VICTOR ATANASIU

profesoară de 
la 
că

(Continuare tn pag. a Il-a)

pionatului de fotbal A

• Rezultate divi
zia B • Succese ale
sportivilor români în

în etapa intiiA,

președintele Finlandei
• Ecuadorul se pronunță în fa
voarea ridicării sancțiunilor po
litice și economice impuse de 
O.S.A. împotriva Cubei.

• Etapa a IX-aacam

DEMONSTRAȚII DE PROTEST

In pagina a 3-al

Ultima sece Cupei Scinteii ti
neretului" ia tenis. învingător fi învins iși string miinile.

Participare masivă

dispute pasionante
confruntările interna-

• „Conferința europeană pen
tru securitate trebuie să fie un pro
ces continuu" - a declarat într-un 
interviu

deschis lu-• La Lisabona s-au 
crările Congresului Partidului 
Comunist Portughez

• LA SAIGON, PUTERNICE
• INUNDAȚII IN AUSTRALIA Șl ERUPȚII VULCANICE IN 
GUATEMALA

NOU ȘI VECHI
S-a bătut prea mult monedă pe suspi

ciunea față ae nou. Exagerînd măcar în 
aceeași măsură aș spune că, invers, oame
nii au tendința de a accepta cu mare ușu
rință noul. Nu simpla atitudine de adeziu
ne sau respingere față de nou creează 
probleme deosebite ; ci, acceptind premisa 
că există o masivă tendință de adeziune, 
înțelegerea caracterului radical al schimbă
rii pe care trebuie s-o aducă după sine 
orice act de aderare la nou. Acceptăm cu 
ușurință cauza, dar înțelegem mai greu 
efectul. Din cauză că „totul e nou", efectul 
pare de la sine înțeles că trebuie să expri
me numaidecît noutatea cauzei. Nu-i chiar 
așa. Un om foarte tînăr, be
neficiar al tuturor noutăților 
nu preia automat și efectul 
propriei cauze. Uneori noul 
chiar îl ajută să-și consolideze 
nu noile reflexe, ci ve
chile instincte, moștenite. Tn cel 
nou se ascunde uneori un autentic și per
sistent vechi. Unii adoptă ideile, măsurile, 
principiile noi așa cum unii oameni săraci 
înfiau copii din flori ai nobililor : în spe
ranța unor beneficii imediate sau viitoare. 
Adoptarea noului - în orice domeniu - 
ca privilegiu personal este un fenomen a- 
desea insesizabil, dar cu atît mai perni
cios. Manifestările maligne rod mai sigur 
structura umană. în dreptul unor cuvinte ca 
autoritate, prestigiu, funcții, putere de de
cizie, promovare ș.a. citim azi, în dicționa
rul principiilor și criteriilor, traduceri noi, 
o nouă întemeiere juridică și morală a lor. 
Putem spune însă că nu găsim și destule 
mentalități în care utilizarea din plin a noi
lor termeni și criterii exprimă totuși vechea 
traducere a îndatoririlor în privilegii ? Ci
neva se poate plînge de rănirea autorității 
date prin funcție sau de subminare prin

: ci, acceptind prei 
tendință de adeziune,

sarcini prea multe a puterii de decizie. E posi
bil. Nu poți să nu devii mai atent însă, cînd 
vezi că apărarea ia o formă oarecum im
personală, iar pledoaria se abstractizează. 
Cu cît raționamentul pare mai logic, iar re
prezentarea lui mai abstractă, cu atît, ca 
prin minune, se face mai vizibilă „urechea 
interesului personaj" I Mai simplu : noul de
magog se ferește ca dracul de tămîie să 
amestece principiile cu persoanele păstrîn- 
du-se într-un convenabil etaj de generalita
te. Nici nu vorbește în numele lui, nici nu 
suferă vorba „eu" (egoism monstruos I). la 
----- în numele

el
poziție 
pentru

C. Stănescu

mai vizibil

„nostru". Nu vrea nimic 
(are amnezie gramaticală : l-a 

uitat subit pe atît de posesi
vul „mie") și se face apără
torul dezinteresat al unei co
lectivități. Cînd spune „noi" fo
losește de fapt un plural al 
majestătii personale. Transfe- 

în numele unui principiu I, al 
personal pus pe seama celor- 

i „altruistă" ce

rul acesta, 
interesului 
lalți îmi amintește vâietătura 
răsună la un moment dat din paginile bă- 
trînului cronicar, provocată de introducerea 
„văcăritului", taxă ce lovea în boierii deți 
nători de mari turme. Insă cronicarul, boier 
el însuși, pledează contra „văcăritului" nu 
în numele său, ci în acela al săracilor I 
Moștenitorul actual al procedeului transfe 
ră și el vâietătura personală în apărare a 
llHDICOViyi UIIVIU, ■ ■ -- „------ -------- ._
masca altruismului. Frica de a pierde o in
vestiție însușită ca privilegiu se metamorfo
zează în ,/Curajul" pledoariei pentru alții. 
Plînsul de mila altora este propriul lui 
protest. Moștenirea unui astfel de vechi 
exorcism este uneori mai tare decît forțele 
noului, care dacă n-are nevoie de cîrje nu 
înseamnă că se impune de la sine pentru 
că, vezi bine, „totul e nou".

ră și el vâietătura personală în apărare a 
interesului altora, face ca egoismul să ia

y
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în întâmpinarea „Zilei Armatei44

Peste puțin timp se va sărbă
tori cea de-a XXX-a aniversa
re a Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România. Este un e- 
veniment important pe care or
ganizațiile U.T.C. din armată ii 
intimpină cu rezultate deosebi
te în activitatea de sprijinire a 
pregătirii de luptă și politice a 
tinerilor militari. De fapt tre
buie remarcat că întreaga acti
vitate desfășurată de organiza
țiile U.T.C. este orientată spre 
formarea unor înalte trăsături 
morale și de luptă la tinerii a- 
flați sub arme, spre dezvoltarea 
conștiinței lor socialiste, culti
varea sentimentului de dragoste 
nețărmurită pentru patrie, po
por și partid.

O ilustrare vie a tuturor a- 
cestor înalte trăsături și simță
minte o regăsim in permanența 
faptelor deosebite. în acțiunile 
ostășești și ale uteciștilor pline 
de conținut. Ca să respectăm 
ordinea cronologică trebuie să 
arătăm că, recent, s-a încheiat 
vibranta manifestare ocaziona
tă de Festivalulcintecului os
tășesc, care s-a desfășurat în
tre 2 și 10' octombrie in mai 
multe secvențe dedicate muzi
cii patriotice, marșurilor și mu
zicii ușoare... Din viața, din 
munca de instruire și educare, 
zi de zi iși trag seva toate ini
țiativele care concură la mobi
lizarea tinerilor militari pentru 
a dovedi, prin fapte. înțelege
rea marilor îndatoriri și răspun
deri. O acțiune care s-a bucu
rat de un mare succes in rindul 
tuturor organizațiilor U.T.C. și 
care a fost finalizată, de curind. 
prin desemnarea primei unități 
de frunte din armata noastră 
(unitatea unde secretar U.T.C. e 
locotenentul major Sorin Ghiu- 
rițan) poartă o titulatură, ea

Inimile bat cu emoție și mîndrie
Acțiuni ale tinerilor la Muzeul de istorie a partidului comunist, 

a mișcării revoluționare și democratice din România
(Urmare din pag. I) 

nia se desfășoară interesante ac
țiuni initiate de organizațiile 
U.T.C. fi de pionieri, că zilnic 
mii și mii de tineri vin la muzeu 
pentru a cunoaște mai bine isto
ria partidului și a mișcării revo
luționare de tineret, pentru a-l 
cinsti pe înaintașii care au luptat 
pentru dreptate socială șl inde
pendentă națională, pentru o 
nouă orînduire în patria noastră.

Ieri, la ora 7 dimineața peste 
1 000 de tineri ieșeni — munci
tori, intelectuali, elevi și stu- 
denfi — au venit să viziteze mu
zeul. Intre ei se aflau uteciști de 
la Întreprinderea mecanică „Ni
cotină", citadelă muncitorească 
cu vechi și bogate tradiții revo
luționare, care au adus in dar 
două plăci comemorative turnate 
in bronz, reprezentând momen
te din viața și activitatea mili
tantului comunist Ilie Pintilie, 
Tinerii au recitat poezii, au in
tonat cintece patriotice.

Am asistat apoi la o festivita
te organizată de tineri din- jude
țul Alba. Trei momente deosebit 
de emoționante, desfășurate în 
cadrul evocator al Muzeului de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România vor rămîne

Despre 
vorbesc

(Urmare din pag. 1) 

tem de acord că nu poate aștep
ta o lună ca să îndrepte un 
neajuns sau altul, dar asta nu 
înseamnă că la întrunirile orga
nului de conducere colectivă el 
trebuie să fie un simplu și pa
siv spectator. In ședințele co
mitetului oamenilor muncii se 
dezbat teme majore, de maximă 
importanță, pentru bunul mers 
al uzinăircare — din orice unghi 
sînt privite — vizează direct 
masa de tineri. Este firesc, oare, 
ca tocmai reprezentantul aces
tora să tacă ? Să nu-și spună 
punctul de vedere cînd se iau 
decizii cu importante repercu
siuni asupra lor ?

Recent a fost analizată activi
tatea de protecție a muncii. 
Tema nu era aleasă întîmplător. 
Pînă la acea dată, la întreprin
derea „Victoria" se înregistraseră 
9 accidente de muncă, care afec
taseră și tineri. Marea majori
tate a membrilor comitetului 
și-au expus'. părerile pe margi
nea acestei situații necorespun- 
zătoare, au înfățișat unele, cauze 
ale accidentelor, au făcut pro
puneri valoroase pentru elimi
narea lor. Numai secretarul co
mitetului U.T.C. a tăcut ca și 
cum subiectul nu l-ar fi intere
sat. Dacă s-ar fi documentat 
temeinic ar fi putut completa 
tabloul cauzelor cu noi elemen
te ce nu pot fi neglijate atunci 
cînd se adoptă o hotărîre și 
anume : organizarea necorespun
zătoare a unor locuri de muncă, 
mai ales în turnătorii. încruci
șări neraționale de operații și 
amplasare greșită a unor echipe 
pe fluxul tehnologic, consumul 
de băuturi alcoolice înaintea 
începerii lucrului, funcționarea 
defectuoasă a instalațiilor de 
ventilație și desprăfuire etc. 
Adică, putea să aibă o interven
ție constructivă, folositoare tine
rilor care i-au acordat mandatul 
să-i reprezinte.

Tot de curind, comitetul oa
menilor muncii a analizat mo
dul de folosire a mașinilor și 
agregatelor, precum și situația 
consumului de materii prime, 
combustibili și energie. Dacă 
Utilajele — au subliniat vorbito- 

însăși sugestivă : „Fiecare or
ganizație U.T.C. — colectiv de 
luptă pentru educarea comu
nistă a tinerilor". O mare am
ploare a cunoscut concursul 
„Cazarma noastră — casa noas
tră", care s-a bucurat de multă 
popularitate și apreciere in toa
te unitățile militare. Este fi-

„FIECARE
ORGANIZAȚIE U.T.C. -
COLECTIV DE LUPTĂ
PENTRU EDUCAREA

COMUNISTĂ
A TINERETULUI''

resc, prin acest original con
curs, ciștigat de unitatea unde 
secretar U.T.C. este locotenentul 
major Bunescu Ion, se urmăresc 
cultivarea Ia militari a res
pectului și dragostei față de 
muncă, a spiritului gospodăresc, 
atitudinea înaintată față de în
treținerea, folosirea și păstrarea 
avutului obștesc, a mijloacelor 

multă vreme in memoria celor 
care le-au trăit. Mai întii, șco
lari din clasa a ll-a din muni
cipiul Alba lulia și din orașul 
Cugir au primit cravata roșie cu 
tricolor și insigna organizației de 
pionieri. Colegi de-ai lor, din clasa 
a VIH-a. au trăit momentul ieși
rii din pionierat, devenind ute
ciști. Tovarășa Cristina Luca, se
cretara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
le-a luminat, cu acest prilej, car
netul roșu care atestă că fac de 
acum parte din organizația re
voluționară a tineretului. Alți 
tineri, care au intrat în rîndurile 
Partidului Comun'st Român, au 
primit Diploma de onoare a Co
mitetului județean Alba al U.T.C. 
pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în rîndurile 
Uniunii Tineretului Comunist.

Zilnic, în sălile Muzeului de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România se organi
zează astfel de acțiuni. Mii de 
tineri, care devin pionieri sau 
uteciști acum, cînd țara toată în- 
tîmpină Congresul al XI-lea al 
partidului, vor purta tn cuget și 
în inimi vibrantul îndemn comu
nist al istoriei de a fi cu toții 
la înălțimea celor mai buni fii ai 
poporului nostru. 

tineri 
alții 2 

rii — nu sînt utilizate la capa
citatea maximă, iar consumul de 
cocs și cărbune a întrecut cifrele 
planificate, vinovați sînt, intr-o 
mare măsură, tinerii care repre
zintă jumătate din persona
lul uzinei. Am fi fost 
curioși să cunoaștem în profun
zime cauzele acestor fenomene, 
măsurile pe care organizațiile 
și comitetul U.T.C.' le vor între
prinde pentru a le remedia, dar 
n-a fost cu putință deoarece 
secretarul n-a vorbit despre ele.

Problemele tinerilor sînt amin
tite de alții, nu de către secreta
rul comitetului U.T.C. în șe
dința din luna trecută mai 
mulți participanți arătau necesi
tatea organizării unor cursuri de 
calificare în meseriile de excava- 
toriști și modelori de care în
treprinderea are stringentă ne
voie. Normal ar fi fost ca Emil 
Stăncescu să fi venit cu o ase
menea propunere întrucît tinerii 
sînt interesați, în primul rînd, 
să se califice. N-a făcut-o însă. 
In aceeași ședință, ing. Adrian 
Stoicoi, șeful secției cocserie, 
vorbea despre necesitatea creă
rii unor condiții corespunzătoare 
de muncă celor care frecventea
ză sau doresc să frecventeze li
ceul seral. Am rămas surprinși 
că. din nou, problema a fost 
ridicată de altcineva, nu de se
cretarul comitetului U.T.C., deși 
ea nu este specifică doar secției 
de cocserie, iar preocuparea 
pentru ridicarea calificării pro
fesionale, pentru îmbogățirea 
cunoștințelor de specialitate 
constituie o dominantă a activi
tății tuturor tinerilor de la I. V. 
Călan. Chiar dacă — pe alte căi 
<— secretarul depune eforturi 
pentru a o soluționa, nu-i este 
îngăduit s-o treacă cu vederea 
tocmai în ședințele comitetului 
oamenilor muncii unde se iau 
deciziile cele mai importante.

Tinerii știu că au un repre
zentant al lor. in organismul de 
conducere colectivă, de aceea, ori 
de cite ori o problemă iși gă
sește rezolvarea, ei se gîndesc 
cu respect la secretarul care — 
cred cu toții — s-a zbătut să-i 
grăbească soluționarea. Este de 
datoria secretarului U.T.C. să nu 
dezmintă niciodată și nici în- 
ta-un fel această încredere.

materiale și financiare aflate la 
dispoziție. Deosebit de active 
au fost organizațiile U.T.C., in 
această perioadă, în ceea ce 
privește concursul „Stăpîni pc 
volan", una din formele tine
rești de întrecere care are drept 
scop sprijinirea procesului in- 
ștructiv-educativ ce se desfă

șoară cu militarii în termen 
conducători de automobile, în 
vederea însușirii temeinice a 
cunoștințelor de specialitate. 
Organizațiile U.T.C. din armată 
se ocupă de mobilizarea tutu
ror militarilor pentru practica
rea sportului în scopul dezvol
tării calităților fizice atit de ne
cesare unui bun luptător. în

EXPOZIȚIA PIONIEREASCA
„TE APĂR, TE LAOD Șl TE ClNT“

Ieri a avut loc la Muzeul 
de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din 
România, deschiderea fes
tivă a expoziției pionie
rești „Te apăr, te laud și 
te cînt", ca o finalizare a 
unor ample acțiuni organU 
zate de pionieri anul acesta 
în cinstea celor două mari 
evenimente : a XXX-a ani
versare a Eliberării patriei 
de sub dominația fascistă 
și Congresul al XI-lea al 
P.C.R. și totodată ca un o- 
magiu adus ostașilor țării cu 
ocazia apropiatei sărbători 
a Zilei Forțelor Armate ale 
R.S.R. Prin imagini foto, 
hărți, file din presă sînt în
fățișate vizitatorilor aspec
te din viața celor două mi
lioane de purtători ai cra

INIȚIATIVE
(Urmare din pag. I) 

întreprinderea „Metalica", ne 
explica eficacitatea inițiativei 
„Să lucrăm o zi pe lună cu scu
le economisite". „Această ini
țiativă — spune dinsul — a dus 
la economisirea de scule în va
loare de 28 000 lei".

Cu realizări la fel de substan
țiale se prezintă și tinerii de la 
întreprinderea de accesorii pen
tru mijloacele de transport. Ute- 
ciștii de. la secția turnătorie au 
îndeplinit la 7 octombrie, anga
jamentul luat în cinstea Con
gresului : 86 tone piese turnate

(Urmare din pag. I)

se lucrează acum la trei aparate. 
Se cîștigă patru minute la fie
care piesă și se execută mii de 
bucăți pe an".

Secretarul U.T.C. n-ar fi vrut 
să vorbească despre el, dar a 
făcuț-o la îndemnul reporterului. 
De aceea, el vrea să apeleze la 
exemple similare din activitatea 
altor tineri. Dar am preferat să 
le adresăm lor înșiși aceeași în
trebare : cu ce contribuiți con
cret, la locul dv. dc muncă, la 
creșterea productivității 7 „Noi 
sîntem un colectiv de ingineri 
tineri care lucrăm împreună, nu 
ne separăm realizările, spune 
ing. Ion Dinu, din compartimen
tul constructor șef aparate de 
măsură electrice, de aceea, voi 
vorbi despre realizările colecti
vului. Am tipizat șase aparate 
în acest an, care au determinat 
o creștere a productivității cu 10 
la sută la aparatele respective. 
Am preluat această sarcină a ti
pizării și refolosirii reperelor și 
subansamblelor de la produsele 
deja asimilate, ca să ne înscriem 
încă de pe acum în sarcinile ce 
ne revin pentru noul cincinal, 
prin Directivele Congresului al 
XI-lea. Avem de asemenea în 
vedere ridicarea performanțe
lor electrice a unor aparate și 
îmbunătățirea soluțiilor de prin
cipiu, care duc la realizarea u- 
nor produse cu înalt grad de 
competitivitate pe piața externă. 
Pornind, de asemenea, de la in
dicația conducerii partidului, ac
ționăm cu toate forțele pentru 
grăbirea integrării produselor 
noastre, ajungind în prezent la 
o integrare de 80 la sută, cu 
mult timp înainte de termenul 
stabilit prin planul de stat."

„Cei 14 tineri, în numele cărora 
vorbește inginerul Dinu, au rea
lizat de asemenea, adaugă direc
torul adjunct al întreprinderii, 
tovarășul inginer Nicolae Iuc, 
introducerea pe bandă a șase 

acest sens a fost instituit un 
atractiv concurs pentru „cea mai 
bună activitate și bază sporti
vă" dotat cu cupa „Apărarea 
patriei" și care se desfășoară 
pe etape în unitățile de toate 
armele, in școli și licee milita
re. Finala pasionantei între
ceri are loc în aceste zile pre
mergătoare evenimentului ani
versării armatei. Se obțin re
zultate excelente într-o acțiune, 
tot pe tărim sportiv, cu rezo
nanțe în domeniul educației fi
zice și sportului, în care sînt 
angajate toate organizațiile 
U.T.C. : trecerea probelor și 
normelor complexului polispor
tiv „Sport și sănătate". Prin 
conținutul și structura sa. acest 
complex vizează dezvoltarea 
unor calități fizice indispensa
bile militarilor, de care vor avea 
de beneficiat și după trecerea 
lor în rezervă : forță. viteză, 
rezistență și îndemînare — ca
lități aplicative atit de utile 
milităriei, ca și în muncă și via
ță. Zilele trecute s-a. des
chis la sala Dalles expoziția 
intitulată „Armata română in 
arta plastică". în unități și în 
instituțiile militare de învăță- 
mint se inițiază,. cu o frecvență 
diurnă. intilniri intre tinerii 
militari, comandanți și activiști 
de partid, între recruți și ostașii 
din ciclul doi de instrucție, in
tre militari și tineri din școli și 
întreprinderi. Se organizează 
vizite în unități și muzee mili
tare, sălile de specialitate, ti
nerii iau cunoștință de faptele 
și tradițiile de luptă ale unită
ților, ale celor mai destoinici ute- 
ciști din armată. Sint prevăzu
te. de asemeni, pentru următoa
rele zile, acțiuni ale militarilor 
la cluburi, case de cultură, în 
cadrul orelor de diriginție, în 
care ofițeri activi și veterani de 
război vor vorbi tinerilor des
pre trecutul de luptă al arma
tei române, prezentîndu-li-se 
adevărate pagini de eroism și 
glorie nemuritoare.

C. VASILE

vatei roșii cu tricolor in 
ceea ce privește pregătirea 
lor pentru apărarea patriei, 
organizarea și desfășurarea 
„Marșului Victoriei", precum 
și a ineditei expediții pio
nierești „Victoria", cînd un 
grup de pionieri a pornit 
pe urmele ostașilor români 
care au luptat pentru elibe
rarea Cehoslovaciei, împo
triva fascismului.

In continuare a avut loc 
și o gală de filme documen
tare. in timp ce zeci și zeci 
de pionieri din Capitală și 
din țară s-au perindat prin 
sala expoziției vizibil măr
eați de emoția care ți-o dă 
numai acele lucruri și ac
țiuni la care ai participat 
nemijlocit și cu întreaga fi
ință.

ION MIHALACHE

BIHORENE
peste plan. Valoarea : 318 200 lei. 
Tinerii de la atelierul întreține
re auto-utilări și-au îndeplinit, 
de asemenea, angajamentele 
luate in cinstea Congresului : ei 
au realizat 2 bancuri de probe 
pentru încercarea produselor. 
Ei au măi construit peste plan 
16 mașini de nituit și 10 de fi
letate.

Sint doar clteva din succese
le uteciștilor bihoreni, roade ale 
inițiativelor tinerești care ex
primă entuziasmul și priceperea 
cu care muncesc pentru a întim- 
pina prin fapte deosebite Con
gresul partidului.

produse noi, de serie mare, spo- 
rindu-le productivitatea cu 30 la 
sută. In plus — continuă el — 
s-a îmbunătățit radical calitatea 
pentru că fiecare muncitor iși 
ștampilează reperul pe care il 
execută și, știindu-se controlat, 
lucrează mai curat, mai atent. 
In același atelier de proiectare 
in care lucrează inimoșii tineri 
ingineri, s-au proiectat zece 
bancuri de prereglaj la suban- 
samblele aparatelor de măsură 
și radiotelefoane și care au fost 
executate apoi în atelierul de 
prototipuri sub conducerea 
maistrului comunist Liviu Neac- 

Ce întreprindeți pentru 
creșterea productivității ?

șu. Productivitatea acestor ope
rațiuni a crescut cu 40 la sută."

Repetăm întrebarea, de data 
aceasta la locul de muncă al 
utecistului Mircea Panait : „Am 
înțeles din documentele Con
gresului partidului că fiecare 
dintre noi este dator să acțio
neze pentru introducerea pro
gresului tehnic in munca sa, 
pentru promovarea noului. Eu 
am realizat o serie de dispozi
tive — și utecistul Panait ne a- 
rată cum funcționează — care, 
adoptate pe bancul de lucru, e- 
xecută deodată găurirea a 500 
de piese. înainte, ele se trasau 
bucată cu bucată".

Dar exemplele acestea sînt tot 
atit' de numeroase ciți tineri lu
crează în fabrică. 11 rugăm pe 
șeful serviciului personal-învă- 
țămînt. tovarășul Ionel Zodi- 
anu, să ne spună in ce indice de 
productivitate, realizat la nive

în premieră la Teatrul „C. I. Nottara“

„ȘOC LA MEZANIN
Stagiunea teatrală care a de

butat nu de mult prilejuiește 
și intilnirea cu un cunoscut 
autor de comedii : I.D. Șerban. 
O întîlnire, însă, pe alte coor
donate : acelea ale dramei psi
hologice. Căci o dramă psiho
logică de actualitate (ca să re
luăm formularea din programul 
de sală) vrea să fie Șoc Ia 
mezanin, piesa lui I. D. Șerban 
montată la Teatrul „Nottara" de 
Mircea Avram. O lume in care 
neobișnuitul, excepționalul se 
interferează firesc cu cotidia
nul, o lume a cărei existen
ță se desfășoară atit în planul 
realității imediate cit și in 
acela al unui necunoscut ce 
trebuie descifrat — lumea sa- 
vanților este adusă pe scenă în 
spectacolul la care ne referim. 
Desigur, dintr-o astfel de du
alitate subințelească drama se 
poate naște oricînd fiind de 
cele mai multe ori generată de 
momentele limită ale absolut 
necesarei confruntări dintre 
faptul imaginat, descoperirea 
presupusă și demonstrarea va
labilității sale practice. Cu alte 
cuvinte, al transpunerii din do
meniul gindului în acela al 
realității palpabile. Conflictul 
piesei în discuție se naște toc
mai dintr-o situație de genul 
celei amintite : acad. prof. dr. 
Gheorghiu trebuie să experi
menteze pe om serul pe care 
l-a descoperit și care, dacă este 
bun, va duce la vindecarea unei 
boli foarte grave. Sint îndea
juns de concludente experien
țele făcute pe animale ? Ai 
dreptul să riști viața unui 
om pentru a-ți proba valabili
tatea descoperirii ? Sînt intre.» 
bări grave la care Șoc la me
zanin răspunde cam melodra
matic, autorul preferind anali
zei de substanță a temei o 
discuție de suprafață susținută 
de gesturi inutile și declama
torii. Tonul piesei și al specta
colului este coborit din mai 
multe motive : mai întîi, însăși 
catalizatorul conflictului este

0 promițătoare 
expoziție de debut

O interesantă expozîție- 
debut, deschisă in holul ci
nematografului „Scala", pri
lejuiește intilnirea cu pictura 
și grafica elevei Maria Oana 
Minulescu. Deși restrînsă, ea 
poate îngădui schița unui 
debut artistic promițător, 
confirmat încă de pe acum 
în cîteva pînze ce vădesc a- 
plecarea spre meditație, un 
lirism al ideii cenzurat cu o 
surprinzătoare sobrietate. In 
genere, lucrările sint execu
tate cu o evidentă știință 
cromatică, cu un fin simț al 
nuanțelor, nu puține dintre 
ele fiind tot atitea încercări 
de a traduce plastic semnifi
cația unor texte clasice 
(Dante, Cervantes, Shake
speare, Rilke) sau meditații 
asupra destinului uman, asu
pra întrebărilor sale funda
mentale (Poetul, Drumul, 
Umbra, Blestemul războiului, 
Omul cu floarea).

Interesantă atit prin îm
plinirile ce le certifică, dar 
și prin evoluția promițătoare 
pe care o anunță, pînzele e- 
levei sint un bun prilej de a 
impune atenției noastre un 
debut ce anunță un nume 
despre care vom mai putea 
vorbi.

DAN OLTEANU

lul întreprinderii, se înscriu 
contribuțiile de care se vorbea: 
,.Pe primele nouă luni s-a ob
ținut o depășire a productivită
ții planificate pe august de 
1 700 lei. Pînă Ia Congresul 
partidului se va ajunge la 2 000 
lei. în același timp, notați — 
adaugă tovarășul Zodianu — în
treprinderea și-a depășit sarci
nile de plan la toți indicatorii, 
ceea ce garantează realizarea 
cincinalului în patru ani și ju
mătate, așa cum s-a angajat co
lectivul fabricii".

In urma dezbaterii documente
lor Congresului s-a întocmit la 

nivelul întreprinderii un plan 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice de creștere a productivi
tății.

„Un accent deosebit am pus 
pe mai buna organizare a lu
crului și amplasarea mai judi
cioasă a utilajelor în spațiul 
construit, spune directorul ad
junct al întreprinderii. Ce am 
reușit concret ? Să „facem" loc 
la încă 27 de mașini — strun
guri, freze și raboteze, — în sec
ția prelucrări. Nu am fi reușit 
acest lucru, atit de repede și de 
bine, fără contribuția tinerilor, 
care, mobilizați de organizația 
U.T.C., au efectuat după progra
mul de muncă, montarea aces
tor utilaje. S-au evidențiat ute- 
ciștii de la mecano-energetic. 
Folosirea intensivă a timpului de 
lucru și a utilajelor, am gîn- 
dit-o și prin generalizarea 
șehimbului doi și extinderea 

un element minor și nu o nece
sitate stringentă, obiectivă. Un 
„țiști-bîști" de la minister (inte
resantă găselnița verbală a 
autorului !?!) plecat pentru in
capacitate din mijlocul colecti
vului de cercetători este cel 
care provoacă ceea ce putea fi 
o dramă psihologică. El acuză 
într-o ședință pe savant de 
prelungirea nefirească a expe
rimentării serului pe animale. 
In al doilea rînd gestul de su
premă dăruire care ar fi putut 
fi cel al autoinoculării este 
ratat dramatic în ambele sale 
ipostaze : Vlaicu și profesorul 
Gheorghiu. Vlaicu, șeful de lu
crări, este un personaj nereali
zat, fad, sub vorbele căruia nu 
se bănuiește complexitatea pe 
care autorul ar fi dorit să i-o 
dea, iar gestul său are toate 
datele ridicolului. In ceea ce-1 
privește pe academicianul 
Gheorghiu, opțiunea sa este 
minimalizată de momentul ne
reușit scenic, grandilocvent, al 
destăinuirii. în al treilea, dar nu 
in ultimul rînd, piesa pierde 
din dramatism printr-o în
cercare nereușită a autorului de 
a pune în paralel, și alte proble
me în piesă. De pildă, cea a 
realizării pe plan sentimental, 
uman a omului de știință. Dar 
îndoielile eroului, ratarea vie
ții sale personale nu puteau fi 
ridicate și rezolvate totodată 
prin singurul moment al discu
ției cu oarecari note de vulga
ritate dintre el și soție. Sau 
aceea a tinerei generații, atit de 
neinspirat reprezentată de fii
ca academicianului : o fîșneață 
inteligentă, nu lipsită de ta
lent (pictează), urmărind clar 
și precis o căsătorie care s-o 
scape de griji și care să-i per
mită avansarea rapidă pe plan 
social. O tînără care iși iu
bește și apreciază tatăl (?!) dar 
care este o demnă urmașă a 
celor mai meschine gînduri ale 
mamei sale. Nu doresc să las 
toată răspunderea unei astfel de 
apariții bizare doar autorului, 
interpretei (Ioana Manolescu)

Achiziții
(Urmare din pag. I) 

pentru cei 200 de elevi ai școlii, 
care studiază în acest an pe Că
rnii Petrescu, există doar 20 de 
exemplare din romanul „Patul 
lui Procust". Se resimte absența, 
după cum opinează și tovarășa 
profesoară Rodica Constantin, a 
unei colaborări mai active în. 
tre bibliotecă și librărie. Aceas
ta din urmă înțelege să-și facă 
planul livrînd adesea școlilor ti
păriturile nevandabile. Tovară
șele profesoare au dreptate, așa 
este, cel puțin după ce se vede 
in bibliotecă. N-au dreptate insă 
atunci cînd fac aceste observații 
ca niște persoane în afara ches
tiunii, neinteresate, ca și cînd 
slujitorilor școlii ar trebui să li 
se găsească alți funcționari care, 
ei. să se ocupe de asemenea 
treburi. Ce înseamnă o colabo
rare mai activă a școlii, a biblio
tecii, cu librăria și cine, dacă nu 
profesorul, are un cuvînt de 
spus, fie și de mai multe ori 
dacă nu este auzit dintr-o dată 7

Cercetînd rafturile bibliotecii 
liceului am găsit cărți păstrate 
intr-o proastă stare, cu supra- 
coperți defectuoase, exemplare 
uzate, descompletate. Din păcate, 
asemenea situație se manifesta 
tocmai în cazul unor volume de 
care elevii au nevoie în primul 
rind. Edițiile din colecție B.P.T., 
din „Poeziile populare" ale lui 
Alecsandri, sau din „Versurile" 
lui Arghezi arată jalnic. La cea 
mai bine aprovizionată bibliote
că școlară a orașului nu se gă
sesc exemplare în număr îndes
tulător din acele cărți cerute de 

schimbului trei pe mașinile de 
bază, asigurarea asistenței teh
nice în toate compartimentele, 
îmbunătățirea aprovizionării 
locurilor de muncă. Ca urmare 
a întăririi disciplinei și ordinii 
în muncă ale tinerilor — vor
besc de tineri pentru că media 
virstei colectivului este de 22 de 
ani — a crescut indicele de uti
lizare a timpului de lucru, de la 
93 la sută in anul trecut la 95 la 
sută în acest an“.

Fiind aduse în discuție ordi
nea și disciplina tinerilor, ingi
nerul Andrei Rantz, membru în 
comitetul U.T.C. pe întreprin
dere, reia : „Intr-adevăr, pro
ductivitatea muncii noastre a 
sporit considerabil prin folosi
rea mai din plin a fiecărui mi
nut din cele 480 afectate pro
ducției și de către fiecare tînăr 
in parte. Dezbătînd Programul 
partidului, proiectul de Direc
tive ale Congresului al XI-lea 
al P.C.R., proiectul de norme 
ale eticii șl echității socialiste, 
noi am analizat comportarea fie
cărui tînăr. din fiecare organi
zație, am stimulat pe cei meri
tuoși, cum sînț Mircea Panait, 
Nicolae Iancu, Gheorghe îvăn- 
ceanu, Eva Adrian, Ion Șuteu, 
Stere Iordan, Elena Șerban. A- 
drian Mihalcea. Ion Rîmboi și 
mulți alții, și i-am criticat as
pru pe cei certați cu disciplina. 
Dar cea mai eficientă dintre ac
țiunile noastre în educarea ti
nerilor s-a dovedit aceea ini
țiată de comuniștii întreprinde
rii — din care cei mai mulți 
sînt și uteciști. Ei s-au angajat 
să se ocupe fiecare de cite 2—3 
tineri mai noi în muncă, să-i 
ajute să-și însușească meseria, 
să se integreze în disciplina și 
exigențele colectivului, șă de
vină model în muncă și com
portare. Rezultatele sînt vizibile 
în îndeplinirea și depășirea nor
melor, a sarcinii de productivi
tate. de către majoritatea covîr- 
șitoare a tineretului".

de I. D. Șerban
datorindu-i-se o bună parte din 
nereușita personajului. „îm
bogățită" cu grimase și alintări, 
Ruxandra se bucură de un joc 
neinspirat. Destul de neinspi
rată a fost și „compoziția" lui 
Viorel Comănici în Vlaicu. O 
teatralitate în vorbire și ges
tică a accentuat subțirimea 
dramatică a personajului. Dacă 
spectacolul nu cade totuși in
tr-un amatorism desuet a- 
ceasta se datorește în bună 
măsură lui Val Săndulescu, in
terpretul rolului principal, care 
joacă firesc, fără stridențe, 
credibil scenic ; Luciei Mure- 
șan care, deși intr-un rol mâi 
mult decorativ, rămîne în me
moria spectatorului datorită in
terpretării sale reținute și în
cercării adeseori reușite de a 
da personalitate Ancăi, asis
tentei profesorului. Pe linia a- 
celeiași interpretări reținute, 
profesionale se înscrie și 
Constantin Brezeanu.

Șoc la mezanin („eu am ră
mas undeva la mezanin, nu am 
urcat pe scara socială" spune 
academicianul Gheorghiu ex- 
plicind metafora titlului) este 
un spectacol mediocru cu o pie
să interesantă numai prin temă.

MIRUNA IONESCU

Spectacol de poezie patriotică
ln cinstea celui de al 

XI-lea Congres al P.C.R., Co
mitetul județean Sibiu al 
U.T.C. și Consiliul A.S.C. 
organizează festivalul specta
col de poezie patriotică, Cu
nună de gînduri Partidului, 
ce urmează a fi prezentat în 
perioada octombrie — noiem
brie în orașele din județ.

Participă membrii Societății 
literare Radu Stanca din Si
biu : Felicia Boca, Ana Du
mitru, Doina Hermenczi, Ma-, 
ria Holcan, Dorina Părăian, 
Florin Predescu, Elena Topîr-

la voia întîmplării
programa școlară. Este cazul u- 
nor texte din Sadoveanu, de 
pildă (Hanul Ancuței, Pădurea 
Petrișorului, Bordeienii etc.).

în alte părți însă situația e 
mult mai dramatică. Tovarășul 
Ion Baban, secretar al organiza
ției P.C.R. a școlii profesionale 
de pe lingă întreprinderea de 
ventilatoare și instalații de ven
tilație, profesor de literatură ro
mână, ne spune că absența cva- 
sitotală a volumelor din ediții
le de Scriitori români se resimte 
puternic, negativ, în procesul de 
însușire a lecțiilor, în procesul 
de comunicare între profesor și 
elev. Cum poate acesta din urmă 
să înțeleagă explicațiile detai
late ale profesorului, considera
țiile critice asupra unei opere 
pe care nu a citit-o și adesea 
nu are posibilități practice să o 
citească 7

Biblioteca municipală este de
parte de școală, elevii sînt și ei 
departe de a avea drept obliga
ție unică studiul literaturii ro
mâne, la librărie cărțile nu se 
găsesc, la biblioteca școlii nici 
atit. Toate adevărate, dar din 
nou ar trebui să spunem ceea ce 
am mai spus ceva mai înainte : 
profesorul însuși nu se poate 
mulțumi cu rolul de înregistra
tor de situații negative. Nu mai 
spun că, în plus, unele lacune 
mai pot fi suplinite și prin ape
lul la propria bibliotecă în spi
ritul unei frumoase tradiții a re
lației dintre elev și profesor, 
tradiție care, din păcate, mai 
mult a dispărut decît s-a conso
lidat. In legătură cu pre
zența cărților în librării, to
varășul Ion Baban adăuga cîte
va îndreptățite observații criti
ce asupra lipsei de concordanță 
intre cerințele programei școlare 
și modul de editare și difuzare 
al volumelor scriitorilor clasici.

Apariții cuprinzind în ediții 
critice opere de bază ale litera
turii noastre iși fac loc in raftu- 
rile librăriilor tirziu, cînd unele 
serii de studii nu mai pot bene
ficia de ele. Acest aspect e le
gat și de sistemul excesiv de 
lent in care se succed aceste a- 
pariții. Volumul VI dfn „Opere" 
ale lui Rebreanu a apărut, de 
pildă, de abia acum. Pentru o 
școală întreagă există 2—3 e- 
xemplare din niște cărți care 
numai oarecare nu sînt, și care 
nuihai lipsite de importanță 
pentru elevi nu sînt. Este vorba 
de Ion și Răscoala dc Rebreanu.

Deși problema dotării biblio
tecilor cu volume de scriitori 
contemporani va face obiectul 
unei anchete viitoare, dăm în 
treacăt două exemple semnifi
cative : dintr-un roman funda
mental ca „Groapa" nu se gă
sește nici un exemplar, iar din 
„Moromeții" vol. I un unic e- 
xemplar.

Biblioteca Grupului școlar de 
construcții Vaslui se află, ca să 
folosim expresia tovarășului Du
mitru Marin, venit recent în ca
litate de profesor în această 
școală, „sub orice nivel de dota
re". Ediția de „Opere" din Sado
veanu — lipsește cu desăvîrșire. 
Nici urmă de vreun volum din 
ediția de „Opere alese" (apă
rută în trei volume) de Emi- 
nescu. La fel se întîmplă lucru
rile in cazul lui Caragiale. Gă
sim intr-un colț volumul V din 
„Opere" de Delavrancea. O sim
plă întîmplare ! In ce privește 
romanele fundamentale ale epo
cii interbelice aceeași penurie : 
2 exemplare din Ion, nici un 
exemplar din Patul Iui Procust.

Situația aceasta nu e caracte
ristică doar Vasluiului. La Li
ceul nr. 1 „Zinca Golescu" din 
Pitești marea majoritate a volu

Alexandru Macedon. Produc
ția studiourilor americane a- 
duce în prim plan, așa cum o 
arată și titlul, momente din 
viața lui Alexandru cel Mare, 
în această fastuoasă punere în 
scenă, rolul principal îl are Ri
chard Burton, secondat de Fre- 
derich March, Danielle Darrieux 
și Claire Bloom. Regia .aparți
ne lui Robert Bossen.

Cinerama
Nona este o adaptare făcută 

de regizorul Grisa Ostrovski 
după una dintre operele clasice 
ale literaturii bulgare — „Fer
ma de lingă frontieră" de Ior
dan lokov. O poveste de dra
goste care se derulează pe fun
dalul mișcărilor populare care 
au culminat cu insurecția din 
septembrie 1923. In rolurile 
principale : Doroteea Tanceva, 
Stepan Danailov.

O madonă în plus, peliculă 
polițistă realizată de studiou
rile Defa-Berlin despre falsu
rile în artă. Regia : Helmut 
Krătzig. Cu : Jiirgen Frohriep, 
Sigrid Gbler și Anne-Kathrein 
Kretschmar.

ceanu și formația de teatru 
studențesc compusă din: 
Dorina Opriș, Mariana Streza, 
Adriana Tițeiu, Mircea Balo- 
mirean, Dorel-Mircea Dără
păn, Radu Geamănu, Nicolae 
Ghinea și loan Weber.

Iși dau concursul actori ai 
Teatrului de stat Sibiu, poeți 
sibieni, precum și Vocal jazz 
Quartet (George David, Ma
rius Dumitru, Nicolae Iones- 
cu și Mircea Popescu), cu 
piese românești.

Primul spectacol a avut loc 
joi, 17 octombrie a.c. la Clu
bul Tineretului din Mediaș.

melor din clasici aflate ln dota
rea bibliotecii aparțin edițiilor 
„concentrate" : ori în „Bibliote
ca școlarului" ori în „Lyceum". 
Foarte multe exemplare din 
Eminescu și alți scriitori de 
primă mină sînt desfigurate 
descompletate. Cărțile se află 
suprapuse pe rafturi, mobilierul 
e absolut neadecvat pentru a le 
adăposti. „Versurile" lui Camil 
Petrescu nu se găsesc in nici un 
exemplar, ediții din „Baltagul" 
sau „Ion" arată lamentabil. Pre
zența volumelor din ediția de 
Scriitori români e foarte „dis
cretă". Țiganiada, de pildă, a a- 
părut într-o bună ediție anul 
trecut. Nu pe aceasta o vom 
găsi, insă, în biblioteca școlii ’ 
Predominante sînt volumele din 
„Biblioteca școlarului" (tot la un 
l.ceu, ca și la Vaslui). Deplîn- 
gmd această situație, tovarășa 
bibliotecară Cornelia Duminică 
se arată în schimb excesiv de 
„miloasă" de soarta volumelor 
existente. Cărțile aflate în edi
ții mai complete nu sint împru
mutate „pentru că elevii pot să 
le strice". înțelegem că in con- 
cepția tovarășei bibliotecare ros- 
tul multor t'olume, aflate în bi
blioteca școlii, ar fi pur deco
rativ.

Tovarășa Ana Bibel de la Bi
blioteca municipală Pitești ne 
înfățișează niște cataloage din 
care rezultă că nuftiărul cel mai 
mare de cititori ai bibliotecii îl 
dau elevii. Așadar, receptivita
tea pentru literatura de bună 
calitate este mare. Din păcate, 
chiar și aici exemplarele sînt in
suficiente. Am auzit multe gla
suri plingîndu-se de absenta 
fondurilor necesare achizițiilor. 
La Colectura bibliotecilor din 
Pitești aruncindu-ne ochii pe 
factura unei cărți achiziționate 
de liceul „Nicolae Bălcescu" din 
localitate, am văzut că s-au ri
dicat un număr egal de exem
plare din Slavici sau Rebreanu 
cu cel al volumelor aparținînd 
colecției „Enigma". Este atit de 
vital oare să găsim literatura de 
acest fel și în rafturile bibliote
cii școlare ? Se ridică aici o 
problemă de cea mai mare im
portanță : cum gospodărim fon
durile destinate achiziției de 
carte în biblioteca școlii. Pe ce 
cărți dăm banii ? De cînd in 
biblioteca școlară Enigma este 
la paritate cu Rebreanu ? Cind 
bibliotecari și profesori se pljng 
că n-au deloc sau prea puține 
exemplare din scriitori impor
tanți, absolut necesare pentru o 
instrucție reală și temeinică, se 
constată uneori că, pe de altă 
parte, banii sint pur și simplu 
aruncați ! Ce să mai credem 
despre seriozitatea celor care se 
pling in numele culturii și al 
educației dar, cu propria lor 
mină, iau ceea ce pretind să li 
se dea ? Credem că se impune 
grabnic o „curățenie" generală 
în bibliotecile școlare, un con
trol mai riguros al destinației 
banilor, o stimulare mai energi
că a bibliotecarilor dar și a pro
fesorilor — răspunzători nu nu
mai de „ora" de predare dar de 
tot ceea ce asigură și servește 
întregul proces educativ. Un 
profesor care nu se interesează 
de soarta cărților pe care învață 
elevii, ba, mai mult, acceptă în
locuirea cărții necesare, pe care 
o recomandă la lecție, cu alta, 
căreia oricum nu i se va dedica 
un cu-s special — iată un lucru 
imposibil de acceptat. In fine, să 
precizăm pentru liniștea citito
rilor că nu avem nimic cu ge
nul de literatură care apare in
tr-o colecție ca Enigma, că sin- 
tem și pentru o bună literatură 
de aventuri ori polițistă dar asta 
n-are nimic de a face cu modul 
în care se cade să privim func
ția bibliotecii școlare.
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FOTBAL IX
Echipele studențești învinse pe linie

După Copenhaga...

în cinstea Congresului al Xl-lea al partidului

„CUPA SCINTEII TINERETULUI
LA TENIS"

AGENDA
TELEGRAMA

După meciul de la Copen
haga — unde am pierdut și 
nu am cișligat up punct, cum 
se exprima cineva — reluăm 
campionatul intern, iăsindu-i 
pe antrenorii naționalei, V. 
Stănescu și R. Cosmoc să 
mediteze ce au de făcut. Dar 
credem că e cazul ca Biroul 
federal să ttu treacă cu ve
derea „evenimentul" și să in
formeze opinia publică pri
vind poziția sa față de com
portarea echipei și rezulta
tul obținut. Eventual să pre
zinte și măsurile pe care le 
crede de cuviință și care ar 
înlătura impasul, propuisind 
ieșirea din anonimat. Rea
mintim că principalul obiec
tiv — și scop — al activită
ții fotbalistice interne este... 
reprezentarea prestigioasă a 
soccerului românesc in arena 
internațională. Sezonul inter
național de toamnă n-a fost 
prea fericit. Campioana ță
rii, Universitatea Craiova, a 
ieșit din cursă, încă din pri
ma etapă, „performanță" 
destul de rară chiar în fot
balul nostru. Spune multe 
acest eșec al craiovenilor în 
fața formației suedcz,e din 
mica localitate Atvidaberg 
(10 000 locuitori).

Ce ne relevă, totuși, îm
bucurător. această etapă ? 
Pofta, verva de joc a multor 
echipe — mai ales a celor 
care n-au fost angrenaje, 
ele sau jucătorii lor, in con
fruntări internaționale. Adică 
a celor odihnite. Semn că 
„vacanța" le-a priit. Printre 
acestea figurează : F.C.M. 
Reșița, F.C. Constanța, Univ. 
Craiova, U.T.A., A.S.A. Tg. 
Mureș... Un meci de factură 
tehnică bună am urmărit pe 
micul ecran, transmis sîmbă-

iă de Ia Arad. Un joc viu, 
antrenant, spectaculos. Au 
cișligat gazdele care au avut 
doi oameni într-o zi excep
țională : Domide și Muntea
nu. Meciuri disputate, după 
cele aflate pe calea undelor, 
au fost și partidele de Ia 
Reșița și Tg. Mureș. Inega
le ca forța, ca potențial de 
joc și, de neînțeles, ca am
biție și dăruire — 
rim la oaspeți — 
de Ia Constanță, 
București, Pitești.

Ce ne surprinde, 
in această etapă ? 
slabă a liderului, departe de 
nivelul cu care ne obișnuise 
în acest campionat. Dinamo- 
viștii au cîștigat grație acor
dării celor două lovituri de 
pedeapsă. R i. rog, și penalty- 
urile fac parte din regula
mentul jocului de fotbal. 
F. C. Galați este o echipă 
mult prea modestă ca să se 
poată invoca tactica acesteia, 
de a se apăra excesiv, cu 
scopul de a smulge un punct. 
Rezultatul, jocul echipei care 
a avut în formația ce a 
confruntai Danemarca. 5 re
prezentanți — lipsit de incisi
vitate și dc clarviziune — 
ne fțtce să ne gindim, la acel 
0—0 de la Copenhaga, poate 
cu mai puțină nedumerire și 
mai mult regret. Să se fi 
păstrat liderul pentru difici
lul meri de miercuri, cu 
F. C. Koln ? Ne-ar place ca 
acesta să fie motivul... Parti
da de pe stadionul din Ște
fan cel Mare a avut și mo
mente demne de memoria 
microbistului ; am revăzut, e 
adevărat, într-o copie mai 
ștearsă, acele dueluri nemu
ritoare Dumitrache-Dan Coe. 
N-am înțeles însă de ce n-au

ne refe- 
partidele 

Brașov,

neplăcut. 
Evoluția

fost tot așa de sportive ca 
și altădată.

Am lăsat anume la urmă 
aspectul cel mai trist al eta
pei : capotarea, pe linie, a 
echipelor studențești ; team- 
urile universitare care au 
dat, etapă de etapă, sarea și 
piperul disputei, au furnizat, 
de regulă, elementele surpri
ză, suspansul alit de gustat 
și comentat în timpul 
după etapă. Ni se pare 
proape incredibil ca să 
cîștige nici un punct 
cele 10 puse in joc ! Surprin
de, pînă la nedumerire, fap
tul că Sportul Studențesc și 
„U“ Cluj au suferit eșecuri 
la scoruri descalificante ; 
5—0 și 4—1. Fotbaliștii stu- 
denți au inscris, in etapa de 
ieri, doar trei goluri și au 
primit 15 ! ? Nici nu știu 
dacă studenții bucureșleni au 
mai suferit o infringere așa 
de grea in cariera lor, in 
divizia A. Compartimentul 
apărării a fost ca și inexis
tent. Ne-atn fi așteptat ca a- 
ceastă perioadă de întreru
pere a campionatului să fi 
fost folosită mult mai bine 
pentru ridicarea potențialu
lui de joc. Ce s-a făcut pe 
la cluburi în vremea asta ? 
Fiindcă din 
n-au avut 
nici colegii 
la muncă 
putem uita 
nor consfătuiri recente, an
trenorii. căpitanii echipelor, 
responsabilii de la cluburile 
studențești au promis 
ceva. Angajamentele 
de-atunci n-au, cel | 
deocamdată, acoperire 
fapte. Care să fie explicația ?

V. CABULEA

Participare masivă în etapa 
pasionante în etapa

întîi — dispute 
a doua

Și

nu 
din

cite știm băieții 
nici examene și 
nu și-au însoțit 
patriotică. Și nu 
că, în cadrul u-

alt- 
lor 

puțin 
in

DIAGRAMA ETAPEI

întrecerile din cadrul „Cupei Scinteii tinerelului la tenis" se 
desfășoară sub semnul marilor ambiții și pasiuni. In multe 
locuri, mai ales acolo unde au fost înscriși pe liste un număr 
mare de participanți, continuă disputele din prima etapă. Con
comitent se desfășoară și intrecerile pentru etapa a doua, pe 
localități. Nota dominantă a acestor pasionante confruntări — 
afluența de concurenți și de spectatori. Explicabil, deoarece este 
prima competiție de masă, cu caracter republican, destinată iu
bitorilor „sportului alb". Dar să dăm cuviniul cronicarilor pre- 
zenți la intrecerile „Cupei Scinteii tineretului la tenis" în diferite 
locuri din țară.

« U.T.A. — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 2—1 (0—0). Oaspeții 
au deschis scorul în min. 47, 
prin Marcu, iar Munteanu a 
adus egalarea in min. 64 și Bro- 
șovschi a semnat goltil 
riei arădenilor in min. 
concursul portarului 
care a scăpat mingea în 
Au primit cartonașe 
Bădin, Purima
n DINAMO — F. C. GALAȚI 
2—0 (1—0). Cele două goluri au 
fost înscrise din lovituri libere 
de la 11 m, transformate de 
Dumitrache (min. 41) și Dudu 
Georgescu (min. 84) care con
duce în clasamentul golgeterilor 
(a înscris 8 goluri). • STEAGUL 
ROȘU — OLIMPIA SATU 
MARE 3—1 (2—0). Au înscris : 
Mateescu 
(min. 42), 
respectiv
« F.C.M. REȘIȚA — POLITEH
NICA IAȘI 2—1 (0—1). O parti
dă „fierbinte". în care studenții 

z ieșeni au condus cu 1—0 (a în
scris Dănilă — min. 34), pînă 
in min. 79. cînd tînărul portar 
Costaș a fost învins de șutul lui 
Căprioru, după care Filipescu 
a înscris golul victoriei reșițe-

victo- 
74, cu 
Oprea, 
poartă, 

galbene : 
și Berneanu.

(min. 32), l 
Iambor (min. 

Lucaci (min.

Gyorfi 
. 79),
. 48).

nilor (min. 89). Dc notat că în 
ultima parte a meciului, oaspeții 
au jucat în zece oameni, prin 
eliminarea lui Dănilă. De ase
menea, au mai primit cartonașe 
galbene Căprioru și Filipescu. 
La tineret-speranțe. ieșenii au 
cișligat cu 2—1. • C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA — JIUL 0—0. Jocul 
de tineret-speranțe s-a încheiat 
tot cu un scor alb • F.C. AR
GEȘ — SPORTUL STUDEN
ȚESC 5—0 (3—0). în vervă de 
joc. piteștenii au repurtat o vic
torie la un scor nescontat, prin 
golurile înscrise de Troi, de 
două ori (min. 37 și min. 67), 
Radu I (min. 8), Radu II (min. 
27) și Mustățea (min. 83). La 
tineret-speranțe, rezultat egal,
1— 1. o A.S.A. TÎRGU MUREȘ 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA
2— 0 (1—0). Au marcat : Hajnal 
(min. 33) și Varocli (min. 85). 
Păltinișan (Poli.) a ratat un pe
nalii în min. 74. » F. C. CON
STANȚA — „U“ CLUJ-NAPO-

înscris : 
ori (min. 
(min. 70). 
respectiv

Pexa a primit cartonașul galben. 
• STEAUA — CHIMIA RÎMNI- 
CU VlLCEA 4—0 (2—0). Iordă- 
nescu in prima repriză (2), și 
Năstase (2), sjnt autorii celor 
patru goluri.

DIVIZIA B
SERIA I

C.F.R. Pașcani — Relonul Să- 
vinești 3—0 ; Oțelul Galați — 
S.C. Tulcea 2—0 ; S.C. Bacău — 
Unirea Focșani 2—0 ; Ceahlăul 
Piatra Neamț — C.S.M. Sucea
va 1—0 ; Gloria Buzău — Știin
ța Bacău 3—0 ; Chimia Brăila — 
Metalul Plopeni 2—2 ; F.C. Pe
trolul — C.S.U. Galați 3—1 ; Ce
luloza Călărași — Constructorul 
Galați 2—0 ; Foresta Fălticeni — 
Progresul Brăila 1—0.

Progresul Brăila continuă să 
conducă in clasament cu 14 
puncte,' urmată de Gloria Buzău 
cu 13 
cu 12

CLASAMENT
Dinamo 9 8 0 1 19— 5 16
F.C.M. Reșița 9 6 12 13— 7 13
A.S.A. Tg. Mureș 9 6 12 16—14 13
F.C. Argeș 9 5 0 4 16— 9 10
Steaua 9 4 2 3 13—10 10
U.T.A. 9 4 2 3 9— 8 10
Steagul roșu 9 4 14 15— 9 9
Jiul 9 3 3 3 13— 8 9
Poli. Timișoara 9 4 1 4 8— 7 9
Olimpia Satu Mare 9 4 14 10— 9 9
C.F.R. Cluj-Napoca 9 3 3 3 8—10 9
Univ. Craiova 9 3 2 4 13—12 8
F. C. Constanța 9 3 2 4 10-12 8
Sp. studențesc 9 3 2 4 9—14 8
,,U“ Cluj-Napoca 9 2 4 3 7—12 8
Poli. Iași 9 3 0 6 10—15 6
Chimia Rm. Vîlcca 9 0 4 5 2—18 4
F. C. Galați 9 117 3—15 3

CA 4—1 (2—0). Au
Mărculescu, de două 
34 și 38), Negoescit 
Tănase (min. 85).
Mieriul (min. 87). La tineret-’ 
speranțe, 3—1 pentru gazde.

ETAPA VIITOARE
(27 octombrie)

Universitatea Craiova — Stea
ua, Chimia Rimnicu Vîlcea — 
F.C. Galați, F.C. Constanța — 
Dinamo, Jiul — F.C.M. Reșița, 
„U“ Cluj-Napoca — A.S.A. Tg. 
Mureș, Politehnica Iași 
gul roșu, Olimpia Satu 
C.F.R. Cluj-Napoca, 
studențesc — U.T.A, și
nica Timișoara — F.C. Argeș, 
care se dispută simbătă șl va fi 
transmis pe micul ecran, de la 
ora 15.

— Stea- 
Mare —
Sportul 

Politeh-

SUCCESE INTERNAȚIONALE
ALE SPORTIVILOR NOȘTRI

NĂSTASE DIN NOU 
ÎNVINGĂTOR

La o săptămină după cîș- 
tigarea turneului de la Ma
drid, tenismanul român Ilie 
Năstase a repurtat un nou 
succes, adjudecindu-și trofeul 
„Conte de Godo" atribuit în
vingătorului marelui concurs 
disputat la Barcelona. Ju- 
cind excelent in finală, Năs
tase l-a învins in trei seturi 
cu 8—6, 9—7, 6—3 pe spanio
lul Mânuei Orantes.

• REPREZENTATIVA FE- A 
o 

cani
de ve- 

cu

MININA DE 
ROMÂNIEI a 
mare surpriză 
pionatele mondiale 
Iei, reușind să ciștige 
scorul de 3—1 (15—8, 11—15, 
15—11, 15—10) meciul susți
nut cu selecționata U.R.S.S., 
in grupa semifinală ce se 
desfășoară in orașul Tijuana, 
în aceeași grupă, echipa Po
loniei, revelația de pină a- 
eum a competiției, a învins 
cu 3—0 (15—9, 15—2, 15—8) 
formația Canadei. Iată și alte 
rezultate din turneele 
nine : Ungaria—Cuba 
R. D. Germană—Mexic 
Coreea de Sud—Peru 
Japonia—S.U.A. 3—0.

® ECHIPA MASCULINA 
DE VOLEI A ROMÂNIEI a 
obținut o nouă victorie în 
turneele semifinale ale Cam
pionatelor mondiale ce se 
desfășoară in aceste zile in 
Mexic. In cadrul grupei de 
la Toluca, voleibaliștii români 
au învins cu scorul dc 3—0 
(15—7, 15—6, 15—10) selecțio
nata Olandei. în aceeași gru
pă, echipa Japoniei a între
cut cu 3-1 (15—10, 15-9,
8—15, 15—9) reprezentativa 
Bulgariei.

Alte rezultate din turneele 
masculine : Cehoslovacia— 
Cuba 3—2 ; U.R.S.S.—Brazilia 
3—0.

» PE PISTELE DE APĂ 
DE LA XOCHIMILCO, din 
apropiere de Ciudad de Me
xico, s-au desfășurat primele

VOLEI 
furnizat 

la

femi- 
3—1 ; 
3-2 ; 
3—0 ;

finale din cadrul campiona
telor mondiale de caiac-ca- 
noe. Reprezentanții României 
au cîștigat în aceste finale 
la probele olimpice o meda
lie de argint și trei de bronz. 
Cea mai bună comportare a 
avut-o echipajul feminin al
cătuit din Viorica Dumitru 
și Maria Nichiforov, clasat pe 
locul 2 in proba de caiac 500 
m. cu timpul de 2 min. 
03”63/100. Medaliile de bronz 
au fost cucerite de Iran 
Patzaiehin la canoe simplu
1 000 m, Maria Cosma la ca
iac 500 m, și Gherasim Mun
teanu—Vasile Serghei la ca
noe dublu 1 000 ni. Cuprian 
Macarenco s-a situat pe lo
cul patru la caiac simplu, Ion 
Dragulschi și Vasile Simio- 
cenco au ocupat locul 5 in 
cursa echipajelor de caiac 
dublu, iar în proba de caiac 
4X1 000 m, echipajul român 
Sciotnic, leșeanu, Diba, Za- 
fiu s-a clasat, de asemenea, 
pe locul 5.

• ÎN TURNEUL INTER
NAȚIONAL DE ȘAH de la 
Novi Sad, după runda a 6-a, 
în fruntea clasamentului a 
trecut tinărul maestru român 
Mihai Șubă cu 5 puncte, ur
mat de iugoslavul Raicevici
— 4,5 puncte (1), Hernandez 
(Cuba) — 4 (1), Kirov (Bul
garia) — 3,5 (2). Fostul cam
pion mondial Mihail Tal o- 
cupă locul 8 cu 2 puncte și
2 partide întrerupte. în run
da a 6-a, Șubă l-a învins pe 
iugoslavul Marjan.

• CU DOUA RUNDE înain
te de terminarea turneului 
international de șah de la 
Manila, în clasament condu
ce fostul campion mondial 
Tigran Petrosian (U.R.S.S.), 
cu 8,5 puncte, urmat dc Ev- 
gheni Vasiukov (U.R.S.S.) — 
8 puncte (1), Florin Gheor
ghiu (România) — 7,5 punc
te, Bent Larsen (Danemarca)
— 7 puncte (1). Gligorici (Iu
goslavia) — 7 puncte. In run
da a 13-a, Gheorghiu a re
mizat cu Larsen, iar Petro
sian l-a învins pe Cardoso.

puncte și Metalul Plopeni 
puncte,

SERIA A II-A
metan Mediaș’— Tracto- 

” ‘ C.S.U. Bra-
Gaz

rul Brașov 3—2 :
șov — Ș.N. Oltenița 2—1 ; E- 
lectroputere Craiova — Metalul 
București 0—0 ; Progresul Bucu
rești — Oltul Sf. Gheorghe 
0—0 ; Metalul Mija — Automa
tica Alexandria 3—0 ; Rapid — 
Dinamo Slatina 1—0 ; Flacăra 
Moreni — Metrom Brașov 0—0 ; 
C.S. Țirgoviște — Voința Bucu
rești 1—0 ; Metalul Drobeta Tr. 
Severin — Autobuzul București 
1—1.

Rapid și-a consolidat prima 
poziție in clasament, conducind 
cu 19 puncte, urmată de Meta
lul București cu 15 puncte și 
Dinamo Slatina cu 14 puncte.

SERIA A III-A
F.C. Bihor — Unirea Arad 

3—1 ; Arieșul Turda — U.M. Ti
mișoara 3—1 ; Corvinul Hune
doara — Minerul Baia
1— 0 ; Vulturii Lugoj — 
lurgiștul Cugir 3—2 
Baia Sprie — Ind. 
Turzii 1—1 ; Șoimii 
Victoria Călan 3—0 ; 
mișoara — Minerul Anina 1—0 : 
Victoria Cărei — Metalul Aiud
2— 0 : Mureșul Deva — Minerul 
Moldova Nouă 0—0.

Minerul Baia Mare și C.F.R. 
Timișoara ocupă primele două 
locuri, la egalitate de puncte, 
14. iar pe locul 3 se află F.C. 
Bihor cu 13 puncte.

Mare 
Meta- 

; Minerul 
sirtnei C. 
Sibiu — 

C.F.R. Ti-

• BUCUREȘTI : Ar merita o re
editare in deschidere, la... 
„Cupa Davis"

Mare animație, în orele dimi
neții de ieri, la baza sportivă a 
tineretului din cartierul Colenti- 
na. Aici s-au reunit la start 
campionii pe asociații ai „Cupei 
Scinteii tineretului la tenis" din 
sectorul doi al Capitalei. îi gă
sim, la terenuri, pe Marian Do- 
bre, activist cu problemele de 
sport la comitetul U.T.C. de sec
tor, pe profesorul de educație 
fizică, Mugur Mihăiță, de la li
ceul „Spiru Haret". Acesta din 
urmă ne vorbește cu entuziasm 
despre pasionantele întreceri care 
au avut loc in școală peptru 
trofeul pus în joc de ziarul nos
tru. „Nu-mi amintesc ca să fi 
organizat vreo competiție, vreo 
întrecere ' . ’
care să fi participat absolut toți 
pasionații 
spunea el. Este cazul să facem 
această constatare îmbucurătoa
re acum, cind au loc intrece
rile pentru „Cupa Scinteii tine
retului la tenis". Numai la tur
neul final pe școală, pentru de
semnarea campionului, Con
stantin Vascenco, au participat 
20 de sportivi". în așteptarea 
ultimului act al întrecerii stăm 
de vorbă cu unul dintre cei doi 
finaliști — Ion Neagu, anul 2 E, 
liceul „D. Cantemir", un băiat 
cu un fizic robust : „Această 
întrecere inițiată de ziarul pe 
care-1 citim zilnic a fost primi
tă în școala noastră cu o mare 
bucurie. Am terminat vacanța 
și simțeam nevoia unei între
ceri care să ne pună la încer
care potențialul de energii și de

bună 
ne-a 
între 
aceea 
a re- 
ziar.

in școala noastră Ia

unui sport — ne

cunoștințe acumulate. La etapa 
de masă au participat 5(1 de 
elevi, iar la turneul final pe 
școală — 16“. ,

în școli a fost făcută o 
propagandă, după cum 
asigurat Marian Oprea, 
alte măsuri a fost luată și 
de multiplicare și difuzare 
gulamentului publicat în

Se schimbă obișnuitele mingi 
dinaintea debutului partidei. Cei 
doi finaliști, Neagu și Vascenco, 
s-au calificat învingîndu-și ad
versarii, ceilalți campioni pe 
școală, cu 2—0, nelăsîndu-le 
partenerilor de joc decit cel 
mult 2—3 ghemuri. Se anunță o 
finală disputată. Arbitrul me
ciului — Marian Oprea — dă 
semnalul de începere a luptei. 
Ne surprinde varietatea lovitu
rilor practicate, semn că avem 
de-a face cu tenismeni veri
tabili. Neagu este posesorul u- 
nui servici puternic, a realizat 
cîteva as-uri, iar Vascenco — 
care este și un pasionat baschet
balist — se dovedește un teh
nician rafinat : lovitura lui 
preferată — returul pe linie. 
Asistăm, indiscutabil, la o parti
dă care ar fi aplaudată, în 
mod cert, dacă s-ar desfășu
ra pe „Progresul" în deschidere 
la un meci de „CUPA DAvIS". 
Mai rezistent, mai decis, a clș- 
tigat, pînă la urmă, Ion Neagu, 
cu 2—0 (6—1, 6—0). El se califi
că, astfel, la faza pe Capitală 
care va avea loc in zilele urmă
toare. întrecerile pentru desem
narea campioanei pe sectorul 
doi (la proba de fete) se vor 
desfășura marți.

C. VASILE

Avînd în vedere faptul că 
în unele locuri, la prima 
etapă, și chiar la turneele fi
nale pe unitate și localitate 
s-au înscris pe listele de con
curs foarte multi participanți, 
am consultat F.R.T. în legă
tură cu posibilitatea scurtării 
partidelor pentru desemnarea 
campionilor. Iată ce recoman
dă tovarășul Alex. Lăzărescu, 
Secretarul general al F.R.T. :

• unde sînt înscriși pînă 
la 8 concurenți să se joace 
sistem turneu.

• acolo unde sînt înscriși 
peste 8 concurenți să se 
joace sistem eliminatoriu.

• unde sint înscriși peste 
32 de concurenți să se joace 
set scurt (pînă la 13 ghe
muri) ; se califică cine cîștiga 
7 ghemuri; la nevoie se re
curge la tie-break. Ultimul 
ghem se joacă pînă la 13 
puncte.

• unde sînt mai mulți de 
64 de concurenți să
joace, primele două tururi, 
un set pînă la 9 ghemuri 
(deci cîștigă cine face mai re
pede, de exemplu, 9—8).

se

4 tineri de forțe sensibil egale : 
frgții gemeni Robert și Richard 
Andris — elevi — și muncitorii 
Doru Brediceanu și Dan Corlă- 
deanu.

I. DANCE A

PE SCURT
• Și sectorul 4 din Capi

tală — după cum ne-a infor
mat, telefonic, Stan Marcel, 
activist cu problemele de 
sport la comitetul U.T.C. al 
sectorului — și-a desemnat 
campionii întrecerii pentru 
„Cupa Scinteii tineretului la 
tenis". Campioană, la fete, 
este Geta Obreja (anul 3, 17 
ani). Liceul 43, iar la băieți 
— Mihai Dănilă (anul 3, 17 
ani) — Grupul școlar profe
sional I.O.R. La etapa pe 
sector au participat 28 de 
concurenți. Iar la etapa de 
masă, pe foile de concurs au 
fost înscriși t 200 de concu
renți din școli, întreprinderi, 
instituții.

• Răspunzînd solicitărilor 
sosite, prin redacția noastră, 
din unele județe, Federația 
română de tenis a reparti
zat. prin comitetele județene 
U.T.C., 400 seturi de 
(1 200 bucăți) pentru 
județeană.

• A sosit de mai 
zile, in județe, și afișul com
petiției tipărit de redacția 
Sțînteii tineretului. El tre
buie distribuit, de urgență, 
organizațiilor U.T.C., asocia
țiilor sportive din școli. în
treprinderi, instituții, facul
tăți, unități militare și de Ia 
sate și pus în locurile cele 
mai vizibile , și circulate.

• Pionierii și școlarii care 
practică tenisul și s-au în
scris la întrecerile competi
ției „Cupa Scinteii tineretului 
la tenis" au fost înzestrați, 
prin casele de pionieri, de 
către Federația de speciali
tate cu 300 de rachete și 2 000 
de mingi. Nu se pot plinge 
că n-au cu ce se prezenta la 
întreceri.

• TIMIȘ : Cine va cîțtiga ?
La Sinnicolaul Mare tenisul 

de cîmp este un sport cu în
delungi tradiții. De cițiva ani 
practicarea lui a devenit o obiș
nuință. Pentru a și-1 apropia cit 
mai mult, tinerii orașului și-au 
amenajat încă de anul trecut un 
teren al lor prin muncă volun- 
tar-patriotică. Iată de ce în e- 
tapa de masă a competiției do
tate cu „Cupa Scinteii tineretu
lui" numărul celor înscriși la 
întreceri s-a ridicat la 50, din 
care pînă la urmă doar 30 au 
intrat, practic, în concurs. Se
lecția a trebuit să fie foarte se
veră. Organizatorii urmează să 
inițieze un turneu de selecție 
care să decidă cine va reprezen
ta orașul

• BRĂILA : 55 campioni 
de asociații - la etapa 
pe municipiu

Timp de 2 zile (19—20 octom
brie) pe terenurile de tenis de 
la Baza sportivă „Constructorul" 
din Brăila s-au desfășurat în
trecerile etapei municipale din 
cadrul „Cupei Scinteii tineretu
lui la tenis". Au participat 55 
de concurenți, campioni ai aso
ciațiilor sportive din Brăila. 
Condițiile excelente de concurs, 
buna pregătire a participanților 
au făcut ca Întrecerile să se 
dispute la un nivel tehnic și 
spectacular foarte ridicat. Iată 
ocupanții primelor 3 locuri : fete 
— 1. Dumitra Barbu — Liceul 
„Panait Cerna" ; 2. Paula Istra- 
te — Liceul „Gh. M. Murgoci" ; 
3. Adriana Gheorghe, tot Liceul 
„Gh. M. Murgoci" ; băieți — 1. 
Dorin Damian — Liceul „Panait 
Cerna" ; 2. Fănel Preda — Uzi
na „Progresul" ; 3. Camalius
Carmusi — Liceul „Panait Cer
na". Ocupanții locului I, la fete 
și băieți, vor participa la etapa 
județeană. Concurenților situați 
pe primele 3 locuri li s-au a- 
cordat diplome și premii in ma
teriale și echipamente sportive 
de tenis din partea Comitetului 
municipal Brăila al U.T.C.

ȘERB

mingi 
etapa

multe

in faza județeană. Sint VICTOR

Etapa întîi poate continua!
Numeroasele „plîngeri" că timpul prevăzut pentru etapa 

întii, etapa de masă a competiției (pe asociații : 6-17 oc
tombrie) a fost prea scurtă pentru epuizarea tuturor parti
delor - la Liceul „Decebal" din Deva s-au înscris £00 de 
concurenți - ne determină să facem o derogare de la re- 

”sm ca întrecerile pen- 
i pînă la 22 octombrie, 

inclusiv, deci să se incheie cu 2 zile înainte de data limită 
prevăzută pentru etapa a doua, pe localitate.

gulamentul inițial, și anume tă admitem ca întrecerile 
tru etapa întii să se poată desfășura | ‘ '

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului revoluționar su
prem al Republicii Democratice Somalia, general-maior MOHA
MED SIAD BARRE, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a V-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Democratice Somalia, îmi este deosebit de plăcut ca, in nu
mele poporului român și al meu personal, să adresez cordiale 
felicitări și cele mai bune urări de fericire excelenței voastre, iar 
poporului somalez prieten urări de noi sucdese pe calea progre
sului și prosperității.

îmi exprim convingerea că bungle relații statornicite intre cele 
dezvolte, în interesul 
și cooperării interna-

Imi exprim convingi ... _ .
două țări ale noastre vor continua să se 
ambelor noastre popoare, al cauzei păcii 
ționșle.

SOSIRE

Simbătă a sosit In Capitală o 
delegație economică condusă de 
C. A. Kamara-Tâylor, miniștrul 
finanțelor și secretar general ai 
Partidului Congresul Poporului 
din Sierra Leone, pentru a 
discuta împreună cu partea ro
mână posibilitățile de intensifi
care și lărgire a cooperării eco
nomice.

Din delegație mai fac parte 
S.A.J. Pratt, ministrul planifică
rii economice 
S. L. Banqura, 
Băncii din Sierra 
persoane oficiale.

PLECARE

Socialiste, au purtatUnității
convorbiri la consiliile județene 
Mehedinți, Hunedoara și Pra
hova, la Consiliul municipal 
Craiova, la alte consilii ale 
F.U.S. Delegația a vizitat obiec
tive economice și social-cultu- 
rale din București și din jude
țele prin care a trecut.

și dezvoltării, 
guvernatorul 

Leone, și alte

CRONICA 
U.T.C.

Duminică, a părăsit Capitala 
delegația Comitetelor de Apă
rare a Revoluției din Cuba, 
condusă de Orlando Sanchez 

membru al DirecțieiGalvez,
Naționale, coordonator al pro
vinciei Camaguey, care a făcut 
o vizită pentru schimb de expe
riență in țara noastră, la invita
ția Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

în timpul șederii in țara noas
tră, oaspeții au fost primiți la 
Consfliul Național al Frontului

Simbătă a părăsit Capitala, 
indreptindu-se spre Helsinki, 
o delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist care va face 
o vizită in Finlanda, Suedia, 
Norvegia și Danemarca la 
invitația Tineretului Nordic 
Liberal și Radical.

Ieri a părăsit Capitala de
legația Tineretului Mișcării 
Populare pentru Eliberarea 
Angolei (J.M.P.L.A.), condusă 
de Jean Marie Lutumba, se
cretar cu probleme interna
ționale al J.M.P.L.A., care a 
efectuat, la invitația C.C. al 
U.T.C., o vizită In țara 
noastră.

PENTRU TIMPUL
DUMNEAVOASTRĂ LIBER

Gfrnema
stHsSSSS

LUNI, 21 OCTOMBRIE 1974

ULTIMA LUPTĂ : Popular (o- 
rele 15,30; 18: 20,15).

MIHAI VITEAZUL : Munca ta
rele 15,30; 19).

SCURTA VACANȚĂ : Aurora 
(orela 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15).

FLOAREA DE PIATRĂ : 
rul (oreie 16; 18; 20).

FĂRĂ UN ADIO : Bucegl 
16; 18; 20).

„STEJAR" — EXTREMA ... 
GENȚA : Progresul (orele 16; 18; 
20).

RIUL ROȘU : Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,15).

IN CER ȘI PE PĂMINT ; RahO- 
va (orele 16; 18; 20).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Cosmos (orele 15.30; 19).

TREI INOCENȚI : Vltan (orele 
15,30: 18: 20).

POLIȚIA SUB ACUZARE : Fla
căra (orele 15,30; 17,45; 20).

JOE LIMONADA : înfrățiră» 
(orele 16; 18; 20).

Vilto-

(orele

UR-

(orele 
(orele LUNI, 21 OCTOMBRIE 1974 

PROGRAMUL I

ALEXANDRU MACEDON : Sca
la (orele 8.45; 11130; 14,30; 17,30;
20,20), Festival (orele 9; 12; 15; 
17.45; 20,30).

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

MISTERUL VASULUI „MARY 
DEARE" : Patria (orele 9,30; 12,15; 
15; 17.30: 20), București (orele 
8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 20,45), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 16; 18,15; 
20,30).

PĂDUREA SPINZURAȚILOR : 
Timpuri Noi (orele 9; 12,15; 15,30; 
19).

VIZUINA VULPII : Capitol (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Victoria (orele 9.30; 12; 
15; 17,45; 20,30), Volga (orele 9.30; 
12,30; 15; 17.30; 20), Miorița (orele 
9; 11,15; 13.30: 15,45; 18: 20,15).

FIUL RISIPITOR : Lira 
15,30; 18; 20,15), Glulești
15,30; 18; 20,15).

RUY BLAS ; Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.30), Me
lodia (orele " "" " ’
18,30; 20,45), 
11,15; 13,30; iq, io,.a, zu.av).

ORDINUL ANA : Drumul Sării 
(orele 1&1W L ~

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

PLANETA SĂLBATICĂ : 
tari (orele 16; 18; 20).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI 
MEL ; Gri Vița (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), 
(orele 9; 11,15; 13,30;
20.15) .

PORȚILE 
ORAȘULUI :
18.15) .

PIELE DE 
(orele 15,30: 
(orele 11; 13,15; 
orele 9,45 șl 16 program 
copii).

PRIETENA MEA SYBILLE : 
Arta (orele 15.30; 17.45; 20).

GOANA DUPĂ AUR : Central 
(orele 9,15; 11,30; 13.45; 16: 18,15;
20.30) . Dacia (orele 9: 11,15: 13,30; 
16: 18,15), Cotroceni (orele 14; 16; 
18: 20).

VANDANA : Unirea (orele 16; 
19). Pacea (orele 13; 16: 19). Bu
șești (orele 9; 12,30; 16; 19.30).

9; 11,19; 13.30; 16; 
Modern (orele 9; 

16; 18,15; 20,30).

13; 20,15).

Feren-

ROM
II,15; 

Flamura 
15,45; 18;

ALBASTRE ALE 
Crîngașl (orele 16;

MĂGAR : Floreasca 
18; 20,15), Doina 

17.30 : 20) — la 
pentru

16,00 Telex. 16,05 Avanpremiera 
săptămînii. 16,15 Ani de măreție. 
Program de clntece interpretat de 
Corul sindicatelor din Oltenița și 
Corul Uzinelor mecanice din 
Buzău. 16,30 Emisiune În limba 
maghiară.. 19,00 Tribuna TV. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Reflector. 20,15 Roman foileton : 

■ Surorile Matterassl". Producție a 
studiourilor Italiene. 20.50 Voci noi 
— melodii not, muzică ușoară. 
21,00 Univers științific. 21,30 Revis
ta literar-artlstică TV. 22.10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
17,30 Telex. 17,35 Reportaj TV. : 

Inscripție la porți. Arta sculpturii 
In lemn șl In lut a țăranilor ma
ramureșeni. 17,45 Frunze de toam
nă. 18,00 Film serial : „Adam 
Sahgala". Episodul IV. 18.30 Bucu- 
reștiul, azi. 18.45 Anlmafilm vă 
oferă... Tirgul de fete. 18,55 Publi
citate. 19,00 Argeșul cîntă cu tara. 
19.30 Telejurnal. 20.00 Film docu
mentar : Geometrie dură. Produc
ție a studiourilor „Al. Sania". 
20.10 
20.15 
sint 
21,00 clini nitis'.n.: . „oeraar, rro* 
dudțle a studiourilor cinematogra
fice ..București". 22,30 închiderea 
programului.

’roduc- 
Saraa*. 

Avanpremiera săptămtnll. 
Preferințele dv. muzicale 

șl ale noastre. 20.55 Telex. 
Film artistic : „Serata". Pro-

ROMANIA-FILM PREZINTĂ:MARI CIȘTIGURI LA LOZ IN PLIC

ALEXANDRU MACEDON

Mol..

Lozul în plic, acest popular sistem, la indemina oricui, a 
oferit in luna septembrie participanților săi peste 6 mili
oane de ciștiguri. Printre acești mari ciștigători s-au înscris 
și numeroși tineri care la primirea importantelor premii au 
fost entuziasmați de faptul că acest sistem le-a putut oferi 
mari satisfacții. După cum ne spunea participantul Nicolae 
Constantin din București, perseverența cu care participă la 
acest sistem preferat i-a adus această mare bucurie. De 
față la această interesantă discuție se mai aflau și «Iți fe
riciți ciștigători :

Guliman Constantin din Pitești, Pîrlog Gheorghe din corn. 
Jilău, jud. Brăila, Vasile luliana din Constanța, Carp Costică 
din corn. Vinători, jud. Galați, Paul Emil din corn. Banița, 
jud. Hunedoara, Daniil Cezar din lași, Pană Marin din corn. 
Izvoarele, jud. Ilfov, Dogaru Constantin din corn. Frățești, 
jud. Ilfov, Kis Vasile din corn. Sarmaș, jud. Sălaj, Moisa Tra
ian din com. Loamneș, jud. Sibiu, Nicolae Constantin din 
București fiecare cite un autoturism „Dacia 1 300", Reche- 
șan Cornel din Timișoara, un autoturism „Moskvici 408/412", 
Sorescu Ileana din Pitești 40 000 lei, Niculescu Alexandru 
din Cluj 30 000 lei, Mihai Gheorghe din Turda 20 000 lei, 
Bostan Constantin din corn. Stolniceni, jud. lași și Onofrei 
Niculai din Pașcani 30 000 lei, Oprea Sevastian din corn. 
Balta Doamnei, jud. Prahova 40 000 lei, Stoian Cecil din 
București 40 000 lei și mulți alții.

Și dumneavoastră vă puteți oferi surprize plăcute, con- 
stind in autoturisme, bani și butelii de aragaz participind 
perseverent la Loz in plic.

pe Richard Burton, Fredrich March, 
Danielle Darrieux, Claire Bloom in :

mmm*

o producție a studiourilor americane 
Scenariul și regia : Robert Rossen
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produsele românești
In aceste zile la birourile fir

melor românești din cadrul Tir- 
oului se desfășoară o activitate 
deosebit de intensă. Specialiștii, 
ca ji oamenii de afaceri sînt 
preocupați de finalizarea unor 
importante tranzacții comercia
le. Iată ce ne-au declarat repre
zentanții unor firme românești 
despre rezultatele de pînă acum 
ale Tîrgului.

• DUMITRU LE- 
PADATU, reprezen
tantul firmei „Meca- 
noexportimport“: In 
prezent noi livrăm 
material rulant șl 
materiale de con
strucții în peste 40 
de țări. Ediția actua
lă a Tîrgului ne-a 
prilejuit, intre alte
le, încheierea unui 
contract cu firma 
„Mașinexportimport" 
din Republica De
mocrată Germană 
prin care țara noas
tră va livra pînă în 
1980 o importantă 
cantitate de locomo
tive Diesel hidrauli
ce și vagoane de di
ferite tipuri. Sînt în 
curs de perfectare 
alte contracte cu fir
me din Liban, Gre
cia, Cehoslovacia, 
Australia și Belgia. 
Zilnic avem intilniri 
cu oameni de afaceri 
de la 15—20 de fir
me străine. Am în
cheiat sau sînt in 
curs de finalizare 
contracte de import 
cu firme din R.D.G., 
Austria, R.F.G., Sue
dia, Bulgaria, Ceho
slovacia și Franța.

• Ing. RADU
BANCESCU, direc
tor al pavilionului 
firmei „Uzinexporț- 
import" : Speciali
zată în exportul de 
instalații complete 
pentru industria con
structoare de mașini, 
industria alimenta
ră, a cimentului și 
energetică, între
prinderea noastră 
prezintă o variată 
gamă de produse de 
înaltă tehnicitate. 
Au trezit un deose
bit interes in rîndu- 
rile specialiștilor șț 
oamenilor de afaceri 
utilajele pentru in- 
dustria alimentara, 
cazanele de fabrica- 
ție „Vulcan" și e- 
chipamentele ener

getice. Am încheiat 
un contract cu firma 
„Investexport" din 
R.D.G. prin care 
vom livra un însem
nat volum de utilaje 
metalurgice, iar cu 
firma „Tehnocom- 
plet“ din Bulgaria 
un altul pentru val- 
țuri de mori. Alte 
firme de specialitate 
din străinătate și-au 
manifestat dorința 
de a achiziționa bre
vetele și licențele 
românești prezentate 
de noi : aparatul au
tomat de luat ten
siunea, paratul pen
tru determinarea 
grupei sanguine, au
tomatul pentru de
veloparea și uscarea 
filmelor radiologice.

• VASILE BOTA, 
consilier la „Metal- 
importexport" : Pro
dusele metalurgiei 
românești și-au cîș- 
tigat de-a lungul a- 
nilor un statornic 
prestigiu pe piața 
mondială. La actua
la ediție a Tîrgului 
vizitatorii străini se 
interesează în mod 
deosebit de materia
lul tubular pentru 
induștria petrolieră, 
de sîrmele trefilate 
la Buzău și Cîmpia 
Turzii, de oțelurile 
aliate produse _ la 
Tîrgoviște. Am în
cheiat importante 
tranzacții comerciale 
în cadrul cărora 
predomină exportul. 
Vom livra tablă 
groasă și țevi în 
Bulgaria și R.F.G. 
Sint în curs de per
fectare noi contracte 
de vînzare pentru 
produse feroase și 
neferoase. De ase
menea, s-au semnat 
contracte de import 
pentru oțeluri spe
ciale, table și țevi 
cu diverse firme 
din Japonia. Franța.

R.F.G. și Austria. 
Putem spune de pe 
acum că vom depăși 
cu mult cifrele con
tractărilor realizate 
la ediția precedentă 
a Tirgului.

• LETITIA NE- 
GULESCU, șef de 
serviciu la „Tehno- 
importexport": Măr
furile înscrise în no
menclatorul firmei 
noastre sînt cunos
cute astăzi în peste 
60 de țări în care 
concurează cu succes 
produsele unor fir
me de renume mon
dial. Calitatea lor a 
fost apreciată in re
petate rinduri cu o- 
cazia participării Ia 
diferite tîrguri și ex
poziții internaționa
le. în primăvara a- 
cestui an, de pildă, 
la Madrid rulmenții 
de fabricație româ
nească au fost dis
tinși cu „Trofeul in
ternațional al calită
ții". Am încheiat 
contracte de export 
pentru rulmenți cu 
firme din R.D.G., 
Polonia și Ceho
slovacia. Alte trata
tive sint în curs de 
desfășurare pentru 
toate produsele noas
tre destinate expor
tului.

• HARALAMBIE 
GOMESCU, director 
adjunct la „Navim- 
pex“ : Prezentăm
machetele unor nave 
pe c re le exportăm 
și navighează, sub 
diferite pavilioane, 
pe toate mările lu
mii. Ni se cer în 
permanență lămuriri, 
detalii, despre pro
dusele noastre, des
pre perspectivele a- 
cestui domeniu în 
România. O serie de 
firme norvegiene, 
grecești și daneze 
s-au interesat în
deaproape de posibi
litățile de export sau 
executare în colabo
rare a unor astfel 
de nave în țara 
noastră. Aprecieri 
unanime au întrunit 
cargourile de 6100/
4 700 T.D.W., nava
de 54 500 T.D.W. și 
tancul petrolier de
5 000 tone.

IUSTIN MORARU

„Colaborarea economică cu 

România cunoaște o evoluție 

ascendentă continuă1*
— ne declară E. T. KOVALIOV, 

directorul pavilionului sovietic
Pavilionul sovietic la TIB 74 cunoaște o continuă afluență 

de vizitatori. Produsele realizate in marea țara prietena sint 
exammate cu interes de către specialiști ca și de publicul 
Fara Exponatele prezentate pe 2 000 mp. compun yn univers 
industrial modern.Ești tentat să te crezi in hala unei gigantice 
uzine pentru ca apoi, parcurgînd doar cițiva metri, sa treci 
dintr-un* domeniu de producție intr-altul printr-o călătorie ra
pidă pe traseele industriei.

• Un pavilion înseamnă sute 
și sute de exponate, mai mari și 
mai mici care încorporează în 
ele un efort de muncă și gîndi- 
re. V-am ruga să ne spuneți care 
sînt după părerea dumneavoas
tră exponatele cele mai intere
sante din pavilion ?

Lu întrebarea noastră a răs
puns cu o deosebită amabilitate 
directorul pavilionului U.R.S.S., 
EVGHEN1 TARASOVICI KO
VALIOV ■

— 12 organizații sovietice de 
comerț exterior prezintă reali
zări din cele mai recente ale 
industriei U.R.S.S., in mod deo
sebit în domeniul construcției de 
mașini-unelte, potrivit profilu
lui tîrgului. Pavilionul reflectă 
în mod argumentat progresul 
nostru tehnic continuu. M-ați 
întrebat despre exponatele cele 
mai interesante. Aș aminti tran
sformatoarele pentru mașini de 
prelucrat TBS care au primit 
medalia de aur la Leipzig, apa
ratul Roentgen portabil Rina— 
Dl, cu ajutorul căruia se poate 
efectua controlul a tot felul de 
materiale, fără distrugerea lor. 
în orice instalații, inclusiv ceie 
nestaționare (aparat care, de a- 
semenea. a fost medaliat cu aur 
la Leipzig), motoarele electrice 
din seria 4 A care au primit me
dalii de aur atit la Leipzig, cit 
și Ia Plovdiv. O noutate consti
tuie mașina cu bandă L—2—50— 
220, mașină din procesul tehno
logic al filării fără suveică. S-ar 
putea vorbi și despre mașinile 
de sudat, domeniu în care oa
menii de știință sovietici au ob
ținut performanțe remarcabile. 
Firește, sînt multe alte expo
nate care atrag atenția vizitato
rilor...

• Vizitatori care sînt, in fie
care zi, numeroși...

— într-adevăr, afluxul publi
cului este mare, dovadă a fap
tului că exponatele suscită un 
larg interes...

• Pe planul tranzacțiilor eco

nomice care sînt rezultatele de 
pînă acum ?

-r Tratativele comerciale sînt 
foarte active. Este prea devre
me să întocmim un bilanț con
cret, dar pot să afirm că s-au 
obținut rezultate bune atit la 
import, cit și la export.

• Cum apreciafi dezvoltarea 
legăturilor de colaborare econo
mică româno-sovietice ?

— Colaborarea economică cu 
România se dezvoltă multilate
ral, cunoaște o evoluție ascen
dentă continuă. Schimburile ro
mâno-sovietice, potrivit acor
dului pe termen lung în anii 
1971—1975, vor atinge 5,3 mili
arde ruble, ceea ce reprezintă o 
creștere de 37 la sută compara
tiv cu cincinalul precedent. Con
cludent pentru dinamica acestor 
schimburi este, de pildă, faptul 
că întreprinderea de comerț ex
terior „Energomașexpori" și-a 
mărit in ultimii 10 ani de trei 
ori volumul exportului pentru 
România. Această întreprindere 
livrează instalații de inalt vol
taj, transformatoare, motoare 
electrice, utilaj pentru căile fe
rate, aparataj de sudură (care 
se bucură de o excepțională so
licitare pe piața mondială). Par
ticiparea la tirguri și expoziții 
stimulează cunoașterea recipro
că a experienței acumulate, a 
posibilităților de export, favo
rizează colaborarea în diferite 
domenii. U.R.S.S. este o partici
pantă tradițională la T.I.B. con- 
siderînd acest tîrg drept o im
portantă pîrghie în vederea a- 
profundării legăturilor economi
ce cu România.

• Ați mai fost în țara noastră ?
— Sint pentru a doua oară. 

Prima întîlnire cu Bucureștiul 
a fost într-o primăvară. Orașul 
mi-a produs o impresie deose
bită, cu abundența de verdeață, 
flori și cu oamenii săi ospitali
eri și deschiși. Am vizitat nu 
numai capitala dumneavoastră. 
România este țară foarte fru
moasă, interesantă. Am revenit, 
de aceea, cu multă plăcere și 
sper să nu fie pentru ultima 
dată...

E. O.

de peste hotare
Congresul 

Partidului Comunist 
Portughez

La Palatul Sporturilor din Li
sabona s-a deschis, duminică, 
cel de-al VII-lea Congres 
extraordinar al Partidului Co
munist Partughez — primul 
congres al acestui partid des
fășurat în țară, în condiții 
legale, în perioada care s-a 
scurs din anul 1926. Pe or
dinea de zi a Congresului figu
rează problema unor modificări 
în Programul și Statutul parti
dului, devenite necesare în con
textul adîncilor prefaceri surve
nite în viața poporului portu
ghez.

Discursul inaugural al lucră
rilor a fost rostit de Alvaro 
Cunhal, secretar general al 
P.C.P., care s-a referit, între al
tele, la situația economică a ță
rii și la necesitatea unității for
țelor democratice și a întăririi 
alianței cu mișcarea forțelor ar
mate.

Referindu-se la evenimentele 
din 23 . septembrie. Alvaro Cun
hal a arăta,t că forțele demo
cratice au barat calea reacțiu- 
nii. Afirmînd că pericolul nu 
este încă înlăturat, el a relevat 
că amenințarea nu vine numai 
din partea forțelor reacționare, 
ci și din partea forțelor econo
mice care le sprijină.

„Conferința europeana 
pentru securitate trebuie 

să fie un proces continuu" 
INTERVIU AL PREȘEDINTELUI FINLANDEI, 

URHO KEKKONEN
într-un interviu acordat ziaru

lui „NEUES DEUTSCHLAND", 
președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, referindu-se la re
zultatele Conferinței pentru 
securitate europeană, a spus : 
„Sînt de părere că la Conferința 
pentru securitate și cooperare au 
fost deja obținute rezultate im
portante. De asemenea, sper că 
rezultatele finale ale conferin
ței vor putea fi, în curind, con
tabilizate, într-o formă precisă, 
ca un bun comun al popoarelor 
europene". „De la început — a 
afirmat șeful statului finlandez 
— am fost de părere că confe
rința europeană pentru securi
tate trebuie să fie un proces 
continuu, care să nu se Încheie 
cu o singură conferință pentru 
securitate, chiar dacă el ar avea 
mai multe faze. De altfel, mă
surile preconizate de conferință 
reclamă continuarea acesteia. în 
prezent statele participante sînt 
de acord, în principiu, cu ideea 
continuării ei“.

„La Geneva, de o deosebită 
însemnătate este faptul că, în 
prezent, se depun eforturi de a 
defini mai exact și mai angajant 
din punct de vedere juridic re
glementarea relațiilor dintre sta
te pe baza principiilor dreptu
lui internațional, pentru ca să 
se poată sprijini conlucrarea 
diferitelor state pe norme 
angajante și clare" — a spus în 
continuare Urho Kekkonen.

Președintele Finlandei și-a 
exprimat totodată speranța că 
într-un viitor apropiat, capitala 
țării sale să poată fi gazda în- 
tîlnirii la nivel înalt a partici- 
panților la Conferința pentru 
securitate și cooperare euro
peană.

Dificultăți 
în formarea 

unui nou guvern

• PHENIAN: Solidaritate 
cu studenții sud-coreeni

La Phenian a avut Ioc un mare miting studențesc, Ia care 
au luat parte cadre de conducere din Secretariatul și Prezidiul 
C.C. al Frontului democratic pentru reunificarea patriei și Uniu
nea Tineretului Muncitor Socialist din R.P.D. Coreeană 
(U.J.T.S.C.). Au luat cuvîntul Kim Heung Weun, vicepreședinte 
al C.C. al U.J.T.S.C., numeroși studenți. Vorbitorii au condam
nat politica de represiune promovată de clica Pak Cijan Hi îm
potriva studențimii democrate sud-corcene, cerînd eliberarea din 
închisoare a colegilor lor din Sud arestați șj crearea de condiții 
pentru libera afirmare a drepturilor democratice ale poporului 
sud-coreean.

® DAMASC: Dezvoltarea 
universitară
în noul an școlar, numărul studenților din institutele de 

invățămint superior din capitala siriană a ajuns la 40 000, Uni
versitatea din Alep este frecventată de 10 000 de studenți, iar 
noua Universitate din Lattakia de un număr de 2 500. La Horns 
funcționează un institut petrochimic, iar la Hama o facultate 
de medicină veterinară. în plus, în diverse centre urbane din 
Siria sînt răspîndite 30 de școli post-liceale. Circa 25 000 de ti
neri sirieni studiază in institute de invățămint superior din alte 
țări, printre care și România. Un procent înseninat dintre 
cursanții universităților siriene îi formează fetele. Activitatea 
politică, artistică și sportivă a tinerilor din universități este con
dusă de Uniunea Națională a Studenților din Siria, organizație 
numărind 40 000 de membri.

în Italia
Amintore Fanfani, secretar 

general al Partidului Democrat- 
Creștin, desemnat cu alcătuirea 
unui nou guvern italian, a re
cunoscut, sîmbătă, că întimpină 
încă serioase dificultăți în for
marea viitoarei echipe guverna
mentale din reprezentanții par
tidelor coaliției de centru-stîn- 
ga. El a subliniat că negocie
rile cu reprezentanții partidelor 
susceptibile să participe la con
stituirea noului cabinet vor fi 
reluate marți după-amiază.

Experți guvernamentali din 
aproximativ 50 de țări, întru
niți in orașul elvețian Lucer
na, în cadrul unei conferin
țe organizate de Crucea Ro
șie Internațională, au pregă
tit o listă cuprinzînd armele 
care ar trebui să fie interzise, 
deoarece provoacă „suferințe 
inutile". Participants au că
zut de acord să se reîntîl- 
nească anul viitor, după ce 
guvernele respective își vor 
fi făcut cunoscută poziția în 
ce privește interzicerea ar
melor menționate în docu
mentul citat.

C
um, cel mai ade
sea, notele de că
lătorie debutează 
cu descrierea pri
veliștii întilnîte in 

timpul ultimei 
părți a zborului ayionului, aș fi 
dorit ca. măcar acum, să încep 
în cu totul alt mod. Și, totuși, 
voi începe cu acele imagini care 
mi s-au întipărit atît de preg
nant incit tot ceea ce aveam să 
văd și să consemnez ulterior se 
raporta, firesc, la ele.

Avionul decolase din Sanaa în 
zorii unei dimineți ce prevestea 
o zi calmă, însă înăbușitoare și, 
după puțin timp, direcția sa de 
zbor era aproape perpendiculară 
pe cea imaginară a Ecuatorului. 
Din înălțimea, poate nu prea 
mare, zăream aproape niunai 
pămînturi aride, cu rare, foar
te rare locuri unde se făcea 
simțită intervenția omului. Cu
loarea era aproape cărămizie 
și, uneori, cenușie din cauza bu
ruienilor. Dacă asemenea ima
gini le mai văzusem doar cu 
puțin timp în urmă în Sahara, 
in schimb la început frapau, 
dar apoi constituiau elementul 
central al imaginii, numeroasele 
turme de cămile sau de capre, 
toate minate spre sud, probabil 
pentru a fi vîndute ori pentru 
a-și găsi hrana și apa atît de 
rare prin acele locuri. Cînd am 
aterizat la Mogadiscio ne-am 
dat seama că tot ceea ce văzu
sem survolînd celebrul „corn" 
al Africii aparținea Somaliei. 
Primele impresii despre această 
țară erau deci aproape dezolan
te și trimiteau imediat ia lecturi 
mai vechi despre Somalia.

Și totuși realitățile Somaliei 
dc azi sint aproape cu totul al
tele, impun oricui (sublinierea 
o vom explica pe larg ulterior) 
impresii dintre cele mai deose
bite și constatări dintre cele 
mai impresionante. Afirmația 
ar putea frapa prin caracterul 
său categoric și totuși... Somalia 
zilelor noastre este o țară în 
care se muncește cu seriozitate. 
Nimic deci surprinzător că azi, 
pe străzile capitalei sale, Moga
discio — oraș de peste 200 000 
locuitori — oameni, organizați 
in echipe, spală, șterg praful și 
nisipul depus, curăță clădirile 
cubice, vopsite aproape toate in 
alb, spală cartierul lor. Sau că, 
in timpul nopții, cind briza 
Oceanului Indian e mai puter
nică, ei fac toate muncile nece
sare pentru construirea unei 
școli, a spitalelor sau a unor 
„premiere" somaliene — fabri
cile.

în ochii somalienilor și. în 
egală măsură, ai celor care i-au 
vizitat și înainte de octombrie 
1969. cele de mai sus, ca și al
tele, probabil mult mai impor
tante, au o semnificație deose
bită, fundamentală am spune. 
Aceasta pentru că, așa cum spu
nea președintele țării, „înainte 
ca forțele progresiste să preia pu
terea (21 octombrie 1969 — n.n.), 
Somalia a trăit in domeniul fic
țiunii". Tot înaintea acestui act, 
Somalia (devenită independentă 
în iulie 1960) cunoscuse o infla
ție de partide politice (peste 70 
într-o țară cu patru milioane

a
locuitori) organizate, de regulă, 
pe principii tribale, ceea ce a 
dus constant la lupte pentru pu
tere, la intense crize politice. 
De altfel, un ziarist belgian a- 
răta că „intre 1960—1969 ajuto
rul străin s-a ridicat la circa 
460 milioane dolari care s-au 
evaporat fără rezultate aprecia
bile pentru ansamblul poporu
lui". De aceea, orientările noilor 
autorități au privit cu deosebire 
combaterea „celor trei dușmani 
ai națiunii : foamea, ignoranța 
și bolile". Acum, la aproape 
cinci ani care au trecut de la 
declanșarea unor acțiuni pe 
plan național — rezultatele sînt 
vizibile. în Mogadiscio — un 
oraș capitală care reținea aten
ția doar prin cartierele sale 
foarte sărace, în stil african — au 
apărut altele cu totul noi : Afri-

italiana. Și mai paradoxal, func
ționarii, care vorbeau între ci 
sau la telefon în limba soma- 
liană, schimbau note și adrese 
in... limbile engleză și italiană. 
La rindul lui, invățămintul 
avea perioade și metode diferi
te, ceea ce făcea și mai dificilă 
existența unui proces unitar în- 
tr-o țară în care 90 ia sută din 
locuitori erau analfabeți. După 
o muncă laborioasă, Comisia 
lingvistică, instituită în 1971, a 
adoptat alfabetul latin, a elabo
rat un dicționar și astfel, din 
octombrie 1972, somaliana a de
venit singura limbă oficială a 
țării, scrisă și vorbită. De atunci 
o adevărată febră lingvistică a 
cuprins populația din capitală 
și din alte orașe sau zone ale 
țării.

Oameni și femei de toate vîr-

Somaliâ:
dimensiunile noului

kan Village, Djuba ; bulevarde 
cu atribute moderne, clădiri ofi
ciale — precum impunătorul 
Palat al Poporului — hoteluri
— Giuba — și edificii culturale
— Teatrul Național. In fosta pe
riferie sudică a sa am întîlnit 
halele în plină construcție ale 
unei fabrici de conservare a 
cărnii, domeniu de bază al eco
nomiei țării.

Un al doilea aspect — și el ci
tat frecvent printre marile reu
șite ale Somaliei de după 1969
— este adoptarea ca limbă ofi
cială a celei somaliene. De ce 
este citat faptul printre marile 
reușite ? Mai întîi întrucît ea 
este acum o limbă unică vorbi
tă și scrisă. Nu cu mult timp în 
urmă, în această țară (care, de
venită independentă, a reunit 
două teritorii, unul fost sub 
protectorat britanic — Somali
land — altul colonie italiană), 
erau folosite oficial engleza și

stele, mai întîi cu teamă, apoi 
cu interes și pasiune, au inceput 
să citească in această limbă pe 
care o vorbeau din copilărie. A 
fost, de asemenea, un prilej 
deosebit de a lansa o veritabilă 
și amplă mobilizare împotriva 
analfabetismului.

Și, fie că drumurile ne-au 
purtat la Kismaju (mai jos de 
Ecuator) sau la Berbera (în 
Golful Aden), la Merka sau Mo
gadiscio, constatările noastre 
sînt aceleași cu ale altor oaspeți 
ai acestei țări. Pentru că reali
tățile și faptele ei dovedesc 
cum se muncește cu seriozitate, 
eficiență și Ia seară națională. 
Dar, ceea ce-i mai important, 
somalienii vorbesc cu o exem
plară modestie despre viitoare
le lor preocupări, subliniind, 
totdeauna, că se vor bizui pe 
inteligența și brațele lor.

PETRE NICOLAE

Au trecut treizeci de 
ani de la eliberarea 
capitalei R.S.F. Iugo
slavia — Belgrad. în 
octombrie 1944, a fost 
zdrobită, după lupte a- 
prige și singeroase, 
gruparea de armate 
hitleriste care ocupau 
orașul așezat între a- 
pele Savei și Dunării. 
Acest eveniment a 
fost de o mare însem
nătate strategică du- 
cînd la distrugerea 
dispozitivului militar 
fascist, dind o lovitură 
puternică planurilor 
comandamentului ger
man de a-și întări po
zițiile în această re
giune cu scopul ami- 
nării momentului in- 
fringerii definitive. 
Intre 14 și 20 octom
brie, între prima zi a 
asaltului împotriva o- 
cupanților fasciști ai 
Belgradului și prima 
zi de libertate a ora
șului, s-a desfășurat 
aici, zi și noapte, o 
crîncenă bătălie în 
timpul căreia fiecare 
palmă de pămînt a 
trebuit să fie stropită 
cu singe și jertfă. La 
20 octombrie ultimele 
puncte de rezistență 
germane au fost dis
truse, această zi con
sfințind eliberarea de
plină a Belgradului, 
înscriind în destinul 
istoric al popoarelor 
Iugoslaviei vecine și 
prietene un moment 
de adîncă semnifica
ție.

Desigur, evocarea e- 
venimentului petrecut 
acum trei decenii este 
firesc să fie făcută 
din unghiul de vedere 
al contemporaneității, 
apreciind roadele vic

toriei repurtate în 1944 
prin prisma rezultate
lor obținute în edi
ficarea socialistă a 
Iugoslaviei, în eforturi
le depuse de popoare
le ei sub conducerea 
Uniunii Comuniștilor, 
in frunte cu tovarășul 
Iosip Broz Tito, pentru 
făurirea unei vieți noi.

marcabile, rezultat al 
preocupării constante 
de modernizare a în
tregii vieți sociale. O 
mare distanță separă 
imaginea Belgradului 
din 1944, cu cei 200 000 
locuitori ai săi, de 
Belgradul din 1974 lo
cuit de 1 300 000 locui
tori. Este o creștere

Belgrad XXX

Vedere din Noul Belgrad

în această privință, 
Belgradul de azi oferă 
un elocvent exemplu. 
Vizitînd orașul este 
imposibil să recunoști 
ceea ce a fost Belgra
dul acum 30 de ani.

Belgradul anului 
1974 este cu adevărat 
un oraș nou care-și 
trăiește libertatea ple
nar și care și-o expri
mă prin înfăptuiri re-

numerică care incor
porează in sine crește
rile realizate pe mul
tiple planuri determi
nate mai ales de poli
tica de industrializare, 
de dezvoltare economi
că a orașului. S-au 
construit mari între
prinderi. cum sînt 
„Ivo Lola Ribar", 
„Zmai" și altele care 
asigură in produsul

(oclal dat de industria 
națională un procent 
de circa 25 la sută.

Important centru e- 
conomic și comercial 
Belgradul este in ega
lă măsură un centru 
al vieții culturale din 
Iugoslavia. In cele 19 
facultăți ale sale În
vață peste 50 000 de 
studenți, iar școlile 
cuprind aproape 200 000 
elevi. Aceeași semnifi
cație majoră o relevă 
și cele 30 de muzee, 
zecile de biblioteci pu
blice și alte așezămin
te de instrucție și e- 
ducare aflate în folo
sința locuitorilor „ora
șului alb". Fără îndo
ială, vorbind despre 
Belgradul de astăzi nu 
poți să nu amintești, 
ca o notă definitorie, 
de vastul și ambițiosul 
proiect urbanistic care 
înseamnă construcția 
„Novi Beograd". Pe 
locul fostelor mlaștini 
dg pe malul sting al 
Savei se ridică încă 
din 1947 o așezare ur
banistică care, acum, 
cuprinde deja 300 000 
locuitori, un oraș în 
întregime nou și ori
ginal.

Aniversarea celor 
trei decenii de Ia eli
berarea Belgradului 
este un prilej de a 
reafirma profunda sim
patie ce ne animă față 
de popoarele Iugosla
viei, exprimînd, încă 
o dată prietenia pe 
care le-o purtăm, adre- 
sindu-Ie cele mai sin
cere felicitări și urări 
de succese tot mai 
mari în direcția dez
voltării patriei lor so
cialiste.

TRAIAN GINJU

Zahărul pe agenda
C. E. E.

Zahărul, al cărui preț a atins, 
în prezent, un nivel fără pre
cedent pe piața mondială, se 
va situa în centrul dezbateri
lor miniștrilor agriculturii ai 
C.E.E., luni, la Luxemburg.

După cum relevă agenția 
France Presse, miniștrii vor în
cerca să stabilească producția 
de zahăr pe care va trebui să 
o realizeze Piața comună în 
cursul anului viitor, pentru a fi 
la adăpost de penuria ce se ma
nifestă deja cu pregnanță în în
treaga lume.

La acest capitol, se întrevăd 
deja divergențe în ce privește 
repartizarea acestei producții 
între diversele state membre 
ale comunității.

Un discurs
al președintelui 

Argentinei
Am moștenit o țară dezorga

nizată. Asistăm, astăzi, la acte 
de violență. Aceasta este o si
tuație care nu corespunde for
mației noastre, tradițiilor și as
pirațiilor Argentinei — a decla
rat președintele Maria Estela 
Martinez de Peron, în cadrul 
unui discurs pronunțat cu pri
lejul întilnirii pe care a avut-o 
la Buenos Aires cu liderii sin
dicatelor din Asigurările Socia
le. Fiecare dintre noi — a rele
vat șeful statului argentinean — 
trebuie să facă totul pentru a 
înlătura piedicile pe care le pun 
reprezentanții unor interese, din 
interiorul sau din afara țării, în 
calea procesului de transfor
mări inițiat de guvern. Pre
ședintele Argentinei urmează să 
poarte, în următoarele zile, un 
dialog amplu cu liderii a opt 
partide politice și o mișcare din 
opoziție, în vederea analizării 
și elaborării unor măsuri cu 
privire la actele de violență 
declanșate în țară de grupuri 
extremiste, situația economică, 
evoluția vieții universitare și 
perspectivele reformei constitu
ționale.

• PREȘEDINTELE MAO 
TZEDUN a avut, duminică, 
o întrevedere cu primul mi
nistru al Danemarcei, Poul 
Hartling, aflat în vizită în 
R. P. Chineză. Cu acest pri
lej, președintele Mao Tzedun 
a avut cu premierul danez 
o convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prie
tenească, relatează agenția 
China Nouă.

Ecuadorul este în favoarea ridicării
sancțiunilor politice și economice 

ale O.S.A. împotriva Cubei
în cadrul Conferinței miniștri

lor de externe ai țărilor mem
bre ale Organizației Statelor A- 
mericane, care va avea loc luna 
viitoare la Quito, Ecuadorul se 
va pronunța în favoarea ridică
rii sancțiunilor politice și eco
nomice instituite, cu zece ani în 
urmă, de O.S.A. împotriva Cubei 
— a declarat șeful statului e- 
cuadorian, generalul Guillermo 
Rodriguez Lara, cu prilejul unei 
conferințe de presă.

EI și-a exprimat încrederea că 
această teză va fi adoptată cu 
numărul necesar de voturi — 
două treimi — și se va pune

capăt izolării statului cubanez 
pe continentul latino-american.

Referindu-se la restabilirea 
relațiilor diplomatice și comer
ciale dintre Cuba și țara sa, pre
ședintele ecuadorian a afirmat 
că această problemă va fi stu
diată ulterior, o hotărîre în a- 
cest sens urmînd „să fie luată 
pe baza intereselor celor două 
țări și în afara oricărei presiuni".

Pe planul relațiilor interna
ționale, Guillermo Rodriguez 
Lara a evidențiat climatul de 
destindere și conviețuire pașni
că ce există, în prezent, între 
națiuni cu sisteme ideologice di
ferite.

• INVENTATORUL așa-numitei „Cutii negre" — instru
ment cu care sînt dotate toate avioanele de cursă din lume și 
care servește la înregistrarea tuturor discuțiilor purtate în ca
bina de comandă și a anumitor date tehnice în timpul zborului 
— a încetat, vineri, din viață la infirmeria închisorii din Li
verpool. Alfred Weston, în vîrstă de 57 de ani, fusese condam
nat, anul trecut, la 4 ani de îrichisoare sub acuzația de „furt și 
escrocherie". El și-a petrecut aproximativ 30 de ani de viață 
în diverse închisori pentru furturi și alte delicte. In acest inter
val, el a reușit, totuși, să obțină titlul de doctor în științe aero
nautice, grație studiilor pe care le-a efectuat în închisoare, 
devenind, celebru pentru inventarea „cutiei negre". • CUNOS
CUTA FIRMA BRITANICA „Rolls Royce" intenționează să 
producă ceea ce directorul său, David Plaistow, afirma că va 
fi cea mai frumoasă mașină din lume. Sau, în orice caz, ar tre
bui să fie, pentru că prețul ei va fi de... 72 000 dolari. Va fi un 
automobil complet nou și va intra în producție anul viitor. 
Cele mai scumpe exemplare „Rolls Royce" existente pe piață 
costă 43 200 dolari... • O CANTITATE de 40 kg monede de 
aur, avînd o valoare totală de 1 138 500 franci francezi, trans
portată ilegal de doi cetățeni britanici cu un avion-taxi, a fost 
confiscată de vameșii francezi de pe aeroportul Dinard, din 
Bretania, a căror atenție a fost reținută de eforturile pe care le 
făceau pasagerii să ridice de jos valizele, deși acestea erau de 
dimensiuni relativ mici. La control s-a dovedit că în valize se 
găseau 1 375 monede de aur sud-africane (krugerrand). • NA
VETA SPAȚIALA americană — vehicul destinat să asigure 
legătura între Terra și diferite alte corpuri cerești — va 
efectua primul zbor de încercare în atmosferă în anul 1977, și 
primele călătorii în Cosmos în 1979. In timpul primului zbor 
de încercare, naveta va urma o traiectorie orizontală și va fi 
remorcată de un avion Boeing 747. Aparatul, al cărui echipaj 
va fi format din 6—7 astronauți și tehnicieni, va putea fi folo
sit de aproximativ 100 de ori pentru remorcarea, repararea, 
aprovizionarea, relansarea și recuperarea sateliților artificiali 
ai Pământului. • PREȘEDINTELE Gerald Ford a cerut Con
siliului Național al Cancerului să elaboreze, pînă la 1 decem
brie a. c., un raport asupra necesității eventuale a introducerii 
de către guvern a unor reglementări în privința dozei de gu- 
droane și nicotină conținute în țigările aflate în vînzare pe 
piața americană.
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KURT WALDHEIM DESPRE 
SITUAȚIA DIN CIPRU

• Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a pre
zentat Consiliului de Securitate 
raportul său asupra situației 
din Cipru. în document se ara
tă că, în ultimele două săptă-

mîni, deși situația militară a 
rămas relativ calmă, numărul 
violărilor încetării focului, din- 
tr-o parte și din cealaltă, a fost 
în creștere, semnalindu-se, în 
sectorul Nicosiei, peste 350 de 
asemenea violări de la începu
tul lunii octombrie.

Erupția a trei vulcani devastează 
Guatemala

Guatemala se găsește într-o situație dramatică ca urmare a 
erupției simultane a trei vulcani din sud-vestul țării. Potrivit 
unui prim bilanț oficial, pagubele materiale s-ar ridica la peste 
40 milioane dolari, in timp ce numărul persoanelor rămase fără 
adăpost ar fi de citeva mii. Sute de animale mor in fiecare zi 

ca urmare a lipsei de hrană.
Vulcanul „Fuego". a cărui erupție este cea mai devastatoare 

după cele ale vîrfurilor „Santiaguito" și „Pacaya", constituie încă 
o amenințare pentru locuitorii regiunii. împrăștiind cenușă vul
canică pe o suprafață de peste 100 kmp, obligind, totodată, peste 
14 000 de persoane să părăsească zona sinistrată.

Localitatea cea mai afectată de erupție este satul San Pcdro, 
situat Ia circa 90 km nord-vest de capitală, care a dispărut în 
întregime. In timpul refugierii locuitorilor îngroziți, doi copii 
și-au pierdut viața loviți de pietrele aruncate de erupție.

• SUTE DE LOCUITORI din 
orașele Albury și Wodonga, si
tuate la granița dintre statele 
australiene Noua Gaiie de Sud 
și Victoria, sint amenințați de 
inundații, în urma revărsării ce
lui mai mare rîu din Australia, 
Murray, care separă cele două 
state. în urma unor ploi puter
nice, apele riului au ieșit din 
matcă și au acoperit mii de acri 
de pămint arabil ; șoseaua ce 
leagă orașele Albury și Wodonga 
a devenit impracticabilă.

DEMONSTRAȚII DE PROTEST 
LA SAIGON

• LA SAIGON au avut Ioc, 
duminică, demonstrații de pro
test deosebit de puternice îm
potriva regimului antipopular al 
lui Thleu, organizate din ini
țiativa unor organizații și lideri 
ai opoziției de la Saigon, între 
care Ngo Ba Thanh, președinta 
„Mișcării de luptă a femeilor 
pentru dreptul Ia viață", ares
tată în repetate rinduri pentru 
activitatea desfășurată impo- 
triva actualului regim saigonez.
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