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Astăzi la posturile
noastre de radio

și televiziune
Astăzi, în jurul orei

17,30,
tre de
ziune
direct

posturile noas- 
radio și televi-
vor transmite
Adunarea fes-

tivă organizată cu pri
lejul celei de-a XXX-a 
aniversări a Zilei 
Armatei Republicii So
cialiste România.

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în institute de cercetare

și proiectare

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
J ’

s-a întîlnit cu secretarul general
al Mișcării pentru Socialism din Venezuela

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
miercuri după-amiază, cu tova
rășii Pompeyo Marquez, secre
tar general al Mișcării pen
tru Socialism din Venezuela 
(M.A.S.), și Teodoro Petkoff, 
membru al Comisiei politice a 
C.C. al M.A.S., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., fac o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Cuină, membru al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Pompeyo Marquez a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
călduroase și prietenești urări 
din partea conducerii Mișcării 
pentru Socialism din Venezue
la, a adresat secretarului gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân profunde mulțumiri pentru 
posibilitatea oferită de a vizita 
România, de a cunoaște reali
zările remarcabile obținute de 
poporul român, sub conducerea 
P.C.R., în dezvoltarea socialistă 
a țării.

Salutîndu-i cordial pe oas
peți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că vizita lor în 
România reprezintă o expresie 
a dorinței comune de a extinde 
și întări relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și Mișca
rea pentru Socialism din Vene
zuela, în interesul ambelor po
poare, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Pompeyo Marquez au avut, 
apoi, un schimb de vederi pri
vind activitatea și preocupări
le celor două partide, stadiul și 
perspectivele de dezvoltare 
raporturilor dintre P.C.R.

și in legăturăM.A.S., precum 
cu unele probleme actuale ale 
vieții internaționale și ale miș
cării muncitorești.

în timpul convorbirii, s-a a- 
preciat cu satisfacție că rela
țiile dintre Partidul Comunist 
Român și Mișcarea pentru So
cialism din Venezuela cunosc o 
evoluție ascendentă și a fost 
exprimat deplinul acord pentru 
dezvoltarea și adincirea în con
tinuare a acestor legături de 
prietenie și solidaritate, în in
teresul întăririi raporturilor 
dintre cele două, țări și popoa
re. Salutând pașii pozitivi în 
dezvoltarea relațiilor româno- 
venezuelene, ca urmare a 
vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Venezuela. cele 
două părți s-au pronunțat pen
tru amplificarea colaborării în 
diferite domenii dintre Româ
nia și Venezuela, în folosul re-

ciproc, al cooperării și înțelege
rii internaționale.

Totodată, s-a relevat necesi
tatea intensificării acțiunilor u- 
nite pe plan național și inter
național ale tuturor forțelor re
voluționare, progresiste, de
mocratice, antiimperialiste, ale 
maselor populare, in vederea 
consolidării cursului pozitiv 
spre destindere și securitate, 
stingerii focarelor de încordare 
și conflict, pentru democratiza
rea relațiilor dintre state, in
staurarea unei noi ordini poli
tice și economice și edificarea 
unei lumi mai drepte și mai 
bune, dare să asigure pacea, 
independența, dezvoltarea libe
ră a fiecărei națiuni, dreptul de 
a fi stăpînă pe bogățiile națio
nale, pe destinul său.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie.

TOT IN CURSUL ZILEI DE IERI

cercetătorii, pro-

(Continuare în pag. a IlI-a)

expoziții organi- 
Sporturilor și al

Ceaușescu, împreună cu tovarășii Manea 
Cioara, Paul Niculescu-Mizil, llie Verdeț,

Tovarășul Nicolae
Mănescu, Gheorghe _____ , ___ . ..
Emil Bobu, Cornel Burtică, loan Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, au vizitat, în cursul 
dimineții de miercuri, noi institute de cercetare și proiectare 
din domenii cu implicații importante pentru știință și producție.

AU FOST VIZITATE

— obiective fundamentale

FILE DINTR-UN

DE PESTE
900MILIOANE LEI

N. COȘOVEANU

Raportul tinerilor către Congres
ÎNTREPRINDEREA 

DE AUTOTURISME PITEȘTI

întreprinde- 
lucrătorii au 
cu profundă 
propunerile 

de

înalt fo- 
realizeze 
1974, a- 
o supra- 

la

© Institutul central de biologie • Institutul 
central de cercetări metalurgice • Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante tehnice de la 
Fundulea.

Pe agenda 
Ceaușescu s-a 
sistematizare a

de lucru a tovarășului Nicolae 
aflat: • Examinarea schiței de 
municipiului București.

Continuare a întâlnirilor de 
lucru avute de secretarul gene
ral al partidului in ziua anteri
oară, această vizită a constituit 
un prilej de analiză cuprinză
toare, operativă și eficace, a sar
cinilor de răspundere ce revin 
oamenilor de știință, specialiști
lor. în lumina documentelor pro
gramatice ale celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, care des
chid națiunii noastre perspecti
va luminoasă a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României spre co
munism. Astfel, în cadrul unui 
rodnic dialog, au fost examina
te, prin prisma situațiilor con
crete din aceste institute, aspec
te de mare interes actual și de 
perspectivă ale activității științi
fice, chemată să aducă o contri
buție tot mai însemnată la so
luționarea cerințelor complexe 
ale dezvoltării economice și so
ciale, în ritm intens, a țării 
noastre, dezvoltare la temelia 
căreia trebuie să stea cele mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nologiei contemporane.

în același context, al preocu
părilor pentru dezvoltarea mul
tilaterală a țării în următorii 
ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, care l-au

însoțit în această vizită, au exa
minat schițele de sistematizare 
a Bucureștiului în perspectiva 
următoarelor decenii, prezentate 
în cadrul unei 
zate la Palatul 
Culturii.

Pretutindeni, 
iectanții, toți oamenii muncii din 
unitățile vizitate, l-au întâmpinat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu multă căldură ; împărtășind 
cu însuflețire dorința întregii 
noastre națiuni, ei și-au expri
mat, cu bucurie și mindrie pa
triotică, deplina adeziune la pro
punerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie.reales secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, Ia apropiatul forum al 
comuniștilor.

Primul obiectiv de pe a- 
genda vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost Institutul cen
tral de biologie. Acest centru 
care își propună să asigure o 
legătură mai strinsă între cerce
tare, învățămint și activitatea 
productivă, înglobează toate uni
tățile și stațiunile de cercetare 
biologică, catedrele de profil de 
la universități, oferind astfel o 
bază unică muncii științifice și

In pagina a ll-a
Societatea socialistă multilateral dezvoltată

10. DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI - FAC
TOR DE BAZĂ AL PROGRESULUI GENERAL AL 
SOCIETĂȚII-ÎN STRÎNSĂ LEGĂTURĂ CU CE
RINȚELE PRODUCȚIEI DE BUNURI MATERIALE 

Șl ALE ACTIVITĂȚII SPIRITUALE

BOGAT BILANȚ LA
GIURGIU-RĂZMIREȘTI

0 PRODUCȚIE 
SUPLIMENTARĂ 
ÎN VALOARE
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Faptele de muncă ce vin să 
întregească bilanțul succeselor cu 
care tinerii întîmpină Congresul 
al XI-lea al P.C.R. sînt, cu fie
care zi ce ne apropie de acest 
măreț eveniment, tot mai nume
roase. Din veștile sosite ieri la 
redacfie, cea de pe Șantierul na
țional al tineretului Giurgiu-Răz
mirești anunță că la acest mare 
obiectiv de irigații brigadierii 
și-au îndeplinit fi depășit planul 
în proporție de 120 la sută. Pe 
acest șantier, deschis în luna iu
lie, la indicația secretarului gene
ral al partidului, fuseseră execu
tate la începutul lunii octombrie 
lucrări în valoare de 15 567 000 
lei. Ele sînt rezultatul muncii a 
peste 1 000 de brigadieri care au 
realizat 5 000 metri cubi beton. 
60 000 metri pătrați dale, pentru 
impermeabilizarea canalelor, con
strucția a două stații de punere 
sub presiune, săparea și finisarea 
canalului de aducțiune pe o lun
gime de 4,6 kilometri și a ca
nalelor de distribuție pe o lungi
me de 10 kilometri, montarea a 
65 kilometri de conductă. Toate 
aceste lucrări se concretizează în 
amenajarea pentru irigații a unei 
suprafețe de 4 200 hectare.

Școală a muncii, șantierul își 
desfășoară activitatea în spiritul 
indicațiilor date în februarie de

secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
ședința de analiză cu Biroul C.C. 
al U.T.C. fi Biroul Comitetului 
Executiv al U.A.S.C.R. El consti
tuie, astfel, un cadru ideal de 
educare prin muncă și pentru 
muncă, pentru dezvoltarea spiri
tului muncitoresc, pentru auto- 
conducere și gospodărire pro
prie. Și aceasta nu numai pen
tru brigadieri, ci pentru toți ti
nerii care vin în contact cu rea
litatea șantierului — tineri aflați 
în comunele înconjurătoare, cît și 
pentru cei din alte localități ale 
țării care au aici, pe șantier, pri
eteni, cunoscuți. colegi de muncă.

Inscriindu-se în efortul gene
ral al oamenilor muncii din țara 
noastră, pentru întîmpinarea cu 
noi succese în muncă a celui de 
al XI-lea Congres al P.C.R , Șan
tierul național al tineretului 
Giurgiu-Răzmirești se angajează 
ca în cinstea celui mai 
rum al comuniștilor să 
integral planul pe anul 
menajînd pentru irigații 
față de 5 000 hectare, pînă 
sfîrșitul anului urmînd să execu
te lucrări, aferente unei suprafe
țe de aproape 6 000 hectare.

ac- 
inainte de 

întâmpina 
Congres al 
remarcabile 

domeniile 
colectivul In- 

autolurisme

STABILITATEA PREȚURILOR
TRĂSĂTURĂ DEFINITORIE

A VIEȚII NOASTRE ECONOMICE

CU PRILEJUL ZILEI ARMATEI

Tineretului Comunist
cînd 
con- 
cele 

mai acute și mai virulente ma
nifestări ale fenomenului infla
ționist, cind creșterea prețurilor 
la diferite categorii de produse 
a cunoscut o amploare fără pre
cedent, afectând cele măi largi 
pături ale populației, în țara

noastră, viața economică este
caracterizată prin stabilitatea de 
ansamblu a prețurilor, printr-o 
evoluție ferm controlată și stă- 
pînită a acestora, în deplin con
sens cu caracterul planificat al 
economiei socialiste. Fapt cu

In aceste momente, 
lumea capitalistă se 
fruntă cu una din

atît mai semnificativ cu cît a- 
ceastă stabilitate a fost menți
nută în condițiile în care, 
ultimii ani, piața externă 
dovedit dominată de mari 
exagerate fluctuații ale prețuri
lor, de modificări esențiale de 
paritate generate de actuala 
criză a sistemului valutar mon
dial.

Pentru oricare cumpărător șl 
gospodină această realitate este 
evidentă în orice moment. Pie
țele și magazinele din oricare 
oraș, comună și centru munci
toresc al țării abundă de pro
duse dintre cele mai variate In

în 
s-a

Și

cantități suficiente și la prețuri 
accesibile tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii. De la 
produse agroalimentare — pîine 
zahăr, ulei, cartofi, legume 
fructe — și pînă la cele 
diferite mărfuri industriale 
tinate consumului, totul se 
ră satisfacerii celor mai 
gente pretenții. Și, ceea ce se 
cuvine în mod deosebit relevat, 
sînt produse de bază cum ar fi 
de pildă plinea, zahărul, uleiul, 
laptele, pastele făinoase, o serie 
de sortimente de țesături și în
călțăminte, la care preturile au 
rămas neschimbate, aceleași ca

Și 
mai 
des- 
ofe- 
exi-

în urmă cu 10—15 ani, deși în 
această perioadă veniturile rea
le ale populației au crescut con
siderabil. Mai mult, superiorita
tea economiei socialiste, carac
terul profund umanist al poli
ticii partidului și Statului nos
tru în acest domeniu, se mani
festă pregnant și în faptul că, 
prin plan, sînt prevăzute anu
mite cantități de produse cu 
pondere în consumul populației

CONSTANTIN DUMITRU

(Continuare în pag. a ll-a)

Ieri cîteva dintre organiza
țiile U.T.C. din armată au trăit 
un eveniment deosebit. Pentru 
rezultatele foarte bune obținute 
în pregătirea de luptă și politi
că, pentru întreaga activitate 
desfășurată în rîndul militarilor 
uteciști, Secretariatul Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist a hotărît să le în- 
mîneze drapelul organizației 
noastre revoluționare. La festi
vitățile ocazionate de această 
solemnitate au participat mem
bri ai Biroului și Secretariatului 
C.C. al U.T.C., activiști ai co
mitetelor județene de partid și 
U.T.C., reprezentanți ai coman

damentelor de armă și ai Con
siliului politic superior al ar
matei, tineri din detașamentele 
de pregătire pentru apărarea 
patriei. Prezent la o astfel de 
manifestare redactorul nostru 
relatează :

Pe platoul de adunare al Șco
lii militare de ofițeri activi de 
tancuri și auto ,,Mihai Vitea
zul" se află aliniat întreg efec
tivul. Alături de elevii și ofițe
rii școlii se află alinlați elevi ai 
Liceului „N. Bălcescu" și Liceu
lui industrial textile-confecții din 
localitate, îmbrăcați în unifor
mele albastre ale detașamente-

lor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Traian 
nescu, prim-secretar al 
U.T.C., ministru pentru 
mele tineretului, Ion 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R., general 
locotenent Constantin Ionescu, 
activiști ai Consiliului politic 
superior al armatei, ai organe
lor județene de partid și U.T.C.

Ștefă- 
C.C. al 
proble-
Dincă,

AL. DOBRE
(Continuare în pag. a IV-a)

Animat de dorința de a-și 
aduce o sporită contribuție 
la realizarea sarcinilor 
tualului cincinal 
termen și de a 
cel de-al XI-lea 
partidului cu 
succese în toate 
de activitate, 
treprinderii de
din Pitești a îndeplinit sar
cinile de plan pe primii pa
tru ani ai cincinalului. Pînă 
la finele acestui an se va 
realiza un volum suplimen
tar de producție în valoare 
de peste 900 milioane lei fa
ță de prevederile planului 
pe anii 1971—1974.

Angajîndu-se să nu precu
pețească nici un efort pentru 
a obține noi succese în rea
lizarea sarcinilor actualului 
cincinal înainte de termen, 
colectivul întreprinderii a 
adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spu
ne : Comuniștii 
rii noastre, toți 
luat cunoștință 
satisfacție de 
făcute de organizațiile 
partid din județul Maramu
reș ca dumneavoastră, omul 
care reprezintă în chip stră
lucit națiunea noastră socia
listă, să fiți reales în funcția 
de înaltă răspundere — a- 
ceea de secretar general al 
partidului. Este o dorință u- 
nanimă, pornită din inima 
unui popor de 20 milioane, 
care dorește ca destinele 
sale să fie conduse de cel 
mai ilustru fiu al său.

INSCRIPȚII PE STEMA

NOII ȚĂRI A MARA-

MUREȘULUI

Reportaj despre j,oa- 
menii fără pereche" 
din străvechile ținuturi 

ale dacilor liberi

în pagina a 4-a
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chemarea la întrecere

Raportul tinerilor
către Congres

Acolo de unde a pornit

întreprinderea „Dorobanțul"

O ȘCOALA 
PUTERNIC 

ANCORATĂ
ÎN REALITĂȚILE

SOCIETĂȚII
Prof. univ. dr. CONSTANTIN MANOLESCU

adjunct al ministrului educației și învățămintului

Politica partidului în dome
niul învățămîntului — sinteti
zată de proiectul de Program al 
Partidului Comunist Român și 
proiectul Directivelor Congresu
lui al XI-lea — evidențiază poate 
cel mai concludent faptul că, in 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism, 
tineretul este în primul rînd cel 
care-și găsește concretizată o 
luminoasă perspectivă.

Caracteristica esențială a în
vățămintului în viitorul cincinal 
o constituie strînsă lui legătură 
cu cerințele progresului econo- 
mico-social și cultural al țării. 
Dezvoltarea puternică a indus
triei, agriculturii și celorlalte 
ramuri, introducerea largă în 
producție a științei și tehnicii 
moderne, i amplul program de 
investiții vor crea 1—1,2 milioa
ne de noi locuri de muncă. Vor 
trebui să fie pregătiți 1550— 
1 700 mii muncitori calificați și 
250—300 mii tehnicieni, maiștri, 
ingineri și alte cadre de specia
litate.

Se va produce o adevărată co
titură în pregătirea generală a 
tinerei generații, prin făptui că 
in anii 1976—1980 se va genera
liza și perfecționa prima treap
tă a liceului, urmind ca după 
1980 pină în 1990 să se treacă 
treptat la generalizarea celei 
de-a doua trepte a liceului. A- 
ceasta arată că, pe măsură ce 
urcăm pe trepte mai înalte de 
dezvoltare și civilizație, societa
tea resimte necesitați tot mai 
mari de pregătire a cadrelor. 
Este o binefacere pentru noi toți 
și; în primul rînd pentru tine
rele generații, câ aceste necesi
tăți sociale ae pregătire se re
zolvă pe baze socialiste, in spi
ritul unor înalte principii uma
nitare.

Merită subliniate nu numai 
creșterile cantitative, dar și o 
serie de senimbări calitative 
cum ar fi : orientarea cu pre
cădere a învățămintului liceal 
spre profiluri industriale, agri
cole și economice, dezvoltarea 
învățămintului profesional astfel 
incit școala să dea tinerilor cu
noștințe profesionale și de
prinderi practice temeinice pen
tru exercitarea meseriei, pre
cum și creșterea cu prioritate a 
numărului studenților țn învă
țămîntul tehnic (in anii 1976— 
1980 invățămintul superior și 
postliceal va fi absolvit 
200 mii persoane, >'■ 
mii vor fi ingineri 
neri).

Pe toate treptele 
mint se va asigura 
multilaterală a tineretului și o 
calificare complexă, cu profil 
larg, intr-o măsură care presu
pune o substanțială îmbunătățire 
și modernizare a planurilor de 
învățămînt, a programelor și 
tehnologiei didactice. Cea mai 
importantă dintre perfecționări 
se referă la realizarea unei uni
tăți organice a învățămintului cu 
producția.

Școala — puternic centru de 
învățămînt și producție. Nu 
numai instruirea, dar nici e- 
ducarea omului 
rea conștiinței 
și răspunderii nu 
sibile decît în condițiile 
perfecte simbioze dintre învă- 
țămint și producție. Eără aceas
tă contopire este exclusă o 
nouă concepție, restructurarea 
pe baze noi a învățămîntului, 
așa cum este cerută de proiec
tul de Program și proiectul Di
rectivelor Congresului al 
XI-lea. „Noua concepție — 
subliniază tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — trebuie să 
se bazeze pe unitatea orga
nică a învățămintului cu cer
cetarea și producția".

Factorii de invățămint, cu 
participarea largă a factorului 
producție, se preocupă să gă
sească cele mai bune căi — 
tilizind indicațiile concrete pe 
care secretarul general 
partidului le-a dat școlii în 
ultimii ani — pentru parti
ciparea efectivă i a profeso
rilor și elevilor la activitatea 
productivă. In fața învățămîn
tului stă sarcina încredințată de 
conducerea partidului ca în ur
mătorii doi ani fiecare institut, 
fiecare facultate să devină un 
puternic centru de invățămint 
și, totodată, un laborator de 
cercetare și o uzină de produc
ție. Elevul, ca și studentul, fie
care în forme adecvate, vor tre
bui să învețe și să producă con
comitent, pentru economie, pen
tru autofinanțarea învățămîntu- 
lui. Școala practicii este și 
școala răspunderii. De alt
fel, pedagogia modernă rele
vă cu pregnanță că integrarea 
invățămintului cu cercetarea și 
producția este un imperativ 
mondial. Toate țările avansate 
își pun această „mare proble
mă" a secolului al XX-lea. Este 
un merit că școala noastră, be
neficiind de îndrumările par
tidului și statului, merge în a- 
vangarda experienței mondiale.

La școala spiritului revoluțio
nar. Proiectul de Program al 
partidului și celelalte documente 
pregătitoare ale Congresului al 
XI-lea subliniază că educarea 
cadrelor de mîine trebuie să se 
facă în spiritul concepției re
voluționare a partidului nostru.

Aplicarea, începînd cu acest 
an școlar, a măsurilor de îm
bunătățire a predării științelor 
sociale, aprobate de Secretaria
tul C.C. al P.C.R. în iulie 1974, 
celelalte măsuri de perfecțio
nare a conținutului învățămîn- 
tului pun accentul pe cunoaște
rea și aprofundarea politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru, pe formarea 
unei gîndiri dialectice, care să 
permită înțelegerea creatoare de 
către elevi și studenți a reali
tăților de azi și de mîine ale 
țării noastre, a realităților de 
azi și de mîine ale lumii con
temporane.

Organizația revoluționară a ti
neretului constituie un partener 
de nădejde al școlii în procesul 
educării tinerilor în spiritul 
dragostei față de patrie, devota
mentului revoluționar față de 
cauza clasei muncitoare și a po
porului, sentimente care nu pot 
fi altfel dovedite decît ridicînd 
nivelul învățăturii, al muncii, al 
disciplinei, la nivelul la care se 
ridică azi și se va ridica în vii
tor învățămîntul românesc.
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10. Dezvoltarea învățămîntului—factor de bază al 
progresului general al societății—în strînsă legătură
cu cerințele producției de bunuri materiale și ale

activității spirituale
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0 INEDITA LECȚIE DE ISTORIE
în 1944, unul din 3,5 locuitori era analfabet. în anul școlar 

1944-1945, potrivit unor cifre incomplete, am avut 4233451 
neștiutori de carte la o populație de 15 000 000 locuitori, 
după un recensămînt din octombrie 1945.

„PORNIND DE LA PRINCIPIUL CĂ ȘCOALA CONSTI
TUIE FACTORUL PRINCIPAL DE EDUCARE SI FORMARE 
A GENERAȚIEI TINERE, A OMULUI ÎN GENERAL, ÎN PE
RIOADA URMĂTORULUI CINCINAL - 1976-1980 - SE 
VA GENERALIZA SI PERFECȚIONA PRIMA TREAPTĂ A 
LICEULUI, URMIND CA DUPĂ 1980, PÎNĂ ÎN ANII 1990, 
SĂ SE TREACĂ LA GENERALIZAREA CELEI DE-A DOUA 
TREPTE A LICEULUI, ASTFEL ÎNCÎT SĂ SE ASIGURE 
CUPRINDEREA ÎNTREGULUI TINERET ÎN ÎNVĂTĂMÎN- 

I TUL DE 12 ANI".
(Din proiectul Programului Partidului Comunist Român)

România, în mersul ei spre socialism, a trecut, ca puține țări din lume, 
la generalizarea învățămîntului obligatoriu de zece ani, organizînd prima 
treaptă a liceului obligatoriu. în acest an școlar, populația școlară a Româ
niei se cifrează la 4 824 000 elevi și studenți, numărul elevilor crescînd în ul
timii 20 de ani de 2,5 ori, iar al studenților, în aceeași perioadă, de 5,5 ori.

PARALELĂ
Documentar 1924 Documentar 1974

Toate angajamentele
înfăptuite

De aici, de la întreprinderea 
de stofe „Dorobanțul" din Plo
iești a fost lansată la începutul 
acestui an chemarea la între
cere socialistă către toate între
prinderile similare din țară. 
Angajamentele asumate preve
deau realizarea peste plan a 
30 tone fire pieptănate și a 60 000 
m.p. țesături, crearea a 100 de 
noi desene și poziții coloristice, 
creșterea indicelui de calitate. 
Obiective extrem de mobiliza
toare a căror îndeplinire exem
plară îndemna la o riguroasă 
organizare a producției și a 
muncii, la stabilirea unei strate
gii temeinic fundamentate pen
tru fiecare secție, loc de muncă 
și muncitor în parte. „Din cele 
30 de tone fire pieptănate pre
văzute a se obține peste plan — 
ne spune ing. Elena Mihăilă, 
secretara comitetului U.T.C. pe 
întreprindere — noi, tinerii, 
ne-am angajat să realizăm 10 
tone. Pînă acum am raportat 
deja depășirea prevederilor cu 
încă 50 de tone de fire pieptă
nate". Explicațiile unui succes 
de o asemenea amploare vizea
ză deopotrivă generalizarea ini
țiativei ca fiecare tînăr să vină 
la program cu 15 minute 
mai devreme pentru preluarea 
schimbului, folosirea rațională a 
utilajelor în timpul afectat pro
ducției ca și numeroasele ac
țiuni desfășurate în sprijinul 
producției. Bucurîndu-se de o 
largă audiență în rîndul tineri
lor un asemenea mod riguros 

. conceput de a acționa s-a re
flectat direct în depășirea sub
stanțială a sarcinilor de produc
ție, activitate în care s-au re
cunoscut, îndeosebi. uteciștii 
Constanța Bucur, Alexandru 
Enache și Didina Sava de la țe- 
sătorie, Stela Voicu, Florica 
Năstase și Ioana Roșea de la 
filatură, inginera Teodora lo- 
nescu de la sectorul de creație 
și mulți alții.

Dar, aportul tinerilor, nu se 
manifestă numai pe planul de-

pășirii sarcinilor de producție, 
ci și al realizării unor importan
te economii de materii prime, 
combustibil și energie electrică. 
Pe planul unor asemenea pre
ocupări se detașează prin inge
niozitate și eficiența lui maxi
mă imediată realizarea de către 
tînărul ajutor de maistru Vale- 
riu Țenescu a unui dispozitiv de 
limitare a mersului în gol -a 
războaielor care permite obți
nerea intr-un singur schimb a 
600 m.p. de țesături fără con
sum de energie electrică supli
mentară. Și tot aici se cuvin 
remarcate inițiativele tinerilor 
de la secția țesătorie care în 
cadrul acțiunilor desfășurate în 
sprijinul 
curățirea 
în acest 
valoare 
lei.

— Situația 
mentelor 
chemării 
spune ing. Nina Diaconescu, di
rectoarea comercială a între
prinderii — ne îndreptățește să 
aspirăm la un loc de frunte. 
Prevederile inițiale au fost de
pășite de peste 4 ori la produc
ția de fire pieptănate și de 2 
ori la aceea de țesături finite, 
în condițiile în care numărul 
modelelor și pozițiilor coloristi
ce noi a depășit cifra de 150. 
Altfel spus, numai din produc
ția de stofă realizată suplimen
tar se pot confecționa peste 
48 000 de costume, adică atîtea 
cit pentru un sfert din popu
lația Ploieștiului. Un rezultat 
care vorbește de la sine despre 
entuziasmul și seriozitatea cu 
care întregul colectiv, cei peste 
800 de tineri uteciști au răspuns 
unei sarcini ce vizează presti
giul întreprinderii, renumele el. 
Și, sîntem siguri că avînd ase
menea oameni, succesele noastre 
nu se vor limita numai la atît.

producției, au efectuat 
canetelor economisind 

fel 
de

materii prime în 
peste 1,4 milioane
ia zi a angaja- 

asumate în cadrul 
la întrecere' — ne

CONSTANTIN DUMITRU

ȘS AU ÎNDEPLINIT
PLAHUL PE 4 ANI

în „Dimineața" din 27 ianuarie re
țin atenția cîteva titluri sugestive : 
Din viața studenților - Mizeria de la 
cantine - Stări de lucru intolerabile - 
Lipsa și frigul. Din cuprinsul articole
lor : „Am văzut studenți așteptând ore 
la rînd și apoi mîncînd în picioare, 
ținînd farfuria de fiertură (numai ast
fel poate fi numită... mîncarea) în- 
tr-o mină, furculița în cealaltă și pîi- 
nea în buzunar. Dar mulți nu au pu
tut pătrunde în cantină, căci ar fi fost 
mulțumiți".

DECRET PENTRU MAJORAREA 
BURSEI STUDENȚILOR DIN 
ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR

în vederea aplicării Hotăiîrii Co
mitetului Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român cu 
privire la îmbunătățirea condițiilor de 
viață și de studiu ale studenților,

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează : Art. 1. 
Bursa studenților din învățămîntul su
perior destinată alocației de hrană se 
majorează cu 72-75 lei lunar, înce
pînd cu anul școlar 1974-1975...

• Două mari unități de 
construcții din județul Galați, 
și anume Trustul județean 
de construcții și Grupul de 
șantiere pentru construcții 
industriale și agrozootehnice 
Galați, au îndeplinit planul 
pe 4 ani la activitatea de con- 
strucții-montaj. Lucrătorii 
celor două unități vor realiza 
peste prevederile perioadei 
1971—1974 lucrări de con- 
strucții-montaj în valoare de 
peste 105 milioane lei.
• Furnaliștii întreprinderii 

„Victoria" din Călan au in

dcplinit sarcinile de plan pe 
patru ani, creîndu-și premise 
ca pînă la finele lunii de
cembrie să elaboreze peste 
32 700 tone de fontă. Numai 
în cursul acestui an s-a 
elaborat în plus o cantitate 
de fontă echivalentă cu me
talul necesar pentru fabri
carea a peste 530 de trac
toare, iar pe ansamblul în
treprinderii s-a realizat o 
producție industrială supli
mentară evaluată la aproape 
10 milioane lei.

Numai în ultimii zece ani s-au construit spații noi de cămine, numărul locu
rilor în cămine crescînd câ circa 33 000 și în cantine cu 30 000 ; numărul căminiș- 
tilor crește de la 64 la sută în 1970, la 68 la sută, iar al celor care iau masa la 
cantină de la 57 la sută, la 59 la sută; numai în acest an, numărul locurilor la 
cămin crește cu 3 000; statul prin decretul mai sus amintit a suplimentat fondul 
de burse cu 50000000 lei. Statul își asumă obligația de a cheltui cu fiecare stu
dent, anual, peste 12 000 lei, iar în suma aceasta trebuie incluse și vacanțele în 
tabere ori în stațiunile de odihnă, în excursii.

Foto: O. PLECAM

Sugeslîvă dinamică a creșterii 
detașamentului clasei muncitoare

Ne pregătim for
ța de muncă pentru 
asigurarea economiei 
naționale, a tuturor 
sectoarelor societă
ții cu muncitori de 
nădejde. între anii 
1949—1973, detașa
mentul clasei munci
toare 
1 309 000 
formați 
profesională și liceul 
de specialitate, din
tre care 353 000 nu
mai în cei trei ani ai 
actualului cincinal.

Economia naționa
lă în evoluție ascen
dentă- transferă șco
lii „comenzi ferme de

Și școala o- 
aceste co-

crește cu 
muncitori 

în școala

cadre", 
norează 
menzi. Depărtîndu-se 
cu pași vertigi- 
noși de realitatea 
lui 1938 cînd de-abia 
aveam în școli pro
fesionale 39 250 e- 
levi, și aplicînd în
mulțirea 
noastre, 
astăzi, 
levi numai în 
le profesionale 
maiștri.

Posibilitatea 
zării acestei 
țiri : Statul a chel
tuit în acești ani 
3 263 200 000 lei nu
mai pentru burse a-

zilelor 
ajungem, 

la 269 000 e- 
școli- 
și de
reali- 

înmul-

dincordate elevilor 
acest tip de școală ; 
a creat peste 48 000 
locuri în cămine : 
peste 41 000 elevi au 
asigurată masa la 
cantină.

Școala profesională 
are sarcina ca numai 
ea să pregătească 
între 1976—1980 550— 
600 mii muncitori, 
îneît, firește, vom fi 
martori la dezvolta
rea acestei școli po
trivit statutului nou 
ce-1 va avea în con
dițiile în căite gene
rația tinără trece o- 
bligatoriu prin prima 
treaptă de liceu.

Cu ce ne prezentăm astăzi in fața învățămintului anului 1990
învățămîntul și-a dat osteneala să fie Ia înălțimea unui dezi

derat fundamental ce i-a fost formulat drept lege de căpătii : 
să pregătească tînăra generație pentru muncă și viață. Restruc
turat pe baza directivelor de partid, învățămîntul a traversat cî- 
teva momente esențiale, evidențiind modul în care școala româ
nească se dezvoltă prin perspectiva dezvoltării societății româ
nești, slujind acest proces.
• In 1968 : a început școlari

zarea de la vîrsta de 6 ani • în 
1969 : s-a trecut la învățămîntul 
obligatoriu de cultură generală 
de zece ani • In 1970—1971 : 
școala generală funcționează cu 
clasele a IX-a, a X-a generale, 
cu aproximativ 100 000 elevi șco
larizați în 2078 unități școlare • 
în răstimpul 1966—1970 : învă
țămîntul obligatoriu de cultură 
generală a fost absolvit de un 
număr de 1 157 000 de elevi, cu 
503 000 mai mult decît în cei 
cinci ani precedenți « Un act de 
naștere semnat în cincina
lul trecut : Liceul de spe-

cialitate ; 
circuitul 
formă de 
profesional . a muncitorului 
înaltă calificare. • Iunie 1973 : 
partidul a luat din nou în dis
cuție problemele școlii. De aici 
înainte, o hotărîre de o deose
bită importanță — relevînd con
tribuția de mare însemnătate, 
teoretică și practică, pe care a 
adus-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arată căile perfecțio
nării întregului sistem de învă- 
țămînt; modernizarea structuri
lor lui, legarea mai strînsă cu 
cercetarea științifică șl produc-

în 1966 el 
învățămintului, 

pregătire de
intră în 

ca 
tip 
cu

ția, aplicarea unui sistem uni
tar și eficient de predare a ști
ințelor sociale, îmbunătățirea 
activității de educație a tinere
tului in spiritul eticii și echită
ții socialiste. • Aprilie 1Ș74 : 
Printr-o hotărîre a Consiliului 
de Miniștri se stabilesc măsuri 
de trecere la generalizarea pri
mei trepte de liceu. Sîntem în 
situația, atît de particulară — 
dacă ne gîndim la țările din 
lume cu un învățămînt dezvol
tat — cînd societatea noastră 
„obligă" întregul tineret să trea
că prin prima treaptă de liceu. 
La deschiderea noului an școlar, 
opt tipuri de liceu, cuprinzînd 
24 profile au pornit la drum re- 
unindu-i la studiu în anul I rie 
promovațji clasei a VIII-a a șco
lii generale — aproape 300 000 
absolvenți, 72 la sută dintre ei 
sînt cuprinși în licee de tip in
dustrial, agricol, economic, pe-

dagogic, sanitar și de artă și 
mai puțin de 30 la sută în licee
le real-umaniste. ® Iunie 1974 : 
Se semnează un decret de stat 
prin care se stabilește o nouă 
treaptă, esențială, in procesul 
modernizării învățămintului : 
nomenclatorul profilelor și spe
cializărilor din învățămîntul su
perior, precum și al facultăților și 
institutelor din sistemul învăță- 
mîntului superior.

Acesta este argumentul potri
vit căruia am intrat în anul u- 
niversitar cu 36 de profile de 
bază, cu 89 de specializări, în 
loc de 155 specialități existente, 
cu 42 institute de invățămint 
superior și 137 facultăți 
număr sporit de studenți 
murile ‘tehnice ale școlii 
rioare. Anul universitar 
ceput cu cifra de 150 000 studenți.
• Septembrie 1974 : Din lniția-

cu un 
în ra- 
supe- 
a în-

tiva secretarului general al par
tidului se desfășoară Consfătui
rea cadrelor și activului de 
partid din învățămîntul supe
rior, întîia mare reuniu
ne de lucru ce are loc după 
apariția documentelor progra
matice ale Congresului al XI-lea 
— fapt încărcat de semnificație, 
reflectînd concludent grija pe 
care conducerea de partid o 
poartă evoluției învățămintului. 
Aici 
rit

: buie
1 oară 

pentru a atinge culmile ce-i sînt 
stabilite pentru 1990 : ca un în- 
vățămint-uzină, un învăță
mînt creator, un învățămînt re
voluționar, capabil să formeze 
omul nou.

Grupaj realizat de 
LUCREȚIA LUSTIG

s-a arătat răspicat, în spi- 
comunist, cum tre

să evolueze școala superi- 
— și școala in general —

STABILITATEA
PRETURILOR

(Urmare din pag. I)
corelate 
benefi- 

mai mi- 
categorii 

___ , îndeosebi 
cele "destinate copiilor și elevi
lor, prin car.e grija statului este 
evidentă, privind stabilirea pre
țurilor de vînzare, de regulă 
mai mici, prin reducerea impo
zitelor și a beneficiilor. Și pen
tru că este toamnă, anotimpul 
aprovizionării de iarnă cu legu
me, se cuvine să remarcăm in
tervenția fermă a statului în ce 
privește prețurile produselor ce 
se desfac pe piața țărănească 
care sint dirijate și corelate în 
permanență pe bază de mercu
rial cu prețurile din comerțul 
de stat.

Desigur, vorbind despre stabi
litatea de ansamblu a sistemu
lui de prețuri — necesitate o- 
biectivă într-o economie plani
ficată — nu trebuie să o con
fundăm cu rigiditatea sau imobi
lismul prețurilor. In fond, sis
temul nostru de prețuri reflecță 
nivelul intern al productivității 
muncii sociale și ca atare pre
țurile. produselor de fabricație 
internă trebuie stabilite pe 
baza costurilor de producție și 
a unui venit net,. dimensionat 
pe ramuri și subramuri în ra
port cu valoarea fondurilor de 
producție. Problema apare însă 
mai dificilă atunci cînd ne re
ferim la reflectarea în prețurile 
interne a schimbărilor și fluc
tuațiilor înregistrate in prețurile 
externe. Evident, la întrebarea : 
in ce măsură prețurile mondia
le âr. putea fi transpuse drept 
prețuri interne, răspunsul este 
categoric negativ. Aceasta însă 
nu . exclude posibilitatea — a- 
tunci cînd ne referim la prețu
rile unor materii pritne, utilaje 
ș.a. destinate consumului pro
ductiv — reflectării corespun
zătoare a modificărilor ce sur
vin pe plan extern în prețu
rile interne. Ceea ce trebuie re
ținut este însă faptul că acest 
lucru nu presupune obligativita
tea unei oglindiri nemijlocite și

ale căror prețuri sînt 
cu veniturile celor ce 
ciază de o remunerație 
că. Sînt de asemenea 
întregi de produse,

imediate în nivelul prețurilor 
interne a oricărei modificări, 
deoarece practic acest lucru ar 
echivala cu introducerea unui 
sistem de prețuri fluctuante, in
compatibile cu sistemul econo
miei planificate. în țara noas
tră sînt create toate condițiile 
necesare pentru ca reflectarea 
în prețurile interne a compo
nentei externe ii cheltuielilor 
sociale de producție să aibă loc 
fără a afecta stabilitatea de 
ansamblu a prețurilor de pro
ducție și de livrare. Mai mult, 
economia noastră socialistă dis
pune de avantajele de necon
testat ale posibilității compen
sării efectelor creșterii costuri
lor prin reducerea planificată a 
cheltuielilor de producție.

Și în viitorul cincinal, așa 
cum prevede proiectul , de Di
rective, unul din obiectivele 
majore ale dezvoltării unei eco
nomii viguroase, sănătoase, îl 
va constitui stabilitatea prețu
rilor. Grija statornică a parti
dului și statului nostru pentru 
satisfacerea tot mai deplină a 
nevoilor mereu crescînde ale 
oamenilor muncii și-a găsit o 
puternică și grăitoare reflec
tare în cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la Con
ferința activului de partid și 
de stat din domeniul finanțelor, 
prețurilor și retribuirii rrr’ncii. 
„Așa cum se prevede în Direc
tive. în cincinalul următor va 
avea loc o creștere de circa 5 
la sută pe întregul cincinal 
ca urmare a schimbărilor ne 
plan internațional, a reflex" rii 
creșterii prețurilor mater”’or 
prime în producția națională. 
Avîndu-se în vedere acest lu
cru, la întocmirea Directivelor 
pentru cincinalul următor, s-au 
prevăzut și măsuri de creștere 
a veniturilor, a retribuției oa
menilor muncii, in așa fel îneît 
creșterea nominală a retribuției 
să asigure în următorul cinci
nal o sporire a veniturilor’reale 
de circa 18 la sută. Aceasta va 
asigura înfăptuirea neabătută 
în viață a politicii generale a 
partidului, a societății noastrfe 
socialiste de creștere a nivelu
lui de trai al întregului popor".
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. I) 
de pregătire a cadrelor. în acest 
sens, laboratoarele institutului 
au fost înzestrate cu aparatură 
de incită precizie pentru ca
re’ numai in acest an s-au 
alocat 5,3 milioane de lei, 
urmind ca. în perioada 1976— 
1980, fondurile de investiții des
tinate dezvoltării bazei mate
riale a cercetării in domeniul 
biologiei să depășească 54 de 
milioane lei. Apreciind străda
niile depuse pentru a înzestra 
laboratoarele prin autodotare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția să nu se risi
pească forțe prin realizarea de 
aparate care se produc in mod 
curent de către .industria de 
specialitate.

Examinind modul cum se în
făptuiește programul național în 
domeniul biologiei și învățămin- 
tului superior de specialitate, 
spre ce direcții sînt îndreptate 
eforturile celor peste 400 d'fc ca
dre de cercetare, eficiența acti
vității lor, în ce măsură obiec
tivele acesteia răspund necesi
tăților actuale ale economiei, 
secretarul general al partidului 
se interesează cu precădere de 
preocupările biologilor pentru 
teme esențiale privind îmbună
tățirea soiurilor de plante și 
raselor de animale, .sporirea 
producției în agricultură și 
zootehnie.

în laboratoare, discutînd cu 
cercetătorii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu analizează unele as
pecte ale cercetării, felul în 
care rezultatele ei își găsesc o 
aplicare practică. Secretarul ge
neral insistă asupra abordării 
directe, concrete, de către biolo
gie. a problemelor dezvoltării 
agriculturii în țara noastră, re- 
levînd necesitatea coordonării 
eforturilor cercetătorilor din 
toate domeniile, atît ale celor 
din acest institut, cît și ale ce
lor din unitățile Academiei de 
științe agricole și silvice, . din 
institute înrudite. în acest con
text, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția că deocamdată 
cercetarea nu este axată pe 
problemele majore ale agri
culturii, cere abordarea curajoa
să. in spirit comunist, a com
plexelor aspecte ale dezvoltării 

acestei ramuri de bază a econo
mici naționale.

— Avem nevoie de lucrări le
gate de viață, spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Nu solul- 
trebuie să ajungă de pe cîmp 
in laborator, ci cercetătorii tre
buie să lucreze pe teren, in 
agricultură. Cercetarea trebuie 
orientată in direcții clare, pen
tru a obține recolte mai mari, 
pentru a scurta perioada de 
vegetație, pentru a crea soiuri 
de plante și rase de animale 
mai productive.

în încheierea vizitei. urînd 
cercetătorilor rezultate mai 
bune în activitatea lor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu arată că 
biologiei ii revine un rol im
portant în îndeplinirea progra
mului de sporire a producțiilor 
vegetale și animale, de dezvol
tare generală a agriculturii, 
sarcini care nu/se pot. înfăptui 
dccît înlăturînd tiparele vechi 
din munca de cercetare, intro- 
ducînd un spirit revoluționar, 
în-acest sens, secretarul general 
al partidului adresează un mo
bilizator îndemn tuturor cerce
tătorilor : Biologia însăși este o 
disciplină revoluționară. Vă 
urez să fiți curajoși, să îndrăz
niți, să înfăptuiți mai mult pe 
tărimul cercetării științifice !

în continuare, la Institutul 
central de cercetări metalurgice, 
secretarul general al partidului, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, examinea
ză, împreună cu specialiștii, cu 
conducerea ministerului de re
sort acțiunile întreprinse în ac
tivitatea de cercetare științifică 
și dezvoltare 'tehnologică în 
scopul asigurării înfăptuirii 
cincinalului înainte de termen, 
a progresului siderurgiei româ
nești în spiritul prevederilor 
proiectului Directivelor celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Directorul institutului, dr. ing. 
Iancu Drăgan, arată că, potrivit 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, date cu prilejul ul
timei vizite de lucru efectuate 
aici anul trecut, cercetătorii 
și-au concentrat atenția spre 
lărgirea bazei de materii prime 
din țară pentru nevoile indus
triei siderurgice. Astfel, prin 
studiile întreprinse și aplicate, 
proporția cărbunilor din exploa

tările noastre miniere folosiți la 
fabricarea cocsului metalurgic 
a ajuns in prezent la peste 40 
la sută. în condițiile creșterii 
producției de cocs de peste trei 
ori în viitorul cincinal/ procen- 
tuh cărbunilor românești utili
zați ca materie primă va depăși 
50 la sută. Concomitent, sînt 
prezentate succesele dobindite 
in reducerea consumului de 
cocs pe tona de metal. Apre
ciind rezultatele pozitive obți
nute, preocupările de viitor ale 
specialiștilor in această direcție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere să fie întocmit un program 
de măsuri care să conducă la 
creșterea gradului de recupe
rare a căldurii din agregatele 
de topire a metalului, ceea ce 
va permite și obținerea de eco
nomii de combustibili.

Ministrul industriei metalur
gice, Nicolae Agachi, ■ specialiștii 
informează, de asemenea, despre 
rezultatele înscrise în dezvol
tarea producției de oțeluri alia
te, inoxidabile, refractare, a al
tor oțeluri speciale ; în acest 
cadru sînt analizate măsurile ce 
se întreprind în vederea / sa
tisfacerii într-o măsură tot mai 
mare a necesităților în continuă 
creștere ale industriei construc
țiilor de mașini, îndeosebi ale 
electronicii și electrotehnicii, ca 
și altor ramuri ale economiei. 
Este examinată, de asemenea, 
eficiența noilor tehnologii și 
procedee originale elaborate de 
institut pentru diferite compar
timente ale siderurgiei. O bună 
parte a dialogului de lucru este 
consacrată strădaniei cercetători
lor în direcția creșterii și diver
sificării microproducției, a di
minuării importurilor ; în acest 
context este prezentată mache
ta uzinei de microproducțje a 
institutului, obiectiv destinat 
cercetării, asimilării și fabrică
rii de produse siderurgice de 
mare finețe, cu o ridicată va
loare de întrebuințare ; această 
unitate va avea, totodată, me
nirea de a contribui și la inte
grarea învățămîntului și cerce
tării cu producția. în domeniul 
proiectării rețin atenția noi so
luții constructive care au dus 
atit la reducerea volurpului de 
construcții-montaj, cit și a su

prafeței de teren ocupate pen
tru investiții.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat cercetătorilor 
de la I.C.E.M. să ridice pe noi 
trepte de dezvoltare siderurgia 
românească, potrivit bazei teh- 
nico-materiale create, sarcinilor 
trasate de partid. .

în cadrul amplului dialog pe 
care secretarul general al parti
dului l-a avut timp de două 
zile cu oameni de știință din 
diverse domenii, un punct prin
cipal l-a constituit și vizita de 
lucru la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
de la Fundulea. Discuția purta
tă aici cu specialiștii a avut în 
centrul atenției probleme pri
vind intensificarea cercetării în 
această importantă ramură a 
economiei naționale și folosirii 
celor rpai noi cuceriri ale științei 
pentru dezvoltarea unei agri
culturi moderne intensive, de 
înaltă productivitate.

Ca pretutindeni, vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu a 
constituit și pentru cercetătorii 
institutului cit și pentru locui
torii comunei învecinate un mo
ment de trăire intensă, a unei 
mari bucurii, a exprimării unor 
calde sentimente de deosebită 
stimă și dragoste. în numele 
lor, secretarul general al parti
dului, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat care 
îl însoțesc au fost salutați de 
Constantin Drăgan, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid Ilfov, Nicolae Giosan, 
președintele Academiei de știin
țe agricole și silvice, Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelor.

Se vizitează mai întîi o ex
poziție în care sînt prezentate 
realizările institutului în dome
niul creării de noi soiuri și 
hibrizi de plante agricole, cu 
productivitate mărită și indici 
calitativi superiori. Rezultatele 
bune obținute în aceste direcții 
atestă preocuparea constantă a 
cercetătorilor de aici de a 
asigura producția de semințe 
necesară introducerii ori extin
derii noilor soiuri cu mare pro
ductivitate la hectar și cu un 
conținut nutritiv sau în sub
stanțe valoroase pentru indus
tria prelucrătoare de plante 
tehnice. în acest sens, directorul 
institutului, prof. Nichifor 
Ceapoiu, relevă ultimele reali
zări în ameliorarea unor cerea
le. între care noul soi de grîu 
omologat anul acesta, cu un po
tențial de producție ridicat — 
peste 7 200 kg/ha ; în prezent 
soiurile de grîu create de Insti
tutul de la Fundulea și sta
țiunile sale experimentale sint 
cultivate pe o suprafață de 
800 000 ha. în expoziție sint 
prezentate, de asemenea, pre
ocupările pentru frearea de 
noi hibrizi de porumb, de 
mare producție, pină la 18 000 kg 
la hectar. Rețin, de asemenea, 
atenția noile soiuri de floarca- 
soarelui rezistente la mană — 
o premieră mondială — și alte 
realizări de o deosebită eficien
tă. rod al cercetărilor asidue 
întrcDrinse de specialiștii de la 
Fundulea.

Expresie sintetică a aplicabi
lității practice și eficienței cer
cetărilor de la Fundulea o con
stituie faptul că fiecare leu in
vestit în acest domeniu a adus 
anual cite 60 de lei. socotind 
numai sporurile obținute pe 
baza soiurilor noi la griu și po
rumb.

După vizitarea expoziției, în 
convorbirea avută cu pre
ședintele Academiei de științe 
agricole, ministrul agriculturii și 
cadrele de conducere ale institu
tului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat în mod 
deosebit realizările obținute, 
arătind însă că trebuie intensi
ficată generalizarea celor mai 
bune soiuri. Secretarul general 
al partidului a arătat, totodată, 
că in acest scop este necesară 
o strinsă conlucrare intre unită
țile de cercetare cu cele de pro
ducție — de stat sau coopera
tiste —, astfel incit acestea să 
primească odată cu semințe 
din soiurile cele mai productive 
și tehnologii detaliate, pe zone 
pedoclimatice, pentru cultivarea 
acestor plante și obținerea ran
damentului scontat.

în cadrul discuției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat o 
deosebită atenție progresului 
continuu al cercetării științifice. 
Trebuie să se pornească și aici 
de la tot ceea ce s-a realizat 
mai valoros pe plan mondial și 
să se continue cercetarea pe 
probleme prioritare — subliniază 
secretarul general al partidului, 
reluînd unele probleme abordate 
la Institutul de biologie. în a

ceastă ordine de idei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază că 
Academia de științe agricole 
trebuie să aibă o bază proprie 
de . cercetări biologice, atît in 
genetică cit și in alte domenii 
de vîrf din această disciplină, 
fără de care nu se poate dez
volta o agricultură modernă. 
Cercetarea —• a arătat secreta
rul general al partidului — tre
buie integrată, totodată, strins 
cu producția, care să o verifice 
în practică, să generalizeze bu
nele rezultate. Printr-o strinsă 
conlucrare între cercetare și 
producție, a subliniat în înche
iere tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să ajungem la o adevă
rată revoluție în agricultură.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru îndemnurile și 
recomandările făcute cu prilejul 
acestei vizite, cercetătorii insti
tutului s-au angajat să facă to
tul pentru a răspunde sarcinilor 
trasate în proiectul Programului 
partidului de a asigura progresul 
continuu al agriculturii, ramură 
de bază a economiei noastre na
ționale.

★
Cele două zile consacrate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu vi
zitării unor unități din diverse 
ramuri de cercetare și proiec
tare științifică și tehnologică au 
constituit o investigație, pe cit 
de profundă, pe atît de amplă, 
a unei problematici de cea mai 
mare însemnătate pentru mo
dernizarea întregii economii na
ționale și ridicarea ei la nive
lul unei înalte eficiențe. Orien
tările și indicațiile date de se
cretarul general al partidului, 
menite să sporească rolul cerce
tării științifice ca parte inte
grantă și deosebit _de însemna
tă a operei de făurire a Româ
niei moderne, apar cu atît mai 
importante cu cît ele vor face 
obiectul dezbaterilor Conferin
ței naționale a cercetării știin
țifice, chemată să dea Un nou 
și puternic impuls întregii ac
tivități de cercetare din țara 
noastră.

★
Pe agenda de lucru a tovară

șului Nicolae Ceaușescu s-a 
aflat ieri și examinarea schi
ței de sistematizare a munici
piului București, realizată la 
indicațiile pe care conducerea 
partidului, secretarul său ge
neral, le-au dat edililor, arhi- 
tecților și constructorilor cu 
prilejul numeroaselor dezba
teri purtate în unitățile de pro
iectare și execuție și al vizitelor 
de lucru în cartierele de locuit.

în cadrul acestei noi întîlniri, 
cu pronunțat caracter de lucru, 
a secretarului general al partly 
dului cu specialiștii din arhitec
tură. sistematizare și construc
ții, la care au luat parte, de 
asemenea, secretari ai comitete
lor județene de partid, vicepre
ședinți ai consiliilor populare 
județene, reprezentanți ai orga

nizațiilor de proiectare din ma
rile centre ale țării, precum și 
ai unor ministere și uniuni de 
creație, au fost dezbătute pro
blemele actuale și de perspecti
vă pe care le ridică înfăptuirea 
vastului program de dezvoltare 
economico-socială și edilitar-ur- 
banistică a Capitalei, a celor
lalte orașe ale țării.

Concluziile acestei analize, ca
re au definit principii de bază 
ale unui concept superior în ce 
privește rolul și funcțiile so- 
ciâl-economice, caracterul crea
tor al arhitecturii și sistematiză
rii, la nivelul exigențelor epocii 
noastre, pe măsura politicii 
partidului puse în slujba omu
lui, propășirii , spirituale și bu
năstării poporului nostru, au 
deschis noi orientări dezvoltării 
orașelor patriei, in lumina pre
vederilor proiectelor Programu
lui partidului și Directivelor 
Congresului al XI-lea.

Pornind de la stadiul actual al 
procesului de creștere și moder
nizare urbanistică a Bucu- 
reștiului, care, asemenea celor
lalte orașe, a înregistrat mu
tații structurale, fundamentale, 
materializate -în ridicarea a 
peste 255 000 de apartamente, a 
unor mari edificii de cultură 
și învățămînt, in realizarea unei 
largi rețele edilitar-gospodărești, 
au fost analizate planurile pri
vind liniile directoare ale dez
voltării Capitalei între anii 
1976—1980, precum și în per
spectiva următorilor 25—30 de 
ani, organizarea unui sistem e- 
ficient și practic de circulație și 
transport, profilarea unor zone 
distincte de agrement, moderni
zarea edilitară a comunelor 
suburbane.

în fața machetelor, schițelor 
și planurilor pe care le înfăți
șează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, edilii Capitalei ra
portează că, la întocmirea a- 
cestor proiecte, în . definirea 
principiilor și soluțiilor de bază, 
în opțiunile esențiale care se 
regăsesc în aceste studii de 
sistematizare, s-au condus 
nemijlocit după indicațiile date 
de secretarul general al partidu
lui. Se subliniază, astfel, că, 
în condițiile înfăptuirii vastu
lui plan dc construcții care pre
vede ridicarea a circa 300 000 de 
apartamente in următoarele 
două cincinale, teritoriul Bucu- 
reștiului nu va depăși peri
metrul actual.

Cu prilejul examinării ma
chetelor marilor ansambluri de 
locuințe construite in ultimii 
ani, secretarul general al parti
dului arată că este necesară 
raționalizarea ocupării terenuri- 
lui prin rezolvări urbanistice ca
re să permită obținerea unei 
densități optime a clădirilor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere, totodată, să fie revăzute a- 
ceste proiecte și îmbunătățite în 
așa fel incit cartierul Drumul 
Taberei, de pildă, să ajungă la 

un număr de 80 000 apartamente, 
iar Titanul la circa 100 000, evi- 
tindu-se astfel o serie de chel
tuieli suplimentare pentru echi
parea edilitar-gosppdărească a 
noilor zone.

în același context este discu
tată tema creării unor centre 
civice în jurul cărora să gravi
teze noile cartiere. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă să 
se studieze cu atenție amplasa
rea acestor ce.ntre, care trebu
ie să cuprindă obiective cul
turale și de învățămînt, de a- 
sistență sanitară, dimensiona
te la nivelul cerințelor cartie
relor respective și recomandă 
ca unitățile de servicii și de ali
mentație publică să fie judicios 
distribuite în spațiul microra- 
ioanelpr.

Examinînd propunerile spe
cialiștilor cu privire la siste
matizarea zonelor centrale ale 
orașului și construcția de locu
ințe pe o serie de artere prin
cipale — Dorobanți, Titulescu, 
1 Mai, Ștefan cel Mare, Mihai 
Bravu, Moșilor. Dudești ș.a. — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- 
preciind preocupările arhitecți- 
lor pentru modernizarea aces
tor zone, cere ca proiectele să 
fie regîndite avîndu-se în ve
dere crearea unor fronturi stra
dale bine închegate, personali
zate printr-o arhitectură moder
nă și tratarea individualizată 
a clădirilor în funcție de ampla
samentul și destinația lor, di
versificate prin variația nivele
lor și volumelor. Sc atrage, de 
asemenea, atenția asupra nece
sității ca acele construcții vechi 
care își păstrează caracteristicile 
funcționale să fie menținute și 
încadrate, prin soluții arhitectu
rale ingenioase, în armonia ur
banistică a noilor ansambluri.

Secretarul general al partidu
lui relevă, de asemenea, nece
sitatea închegării unor artere 
de circulație dimensionate la 
necesitățile reale ale traficului 
intra și extra urban, bazate în 
principal pe modernizarea ve
chilor străzi, care reprezintă 
zone tradiționale de interes. în 
domeniul organizării unui sis
tem rapid de transport în- co
mun, au fost prezentate, de ase
menea, proiectele primelor două 
linii de metro din care una, 
care va lega cartierele Militari 
și Titan intre ele, cit și cu cen
trul orașului, urmează a fi exe
cutată în următorul cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut edililor Capitalei să 
elaboreze intr-un timp cît mai 
scurt posibil macheta generală 
de sistematizare a Bucureștiului, 
pe baza căreia să se poată 
adopta soluțiile finale cele mai 
potrivite. Secretarul general al 
partidului trasează această sar
cină și reprezentanților județe
lor, care vor trebui, la rîndul 
lor, să* întocmească asemenea 
lucrări care oferă o viziune de 
ansamblu asupra perspectivelor 

marilor centre urbane, în vede
rea adoptării la timp a unor de
cizii optime.

Dezvoltarea spațiilor verzi și 
a zonelor de agrement- — atri
bute de strictă necesitate ale 
urbanisticii moderne — este, de 
asemenea, tratată în cursul 
acestei fructuoase discuții, o 
atenție deosebită acordîndu-se 
viitoarei zone de agrement din 
Parcul Tineretului.

în contextul general al dez
voltării economico-sociale a Ca
pitalei se integrează, în mod fi
resc, și profilul de perspectivă 
al comunelor subordonate. Schi
țele elaborate de specialiști 
prevăd restrîngerea ariei lor și 
redarea unor terenuri în circui
tul agricol, în concordanță cu 
proiectul legii sistematizării. 
Referitor la aceste lucrări, to
varășul Nicolae Ceaușescu face 
observația că localitățile subor
donate nu trebuie tratate ca 
sate, ci ca orașe-satelit, agro
industriale, care se vor integra 
armonios, prin funcțiile lor, in 
ansamblul Capitalei ; Măgurele 
— precizează secretarul general 
al partidului — trebuie să fie 
orașul fizicienilor. De aceea, re
gimul construcțiilor prevăzute 
trebuie schimbat în raport de 
funcțiile acestor orășele-satelit.

Pe parcursul vizitei, secreta
rul general al partidului se in
teresează de opiniile marelui 
public — peste 250 000 de cetă
țeni — care au vizitat această 
expoziție, organizată în scopul 
unei largi consultări a maselor 
și specialiștilor asupra prevede
rilor și soluțiilor ce urmează a 
fi adoptate în privința perspec
tivelor urbanistice ale Capitalei, 
problemă cu implicații în viața 
fiecărui locuitor. Gazdele arată 
că expoziția a stîrnit interesul 
unanim al cetățenilor ; vizita
torii au făcut mii de propuneri 
concrete care vor fi sistemati
zate și analizate, rezultatele a- 
cestei ample consultări, ca și 
cele ale dezbaterilor purtate 
aici de colective de specialiști 
urmind să se regăsească în pro
iectele îmbunătățite ce vor fi 
definitivate in viitorul apropiat.

Edilii bucureșteni au adresat 
călduroase mulțumiri secretaru
lui general al partidului pentru 
atenția cu care urmărește în 
mod constant problemele ridică
rii nivelului urbanistic și edili
tar al Capitalei, al celorlalte 
orașe ale țării, pentru recoman
dările și indicațiile date, anga- 
jindu-se să consacre întreaga 
lor competență și dăruire pro
fesională înfăptuirii lor exem- 

'plare, traducerii în viață a pre
vederilor din proiectele Progra
mului partidului și Directivelor 
Congresului al XI-lea, documen
te ce definesc o dezvoltare urba
nistică de o amploare fără pre
cedent pentru toate localitățile 
patriei.

(Agerpres)
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CU PRILEJUL ZILEI ARMATEI

Foto : VASILE RANGA

Solemnitatea înmînării drapelului 
Uniunii Tineretului Comunist

(Urmare din pag. 1)
Tovarășul Ion Traian Ștefă- 

nescu dă citire hotăririi Secre
tariatului C.C. al U.T.C. ca or
ganizației U.T.C. din Școala mi
litară de ofițeri activi de 
tancuri și auto Mihai Vitea
zul" — date fiind rezultatele 
deosebite obținute în întreaga 
activitate — să-i fie acordat 
dreptul de a avea drapel pro
priu. Urmează momentul so
lemn al înmînării drapelului. 
Locotenentul Constantin Ră- 
duca, secretarul comitetului 
U.T.C. și o gardă formată din 
elevi ai școlii, primesc drapelul 
organizației noastre revoluțio
nare și, în uralele militarilor 
aliniați în front, îl poartă pînă 
la flancul sting, așezîndu-1 ală
turi de drapelul școlii.

Iau cuvîntul locotenentul 
Constantin Răduca, secretarul 
comitetului U.T.C. din Școala 
de ofițeri activi de tancuri și 
auto „Mihai Viteazul", locote
nentul Vasile Tran, secretarul 
comitetului U.T.C. din Școala 
militară de maiștri și subofițeri 
activi de tancuri și auto, Cor
nelia Gribincea, membră in 
comitetul U.T.C. din Liceul in
dustrial textile-confecții Pitești, 
generalul locotenent Constantin 
Ionescu și generalul-maior Ion 
Săftescu. în cuvîntul lor, vor
bitorii au adus vii mulțumiri 
pentru înalta distincție acordată, 
s-au angajat ferm să desfășoare 
o muncă susținută pentru conti
nua perfecționare a activității 
organizației U.T.C., pentru obți
nerea unor rezultate și mai 
bune în pregătirea profesională, 
în munca de educație, de for
mare a omului nou.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion 
Dincă, prim-secretar al Comite
tului județean Argeș al P.C.R., 
a făcut un amplu bilanț al pre
ocupărilor actuale ale oameni
lor muncii din județ, al realiză
rilor cu care comuniștii, toți 
locuitorii județului se prezintă 
în fața celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R., subliniind con
tribuția tinerilor la aceste suc
cese și cerința ca ei să se anga
jeze și mai puternic în efortul 

INSCRIPȚII 
PE STEMA NOII ȚÂRI
A MARAMUREȘULUI

Există un colț de țară unde 
fiii își spun nepoți, sau veri, 
sau frați ai Pintii. Există o 
„țară" în care încrîncenații 
soartei, prinși fiind de potere 
spuneau că sînt Pintea, și asta 
se întîmpla la o sută și chiar 
două sute de ani de la trecerea 
în neant și legendă a Viteazu
lui, nou descălecător de adevăr 
din coamele Gutiiului. Există 
un spațiu românesc plin de 
locuri vrăjite parcă de prezen
ța haiducului, rămase ca efigii 
ale luptei împotriva asupririi de 
neam și clasă ; sînt zeci de ste
jari, izvoare, biserici, fîntîni, 
peșteri, cărări, luminișuri ale 
lui Pintea...

Toate acestea se află în nor
dicul județ Maramureș, astăzi 
vatră socialistă a trei „țări" su- 
rofci — Maramureș, Chiuar și 
Lăpuș — străvechi ținuturi în 
care vigoarea dacilor liberi și 
noblețea romană au dat naștere 
unei populații mindre pînă la 
orgoliu de autenticitatea sa. în
tre ele există deosebiri, le des
part munți și văi, individuali
tatea fiecărei „țări" este dis
tinctă, dar au aceeași structură, 
aparțin aceluiași trunchi, toate 
constituindu-se într-o celulă a- 
parte în peisajul transilvan, fie 
datorită unor evenimente is
torice remarcabile, fie legende
lor, artei populare și folclorului 
de excepție, existenței socialis
te.
INTRIND PRIN PORȚI SOLARE

L-am întrebat, odată, pe bă- 
trînul Gheorghe Borodi, din 
Vadul Izei, de ce sculptează în 
mii de chipuri stîlpii înalți ai 
porții și fără să lase dalta a zis, 
ca pentru el : „E singură poar
ta ; stejarul luat din pădure nu 
mai are nici flori, nici soare, 
nici ape. Cu dalta îi fac sori, 
să se încălzească, cioplesc din 
daltă, flori spre a-1 întineri, apoi 
îi fac izvoare, să se răcorească. 
Poarta înfrînghiată nu simte

constructiv al întregului nostru 
popor.

Felicitînd uteciștii Școlii mili
tare de ofițeri activi de tancuri 
și auto, organizația de partid și 
pe comandanți pentru activita
tea depusă, pentru succesele 
obținute și pentru înalta distinc
ție ce le-a fost acordată, tova
rășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului a evocat pe larg con
textul politic — marcat de viile 
dezbateri ale documentelor ce 
urmează a fi supuse aprobării 
Congresului al XI-lea al parti
dului — în care are loc solem
nitatea. Vorbitorul a relevat 
grija permanentă a conducerii 
de partid și de stat, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru tînăra generație, pentru 
formarea eț în spirit revoluțio
nar, pentru crearea unor condi
ții din ce în ce mai bune de 
muncă, de învățătură, de viață. 
Reamintind importantele sarcini

★ ★

In cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a Zilei armatei noastre, 
în întreaga țară au fost organi
zate numeroase activități cultu
ral-educative.

In unități și instituții militare 
a fost prezentată expunerea „25 
Octombrie — Ziua Armatei Re
publicii Socialiste România", 
s-au desfășurat simpozioane, în
tîlniri cu veterani din războiul 
antihitlerist, manifestări literare, 
programe artistice, gale de filme 
cu tematică patriotică și ostă
șească. De asemenea, au avut loc 
întîlniri ale militarilor fruntași în 
pregătire cu tineri din școli, fa
brici și uzine, cărora le-au fost 
prezentate tehnică de luptă, săli 
de specialitate, poligoane, specta
cole ale formațiilor artistice ostă
șești. In unități militare și pe 
garnizoane au fost organizate în
treceri sportive cu caracter apli- 
cativ-militar.

singurătatea și greu îmbătrî- 
nește...". N-am uitat răspunsul 
său,. l-am învățat p© de rost, 
meșterul restaurator al între
gului tezaur de artă a lemnu
lui, unic în țară, aflat în Mu
zeul Sighetului Marmației, se
mănător de porți solare în în
treg Maramureșul, și alți meș
teri ca el, oficiază parcă ori de 
cite ori taie, cară și cioplește 
lemnul adus din pădurile secu
lare, în care pe vremuri hălă- 
duiau zimbrii și legendele cu 
voievozi și haiduci. Aici s-au 
statornicit între om și natură, 
de milenii, acorduri păstrat© cu 

• STRĂVECHILE ȚINUTURI ALE DACILOR LIBERI • NOBLEȚEA 
PORȚILOR CU „IZVOARE SI SORI" a TEZAUR VERDE PUS 
PE FRUNTEA GUTÎIULUI, ȚIBLEȘULUI Șl RODNEI a ALCHIMIA 
VERDE A LEMNULUI ROMÂNESC IN DIALOG CU 30 DE TARI 
ALE LUMII a LA VIȘEU SE VA SIMȚI CURIND NEVOIA UNUI 
BUCHET CU 13 000 DE FLORI a INELELE DE FORȚĂ ALE 

EXTRACȚIEI MINIERE

sfințenie, mereu îmbogățite în 
simboluri și semnificații ; după 
ce-i tăiat copacul și urcat pe 
carul cu „inimă bună", moro- 
șanul așterne peste el brațe în
tregi de flori violete, galbene, 
roșii, albastre, purtîndu-1 prin 
sat la pas, copiii ieșindu-1 in 
întîmpinare cu alte brațe pline 
de flori...

Aici e blazon de noblețe să 
ai poartă „cu izvoare și sori" în 
fața casei. Prin asemenea porți- 
arcuri de triumf intră șose
lele care leagă nordul românesc 
de restul țării. în catedrala na
turală în care- bat clopotele 
celor mai înalte construcții de 
lemn din lume, azi maiestuoa
sele porți deschid drumul spre 
cămine culturale, hanuri, dis
pensare. expoziții, stațiuni de o- 
dihnă. însemnul soarelui țesut 
în lemn se află și pe stema ju
dețului, alături de doi brazi fal

puse în fața tineretului de că
tre partid, rolul pe care trebuie 
să-1 joace în activitatea îndrep
tată spre înflorirea patriei so
cialiste și înaintarea României 
spre comunism, primul secretar 
al C.C. al U.T.C. a subliniat 
necesitatea continuei perfecțio
nări a întregii activități, lichi
darea lipsurilor ce mai continuă 
să persiste în unele locuri, pen
tru a ridica realizările obținute 
pe o treaptă superioară, pentru 
a ne face, fiecare la locul nos
tru de muncă, datoria față de 
patrie, partid și popor.

în încheierea solemnității a 
avut loc defilarea subunităților 
prezente la festivitate și a de
tașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei. Drapelul roșu al organiza
ției noastre revoluționare și-a 
luat locul în formația elevilor 
Școlii militare, fluturîndu-și 
mîndru faldurile, spre cinstea 
celor ce n-au precupețit nici un 
efo'rt pentru a-1 merita.

★

Expuneri și alte manifestări e- 
ducative consacrate semnificației 
zilei armatei noastre populare, 
reliefării faptelor de eroism să- 
vîrșite de ostașii români pe fron
tul antihitlerist, evidențierii tra
dițiilor de luptă înaintate ale 
armatei române au avut loc și la 
cluburi de întreprinderi, case de 
cultură, cămine culturale, licee și 
școli de cultură generală. Cu pri
lejul acestor activități au luat cu
vîntul generali și ofițeri activi, 
veterani din războiul antihitlerist.

De asemenea, rețeaua cinema
tografică din Capitală și din țară 
a prezentat filmele documentar- 
artistice cu tematică militară 
„Poem despre ostași", „Scuturi 
argintii", „Gornistul", „Cînd. in
tervine neprevăzutul", „Ștafeta" 
și altele, realizate de Studioul ci
nematografic al armatei.

nici, marcă a imensului tezaur 
verde pus pe fruntea Gutîiului, 
Țibleșului, Rodnei. E bogăția în
nobilată azi în retorta industriei 
de prelucrare superioară și com
plexă a lemnului, cu sediul la 
Sighet, Tîrgu Lăpuș, Vișeu, 
Borșa, Tăuții de Sus, locuri în 
care nepoții, frații și fiii meș
terilor cioplitori au învățat 
arta mînuirii savantelor uti
laje moderne, cu care brazii 
sînt metamorfozați în mii de 
chipuri. CIL Sighetu Marmației, 
cu cele 7 fabrici, produce mo
bilă, plăci aglomerate, placaje, 
furniruri atît de mult căutate

ia export îneît o bună parte a 
producției combinatului se des
face în peste 30 de țări ale lu
mii. Valoarea hărniciei acestei 
noi și puternice vetre muncito
rești este dată de realizarea de 
pe acum a sarcinilor de plan pe 
primii 4 ani ai cincinalului, an
gajament onorat în cinstea Con
gresului al XI-lea al P.C.R. Va
lorificarea înalt-calitativă a a- 
cestei materii prime consfin
țește una dintre direcțiile prio
ritare ale industriei, noastre în
scrise în documentele partidu
lui — Program, Directive, Teze 
— care sînt expresia politicii de 
înaintare pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

îi este dat lemnului maramu
reșean să-și etaleze numeroase 
carate, prin el multe localități 
să intre pe marea poartă a in
dustrializării, să contribuie la

FORMAȚII ARTISTICE ALE TINERETULUI, 
UN REPERTORIU PENTRU TINERET !

SĂ NU „ÎMBĂTRÎNIM" ENTUZIASMUL 
ARTIȘTILOR AMATORI CU PIESE INCONSISTENTE 
SI CU FORMULE PRĂFUITE, ȘABLONARDE

1 ’

Trecerea in revistă prile
juită de recentul Festival 
al artei și culturii tine

retului bucureștean a' scos din 
nou în evidență, poate mai șo
cant decît în alte dăți, un anu
me mod — s-o spunem de la 
început, închistat, „îmbătrînit" 
— de a realiza și privi teatrul tî- 
năr de amatori. Este vorba atît 
de repertoriul abordat de aces
ta, repertoriu care, deși aduce 
în prim plan o așa-zisă proble
matică de tineret, ea este de 
cele mai multe ori falsă, pe 
deasupra întrebărilor și frămîn- 
tărilor specifice unei anumite 
vîrste, cît și de formula de pu
nere în scenă vădind, în ge
neral, o ! atracție de neîn
țeles pentru cea profesionistă 
dar nereușind decît să fie1 o 
copie palidă a acesteia. Desigur, 
disocirerea celor două elemente 
— repertoriu și montare — este 
tina metodică, pur formală care 
să ne permită o analiză a feno
menului în discuție. Căci în tea
trul de amatori, mai mult decît 
în cel profesionist, există o 
neînlăturată intercondiționare a 
lor. Explicația este simplă : dacă 
o fastuoasă punere în scenă, o 
viziune regizorală inedită sau o 
interpretare actoricească excep
țională pot acoperi sau chiar 
transforma în calități deficien
țele de scriitură dramatică ale 
unei piese, în cazul teatrului 
profesionist, nuditatea fortuită a 
acelorași puneri în scenă, sim
plitatea extremă a montării și 
lipsa de experiență a interpre- 
ților accentuează de cele mal 
multe ori, în spectacolul de 
amatori, lipsurile operei. Dar, 
firește, nu amatorii sînt de vină, 
s-o spunem de la început.

Plecînd, deci, de la repertoriu. 
Nu este pentru prima dată cînd 
aducem în discuție calitatea 
pieselor într-un act editate de 
Centrul de îndrumare al crea
ției populare și mișcării artisti
ce de masă. Marea lor parte este 
axată pe o problematică mino
ră, susținută de personaje ce fo
losesc un limbaj care frizează 
adeseori vulgarul, cu inabilități 
elementare de dialog, cu un 
patos fals sau un comic de prost 
gust. De cele mai multe ori 
rămîi cu impresia că rebuturile 
pieselor în trei acte au fost 
„valorificate" prin redimensio- 
narea lor într-un act. Cît desnre 
operele cu o așa-zisă tematică 
de tineret nu numai că se scriu 
foarte puține (curios, dacă ne 
gîndim că marea parte a forma
țiilor de teatru aparține tinerilor 
și că cei care scriu nu se poate 
să nu știe acest lucru !) dar sînt 
departe de a ridica cu adevărat 
problemele care-i frămîntă pe 
aceștia. Se spune, în general, că 
e o piesă de tineret cea care... 
are cîteva personaje sub 30 de 
ani. Toți instructorii cu care am 
vorbit (Constantin Dinescu. Ele
na Ponescu Galgoțiu, Mircea 
Cruceanu. Nicolae LagU, Magda
lena Gașpar) s-au plîns de im
posibilitatea de a alege din 
fondul de piese existent unele 
interesante, cu certe calități, 
care să-i poată antrena, interesa 
și pe interpreți și nu doar pe... 
autori. Așa se face că repertoriul 

ridicarea pe noi trepte de ci
vilizație a acestui nord româ
nesc. Și mă gîndesc cite buchete 
de flori vor fi necesare la darea 
în exploatare a noii fabrici de 
mobilă de la Vișeu, cînd pentru 
fiecare dintre cele 13 000 de 
garnituri va trebui să se gă
sească măcar o floare ; așa-i 
aici obiceiul și el, sînt sigur, va 
fi împlinit, cum respectate sînt 
toate datinile, cum păstrate sînt 
portul, graiul și horele din 
moși-strămoși, cum ridicate sînt 
în fața caselor porțile solar-în- 
frînghiate, cum cu ritual nedi
simulat cioplește de-o viață ce! 
mai mare artist al acestor 
locuri, „meșterul" Vida Geza, 
împlinitorul în lemn a toată mi
tologia nordului : „omul dintre 
focuri", „priculiciul minelor", 
„aurul nopții", „fata pădurii", 
„cușma dracului", „vîlva mine
lor". L-am întrebat de ce pre
feră acest material supus de
gradării timpului și maestrul 
Vida, fără să lase dalta, mi-a 
răspuns : „Eu vreau să duc mai 
departe tradițiile locale ; mă 
folosesc de lemn gîndindu-mă, 
cum prea bine știi, la zicala 
moroșanului — unde-i pădurea, 
e și pita !“

„OAMENI FĂRĂ PERECHE"

Zice cîntecul știut de toată 
tara : „Maramureș, țară veche, 
cu oameni fără pereche". Sînt 
întîiele cuvinte cu care se înV 
torc în anualele întîlniri „fiii 
Maramureșului", cei ce se adu
nă sub sceptrul Marei, Izei, 
Vișeului, Iezeșului, Corăului, în 
jurul glajei de horincă, a pitei 
și slanei de cinci degete, sub 
grumazul ceterii, cei ce și-au 
făcut rostul în alte „țări" româ
nești : a Vrancei, a Bîrsei. a Lo- 
viștei, a Făgărașului, a Hațegu
lui, a Crișurilor, a Zarandului 
— revin la vatră precum călă
toarele păsări, se întîlnesc la 
Baia Mare și-și zic precum au 

abordat de formațiile de teatru 
ale tineretului este încă departe 
de gîndurile, sentimentele atit 
ale interpreților cît și ale spec
tatorilor. Piese ca „Să nu te 
plîngi" de Virgil Puicea. „Mi-am 
cumpărat un bătrin" de Aurel 
Storin, „Seara surprizelor" de 
Ștefan Dumitrescu și Aurel 
Preduță, chiar „Evadarea" de 
Leonida Teodorescu și „Un pro
ces posibil" de Al. Mirodan 
(care, totuși, sînt mult superioa
re celorlalte) rămîn departe de 
preocupările tinerei noastre ge
nerații. Și asta ca să vorbim de 
cele care au putut totuși să fie 
selecționate !

Situația ar putea părea fără 
ieșire. Și într-adevăr, fără ieșire 
va fi atîta timp cît însăși ideea 
de teatru al tinerilor amatori nu 
este clară nici dramaturgilor și 
nici marii părți a instructorilor. 
S-a încetățenit părerea că 
teatrul de amtori este unul 
singur și că doar întîmplarea 
face ca o piesă sau alta să fie 
jucată de un colectiv cu o me
die de vîrstă sub sau peste 30 
de ani. O părere care a dus la 
situația actuală, cînd teatrul de 
tineret nu are nici un specific, 
nu se deosebește cu nimic de 
celălalt teatru al amatorilor. 
Iată. totuși, că soluția a fost 
găsită tot de un colectiv al ti
nerilor iubitori de teatru. La 
Ateneul tineretului un grup des
tul de numeros de elevi s-a în
trunit pentru a iniția un teatru 
al lor, gîndit și interpretat de 
ei, vorbind spectatorilor despre 
preocupările lor. Vin cu idei ; le 
definitivează și finalizează îm
preună ; scriu piesa ; o pun în 
scenă : o joacă tot ei. Un fel de, 
să-i zicem, exagerînd, „teatru 
total" care-i antrenează ne 
de-a-ntregul într-un impresio
nant proces de cunoaștere în 
profunzime a artei pe care o 
practică. Așa s-a născut Rezo
nanțe, scrisă și regizată de ele
vul Dragoș Gol go tiu Popescu, 
unul dintre cele mai interesante 
spectacole văzute în teatrul de 
amatori. Un teatru politic,' an
gajat, cu o frumoasă ținută ti- 
neresc-agitatorică, vorbind tine
rilor despre ei înșiși, desnre op
țiunea lor responsabilă. Un tea
tru agitatoric în care a dispărut 
cortina nevăzută ce desparte -ne 
internreti do public. „Am în
cercat această formulă tocmai 
pentru că nimic din ceea ce ni 
se cforea ca piese nu ne-a mul
țumit", ne-a spus animatorul 
grupului. Să ne înțelegem : nu 
spunem că ar fi vorba de o 
lucrare „perfectă", fără cusur 
și ca atare, un „model" în ma
terie. Insistăm doar asupra 
faptului că acest mod de a privi 
creația destinată tineretului vă
dește o justificată insatisfacție 
dar și o încercare de a găsi un 
ton și o problematică mai apro
piate de ceea ce vor tinerii da 
la creația noastră. E adevărat, 
nu fiecare club al tineretului 
sau casă de cultură poate avea 
șansa ca printre tinerii ce vin 
la ele să existe și unul sau unii 
cu certe calități scriitoricești. 
Nu putem desigur generaliza 
nici măcar in această privință.

Casa de cullură a sindicatelor din Baia Mare Foto : AGERPRES

învățat: „Ziua bună, om bun și 
de omenie !“, cel mai cald salut 
din cite există, cu el te întimpi- 
nă orice moroșan. Plecați pe 
șantiere și-n laboratoare de 
cercetări, conducători de unități 
militare și scriitori, zicîndu-și și 
ei nepoți de-ai lui Pintea, aduc 
cu ei respirația națiunii, își eta
lează deschis eforturile puse în 
slujba patriei. Mai mult însă, 
infinit mai mult decît ce-au 
făcut ei într-un an, interesează 
cum a evoluat vatra lor stră
moșească. ce inele de forță s-au 
adăugat falnicului brad nordic.

Pe stema județului — gura de 
mină. La Cavnic s-au împlinit 
600 de ani ' de cînd ființează 
exploatarea minieră, drept care 
i s-a înmînat, de către întîiul 
președinte al țării, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, distincția cu 
care sînt răsplătiți cei mai buni 
dintre cei buni — „Ordinul 
Muncii" clasa I. „Aceasta — 
spunea tovarășul Ceaușescu la 
adunarea populară din Baia Ma
re, de joi, 17 octombrie — atît ca 
simbol al îndelungatei activități 
de minerit, cît și. îndeosebi, ca o 
apreciere a activității minerilor 
din Cavnic în anii construcției 
socialiste, a muncii depuse, în 
acest cincinal pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a 
planului". Și iată cum Mara
mureșul, principală bază a ex
tracției minereurilor neferoase 
și a metalurgiei neferoase din 
țară, este proiectat azi în pri

Ceea ce ne interesează este 
ideea aceasta de teatru apropiat 
virstei celor care-1 practică atit 
prin tematica, cit și prin moda
litatea tratării ei.

Aceasta nu este însă singura 
posibilă formulă de teatru al 
tinerilor amatori. Un accent 
deoosebit se pune în ultimul 
timp pe montajele literar-artis- 
tice. Din păcate, și acestea s-au 
închistat într-un schematism de
loc eficace. Alegînd versuri mai 
mult sau mai puțin inspirate 
din diverși autori la care adaugă 
de obicei și altele, de legătură 
— pe sistemul comperajului — 
compuse de instructori fără 
urmă de talent, punîndu-le 
în scenă într-o modalitate 
primitivă, fără urmă de ingenio
zitate, toate, în general, pe a- 
ceeași idee-calapod, instruc
torii au denaturat de cele mai 
multe ori această interesantă 
modalitate de teatru. Cu mici 
diferențe de interpretare, marea 
parte a montajelor ce se pot 
urmări acum în spectacolele de 
la cluburile tineretului seamănă 
între ele, deseori plictisesc, prin 
conținut nu o dată. Și aici „lec
ția" avea să o dea o tînără — 
Magdalena Gașpar — care, găz
duită de Casa de cultură a sec
torului 1, a reușit să pregătească 
un excelent spectacol pe versu
rile lui Marin Sorescu (și altul 
pe versuri de Adrian Păunescu). 
Insomniile sale sînt o lecție de 
ceea ce înseamnă montaj, de fe
lul cum se spune poezia, de 
suplețe a gîndirii și înțelegerii 
mesajului poetic. Din spectaco
lul său au dispărut nota falsă, 
grandilocvența, distanțarea (nu 
cea brechtiană !) față de text, 
(sigur, noi sîntem de acortj că 
sînt destul de multe texte față 
de care cea mai potrivită atitu
dine o constituie distanțarea !). 
Spectacolul realizat de cei trei 
tineri — Magdalena Gașpar, 

Cu prilejul „Săptăminii economiei"

AVANTAJE SUPLIMENTARE 
ACORDATE DEPUNĂTORILOR 

PE OBLIGAȚIUNI C.E.C
Cu prilejul „Săptăminii economiei", Casa de Economii și 

Consemnațiuni a luat măsura ca obligațiile C.E.C. cu ciștiguri 
să fie vindute depunătorilor în perioada 25-30 octombrie a.c. 
inclusiv la valoarea lor nominală fără diferență de preț.

De asemenea, la tragerea la sorți a obligațiunilor C.E.C. cu 
ciștiguri pentru luna octombrie a.c., Casa de Economii și Con
semnațiuni va acorda suplimentar, în afara celor 5 917 ciștiguri 
în valoare de 5 749 000 de lei ce se atribuie la fiecare tragere 
la sorți lunară, un număr de 513 ciștiguri în valoare de 665 000 
de lei ; în total se vor acorda deci 6 430 de ciștiguri în sumă 
de 6 414 000 de lei.

Anunțăm depunătorii că tragerea la sorți pentru această 
lună va avea loc in ziua de 31 octombrie a.c. in comuna Le- 
rești din județul Argeș.

mul eșalon al hărniciei indus
triale românești, „băieșii" adu- 
cîndu-și cu prisosință și recu
noștință față de partid și popor 
contribuția Ia edificarea socie
tății noastre. Din întunecatele 
străfunduri geologice ale mun
ților vulcanici Oaș, Gutîi și Ti- 
bleș, minerii oferă României 
minereuri complexe (Baia Sprie, 
Cavnic, Băiuț, Herja, Nistru), 
minereuri auro-argintifere (Să- 
sar, Suior), minereuri cuprifere 
și de plumb (Toroioaga, Bur- 
loaia). Economia națională cere: 
plumb, cupru, zinc, aur, argint: 
Maramureșul răspunde „pre
zent !“ și oferă, plumb, cupru, 
zinc, aur, argint ; minerii moro- 
șeni adaugă : oferim țării can
tități sporite de metale față de 
plan, în așa fel incit cincinalul 
să-l realizăm în mai puțin de 
4 ani și jumătate. „Colectivul 
de la cea mai mare unitate de 
preparare a minereurilor nefe
roase din țară, spunea secreta
rul comitetului de partid: tova
rășul Gheorghe Crișan, și-a pro
pus să îndeplinească planul pe 
anul curent pînă la deschiderea 
lucrărilor celui de al XI-lea 
Congres al partidului".

După întîlnirea din Baia Mare, 
„fiii" pleacă spre satele și o- 
rașele în care-și află părinții, 
frații, nepoții, cei ce le-au păs
trat obiceiurile, horele, portul. 
Și-i află pe toți îmbogățiți în
tru spirit și gospodărire, află 
cum a crescut ionatanul, cum 
s-a înmulțit în fermele zooteh

Victor loan Frunză și Mircea 
Stoian — face să ne recăpătăm 
încrederea în disponibilitatea ti
nerilor de a se apropia, de a 
recepționa întreaga valoare a 
poeziei.

Ce concluzii putem trage de 
aici ? Este simptomatic faptul că 
cele două fericite cazuri petre
cute la Ateneul tineretului și la 
Casa de cultură a sectorului 1 
sînt rezultatul muncii efective a 
tinerilor — ca instructori și 
animatori — în realizarea spec
tacolelor lor. Este evident deci 
că atunci cînd tinerii pun pa
siune și cînd li se creează con
diții — pe care și le fac și 
singuri ! — de a lucra fără in
termediari sînt capabili să reali
zeze spectacole de mare interes. 
Din păcate, însă, chiar și în 
cazul formațiilor de teatru ale 
tinerilor se merge încă pe ideea 
tradiționalului instructor încli
nat să pună în scenă în mod 
tradițional mai mult sau mai 
puțin tradiționalele piese într-un 
act. Ca pentru a scăpa de o 
corvoadă cei mal mulți directori 
de cluburi și case de cultură 
preferă să aducă instructori cu- 
noscuți de mult exclusiv ca „in
structori" eventual avînd un 
palmares de premii cîștigate cu 
alte echipe, nu tineri pe care 
nu-i cunosc, sau care le-ar pu
tea da mai multă bătaie de cap. 

, Numai că în felul acesta se 
deformează însăși ideea de tea
tru al tinerilor. Sperăm totuși că 
actualul Festival, calitatea spec
tacolelor amintite vor constitui 
un imbold convingător pentru 
directori și metodiști de a avea 
mai multă încredere și de a aju
ta (chiar dacă asta ar însemna 
un efort în plus) pe cei pen
tru care au fost înființate insti
tuțiile pe care le conduc : ti
nerii.

MIRUNA IONESCU

nice renumita rasă de bovine 
„Bruna de Maramureș", cum 
s-au zămislit noi cămine cultu
rale, spitale, magazine — într-un 
cuvînt, cum a rodit • neroditorul 
pămînt dintre munții de piatră 
în care mai hălăduiesc legen
dele cu zimbri, voievozi și hai
duci, la poalele cărora horele 
sînt hore, datinile—datini, por- 
■tul-port ! Și vă invit : veniți 
duminicile și mai ales în zilele 
Anului Nou și vă veți convinge 
de trăinicia tradiției moroșe- 
nești...

Pe stemă, mai este un simbol 
— capul de zimbru, însemn al 
descălecătorilor Dragoș și Bog
dan. Voievodala efigie obligă 
pe orice moroșan să păstreze 
ca sfinte datele de omenie, pu
ritate, hărnicie, devotament ale 
nordicilor descălecători (1359), 
ale ridicătorilor, celor mai înal
te construcții de lemn din lume 
(biserica din Surdești, 56 m — cît 
un bloc cu 12 etaje), ale luptă
torilor de neam Vasile Lucaciu 
și Gheorghe Pop de Băsești. Ce 
se poate mai semnificativ în a- 
ceastă direcție, decît îndemnul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la adunarea populară din orașul 
Vișeu : „Păstrați, deci, obiceiu
rile, porturile strămoșilor, ale 
strămoșilor strămoșilor noștri, 
care să rămînă întotdeauna în 
amintire. Vă doresc să nu uitați 
niciodată aceasta."

VALENTIN HOSSU LONGIN
A

pentru
TBMPUIL 

DV. LDBER 
fjjnema
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ALEXANDRU MACEDON : Sca
la (orele 8,45; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30) , Festival (orele 9; 12; 15; 
17,45; 20,30).

NONA : Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 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) .

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 (orele 
15,30; 18; 20,15), Giuleștl (orele 
15.30; 18; 20,15).

RUY BLAS : Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Me
lodia (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30).

ORDINUL ANA : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18: 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Excelsior (orele 9: 11,15:
13,30: 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9: 11,15; 13,30; 16: 19,15; 20.30),
Tomls (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

PLANETA SĂLBATICĂ ; Feren
tari (orele 18; 18; 20).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Grivița (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura
(orele I; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI S Crîngașl (orele 18;
18.15) .

PIELE DE MAGAR : Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,15), Doina 
(orele 11; 13,15; 17,30; 20) — la 
orele 9,45 șl 16 program pentru 
copii.

PRIETENA MEA SYBILLE 1 
Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

GOANA DUPĂ AUR : Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 18; 18,15;
20.30) , Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15), Cotrocenl (orele 14; 18; 
18: 20).

VÂND ANA : Unirea (orele 18;
19) , Pacea (orele 13; 18; 19), Bu- 
zeștl (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

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

MIHAI VITEAZUL ; Munca (0- 
rele 15,30; 19).

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

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

FĂRĂ UN ADIO : Bucegl (orele 
16; 18: 20).

„STEJAR" _ EXTREMĂ UR
GENȚĂ : Progresul (orele 16; 18;
20) .

RtUL ROȘU : Moșilor (orele 
13.30; 15,45; 18: 20.15).

IN CER ȘI PE PĂMÎNT : Raho
va (orele 16; 18; 20).

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

TREI INOCENȚI : Vitan (orele 
15.30: 18: 20).

POLIȚIA SUB ACUZARE : Fla
căra (orele 15.30; 17,45; 20).

Teatrul de Operetă ; LA CALUL 
BĂLAN — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional (Sala Mică) : DONA DIA
NA — ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : INTRE NOI DOI N-A 
FOST DECÎT TĂCERE — ora 
19,30 : (Sala Studio) : NOILE SU
FERINȚE ALE ȚIN ARULUI „W" 
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Notta- 
ra“ (Sala Magheru) : BUNA SEA
RA D-LE WILDE — ora 19.30 ; 
(Sala Studio) : ȘOC LA MEZA
NIN — ora 19 : Teatrul de Come
die : UN HAMLET DE PROVIN
CIE — ora 19,30 ; Teatrul Mic : 
VIAȚA E CA UN VAGON ? _ 
ora 19,30 ; Teatrul Giuleștl : SÎM- 
BĂTA LA VERITAS — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : O SEA
RĂ VESELĂ — oră 19,30 ; Stu
dioul de teatru al I.A.T.C. : PRO
CESE — ora 20 ; Teatrul „Ion Va- 
silescu" : PIRUETE MUZICALE — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Creangă" : 
SOLDĂȚELUL DE PLUMB — ora 
16; Circul „București" : MARELE 
SPECTACOL — ora 19,30.

PROGRAMUL HI

9,00 — știri ; 9,05 — Panoramis 
muzical : 9,55 — Melodia zilei, „în 
plin București" de St. Kardoș ; 
10,00 _ Dlvertis-club ; 11.00 —
Profil pe portativ • Angela Si- 
milea ; 11,20 — în a patriei gră
dină — clntece de muncă ; 11.30
— Din comoara folclorului nostru
muzical ; 12,oo —.știri ; 12,os — 
Invitație în fonotecă ; 12,55 —
Melodia zilei ; 17,00 — Știrile 
după-amiezii ; 17,05 _ Alo, Radio!
— muzică ușoară la cerere ; 17,50
— Patru idile corale de Ștefan 
Zorzon : 18,00 — Șapte zile, șapte 
arte. Cinema ; 18,10 — Piese sim
fonice ; 18,55 — Melodia zilei ; 
19.00 — în direct... de la Festiva
lul „Maramureșul" — Toamnă 
băimăreană ; 19,30 — Știri ; 19.35
— Casa de discuri Supraphon ;
20,00 — Teatru radiofonic. TĂCE
REA de W. Sokorski ; 21,00 —
Radiofonorama. Muzică ușoară 
românească ; 22,00 — O zi intr-o 
oră ; 23,00 — Vedete ale muzicii 
ușoare ; 23,15 — Poetica. îon Lo- 
treanu ; 23,55—24,00 — Ultimele
știri.

16,00—17,00 — Teleșcoală. • Chi
mie • Biologie • Teatru comen
tat pentru eldvi.

ÎN jurul orei 17,30 — Trans
misiune directă de la Aduna
rea festivă organizată cu pri
lejul celei de a 30-a aniversări 
a Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România.

19.30 — Telejurnal. 19,50 —
Spectacol de gală, organizat cu 
prilejul celei de a XXX-a ani
versări a Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România. Transmisiune 
directă. 20,50 Seară pentru tineret. 
21,50 Program muzical distractiv. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 — Concert dedicat Zilei Na

țiunilor Unite
In pauză :
• Telex • Viața economică a 

Capitalei. 22,15 — Poemele orelor.
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TELEGRAME
Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis 
președintelui Partidului Unit al Independenței Naționale, pre
ședintele Republicii Zambia, dr. KENNETH DAVID KAUNDA, 
următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a X-a aniversări a independenței Republi
cii Zambia, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumnea
voastră, partidului, guvernului și poporului zambian prieten 
cele mai calde felicitări și urări de fericire și prosperitate, în 
numele Partidului Comunist Român, al guvernului și poporului 
român, cit și al meu personal.

Cea de-a X-a aniversare a independenței Republicii Zambia 
are loc în condițiile afirmării tot mai puternice a voinței po
poarelor de a realiza și consolida un climat de destindere și co
laborare internațională, de a stinge focarele de tensiune și război, 
de a asigura soluționarea politică, în interesul tuturor națiuni
lor, a problemelor politice contemporane, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a hotărî liber destinele sale, fără 
nici un amestec din afară.

Poporul român a urmărit cu sentimente de simpatie și satis
facție realizările poporului prieten zambian în cei zece ani de 
republică independentă și suverană și și-a manifestat cu con
secvență solidaritatea activă cu lupta poporului zambian pentru 
propășirea sa economică și socială, pentru afirmarea plenară a 
ființei sale naționale.

In acest deceniu, relațiile dintre partidele, țările și popoarele 
noastre au cunoscut o dezvoltare substanțială, pe multiple pla
nuri. Vizita efectuată de dumneavoastră în România, ca și vizita 
pe care am întreprins-o în Republica Zambia, întilnirile și con
vorbirile avute cu acest prilej, acordurile și declarațiile semnate 
au constituit momente remarcabile pe calea amplificării relații
lor româno-zambiene. Țara mea dorește să acționeze cu toată 
hotărîrea pentru adîncirea în continuare a acestor raporturi 
bune de prietenie și colaborare existente între țările și popoare
le noastre.

Totodată, România se pronunță pentru o conlucrare tot mai 
activă între țările noastre pe tărîmul vieții internaționale, pentru 
o nouă ordine politică și economică în lume, pentru raporturi 
de echitate și justiție între națiuni, împotriva imperialismului 
și reacțiunii, pentru lichidarea definitivă a colonialismului și 
discriminării rasiale, pentru triumful cauzei păcii, libertății, in
dependenței naționale și progresului social.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea fermă 
că și în viitor prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Unit al Independenței Naționale, dintre Re
publica Socialistă România și Republica Zambia se vor dezvolta 
și diversifica tot mai mult, spre binele și fericirea ambelor noas
tre popoare, în interesul întăririi unității de acțiune a tuturor 
forțelor antlimperialiste, în lupta pentru pace, securitate și înțe
legere internațională.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a adresat 
celui de-al XXI-lea Congres extraordinar al Partidului Comunist 
Francez, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, adresează 

participanților la cel de-al XXI-lea Congres extraordinar al Par
tidului Comunist Francez, comuniștilor, clasei muncitoare, tutu
ror oamenilor muncii din Franța un cald salut tovărășesc și 
mesajul de solidaritate internaționalistă și de prietenie militan
tă al comuniștilor și al poporului român.

Congresul dumneavoastră are loc in condițiile unor profunde 
schimbări politice, economice și sociale in viața popoarelor, ge
nerate de mutațiile pozitive intervenite în raportul de forțe pe 
scară internațională în favoarea păcii, democrației și progre
sului social. Eveniment de deosebită însemnătate în viața poli
tică franceză, forumul comuniștilor francezi își propune intensi
ficarea și amplificarea eforturilor pentru realizarea Uniunii 
Poporului din Franța — o puternică mișcare democratică și na
țională, o largă alianță a forțelor politice și sociale care susțin 
un program comun de reforme democratice și văr să acționeze 
împreună pentru o politică de progres social, democrație și in
dependență națională, pentru destindere și coexistență pașnică, 
pentru pace și colaborare internațională.

Partidul nostru consideră că în prezent se impun amplificarea 
și intensificarea acțiunii unite a maselor populare pentru con
tinuarea și adincirea cursului pozitiv spre destindere, securitate 
și colaborare în Europa și în întreaga lume. împotriva politicii 
imperialismului de forță și dictat, de dominație și agresiune, 
pentru lichidarea subdezvoltării, pentru raporturi noi între state, 
bazate pe egalitate, pe respectul voinței și libertății fiecărei 
națiuni, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.

Membrii Partidului Comunist Român se bucură de relațiile 
frățești, de prietenie tradițională existente între partidele noas
tre, raporturi confirmate și întărite în dialogul din vara acestui 
an. dintre secretarii generali ai celor două partide, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Georges Marchais. Ne exprimăm convin
gerea că aceste raporturi se vor întări în continuare spre binele 
prieteniei și colaborării dintre partidele și popoarele noastre, 
dintre România și Franța, în interesul cauzei unității mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor pro
gresiste, democratice, antiimpdrialiste.

Vă urăm, dragi tovarăși, deplin succes în desfășurarea lucră
rilor Congresului dumneavoastră extraordinar, în activitatea pen
tru traducerea în viață a hotărîrilor pe care le veți adopta în 
folosul națiunii franceze, al păcii, democrației și socialismului.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a adresat 
Comitetului Central al Partidului Comunist Libanez următoarea 
telegramă :

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Co
munist Libanez, Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân vă adresează dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oame
nilor muncii din Liban, un cald salut tovărășesc și cele mai 
sincere felicitări.

Vă transmitem, totodată, urări de noi succese în activitatea 
consacrată creșterii forței și influenței partidului, apărării și pro
movării intereselor oamenilor muncii libanezi, în lupta pentru 
pace și socialism.

Acest eveniment remarcabil din filele istoriei partidului dum
neavoastră are loc în condițiile unor profunde transformări po
litice, economice și sociale în viața popoarelor, ale avîntului 
luptei maselor populare pentru victoria cauzei păcii, libertății, 
independenței naționale și progresului social. Partidul nostru 
consideră că în prezent se impune intensificarea luptei unite a 
forțelor revoluționare, democratice și progresiste, pentru conti
nuarea cursului pozitiv spre destindere și cooperare, pentru 
eliminarea surselor de încordare și război, pentru soluționa
rea pe cale politică, în interesul popoarelor, a tuturor proble
melor majore contemporane, pentru democratizarea relațiilor 
internaționale, pentru lichidarea vechii politici de dominație a 
imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru 
o nouă ordine politică și economică internațională.

Profund interesat în stingerea conflictului din Orientul Apro
piat, Partidul Comunist Român apreciază că este necesar să 
se acționeze cu perseverență pentru începerea, în cel mai scurt 
timp, a negocierilor de la Geneva, care să ducă la o pace justă 
și durabilă în Orientul Mijlociu, la retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate în războiul din 1967, la garantarea 
independenței naționale și integrității teritoriale a tuturor state
lor din Zonă, la asigurarea aspirațiilor legitime ale poporului 
palestinian de a-și organiza, de-sine-stătător, propria viață.

Salutăm cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor de coo
perare și prietenie dintre Republica Socialistă România și Liban. 
Țara noastră este hotărîtă să acționeze în mod statornic pentru 
realizarea acordurilor și înțelegerilor convenite cu ocazia vi
zitei oficiale efectuate anul acesta în Liban de secretarul ge
neral al partidului nostru, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu — moment de deosebită 
însemnătate pe calea dezvoltării generale a raporturilor româ- 
no-libaneze.

Folosim acest prilej, pentru a ne exprima convingerea că bu
nele raporturi de prietenie, solidaritate și colaborare tovărășească 
statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
Libanez vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul celor 
două partide și popoare, al unității mișcării comuniste și munci
torești internaționale, al tuturor forțelor antiimperialiste.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MĂNESCU, a trimis primului ministru al Guvernului 
Republicii Zambia, MAINZA MATHIAS CHONA, următoarea 
telegramă :

Cu ocazia celei de-a X-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Zambia, îmi face plăcere să vă transmit felicitări cordiale 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

îmi amintesc cu plăcere recentele discuții ce le-am purtat la 
București și îmi exprim convingerea că, în același spirit de prie
tenie și înțelegere, vom face împreună totul pentru a concre
tiza în cele mai bune condiții acordurile încheiate, pentru a 
dezvolta și întări tot mai mult relațiile de prietenie și colabo
rare dintre țările noastre, în folosul popoarelor noastre, al păcii 
și înțelegerii internaționale.

AGENDA
PRIMIRI

Miercuri după-amiază, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a primit 
delegația Comitetului pentru 
politică externă al Adunării Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de Mihailo Iavorski.

în cadrul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, au fost dis
cutate probleme de interes co
mun, probleme ale colaborării 
între instituțiile parlamentare 
din cele două țări vecine și 
prietene, precum și unele as
pecte ale contribuției parlamen
telor la statornicirea unui cli
mat de pace și securitate în 
Europa și în întreaga lume.

★

în aceeași zi, delegația Comi
tetului pentru politică externă 
al Adunării Federale a R.S.F. 
Iugoslavia a continuat schimbul 
de vederi și informații cu dele
gația Comisiei pentru politică 
externă a Marii Adunări Națio
nale.

De asemenea, oaspeții iugo
slavi au avut o întrevedere cu 
Vasile Gliga, adjunct al minis-, 
trului afacerilor externe.

*
în cinstea oaspeților, Mihai 

Dalea, președintele Comisiei 
pentru politică externă, a oferit 
un dejun, la care au participat 
membrii celor două delegații, 
reprezentanți ai Ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București.

★

Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
a primit delegația economică din 
Republica Nicaragua, condusă 
de dr. Josă Maria Castillo, con
silier pentru probleme economi
ce al președintelui republicii.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două țări.

SOSIRE
în țara noastră a sosit dr. Oli

vier Long, director general al 
Acordului general pentru tarife 
vamale și comerț (G.A.T.T.). 
Oaspetele urmează să aibă con
vorbiri cu reprezentanții insti
tuțiilor românești de resort asu
pra problematicii negocierilor 
comerciale, ce se desfășoară sub 
egida G.A.T.T., și în legătură cu 
alte aspecte ale dezvoltării co
laborării țării noastre cu 
G.A.T.T.

CONVORBIRI
Ministrul planului și cooperă

rii din Republica Africa Centra
lă, Jean Paul Mokodopo, care se 
află în țara noastră cu prilejul 
lucrărilor celei de-a IV-a se
siuni a Comisiei mixte de coo
perare economică româno-cen- 
trafricană, a avut convorbiri, în 
cursul zilei, de miercuri, cu Va
sile Patilineț, ministrul econo
miei forestiere și materialelor 
de construcții, și Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei. A fost trecută 
în revistă activitatea pe care so
cietățile mixte româno-centra- 
fricane „Larombois", „Carom- 
bois" și „Scaromines" o desfă
șoară pentru exploatarea. in
dustrializarea și comercializarea 
lemnului, exploatarea și valori
ficarea zăcămintelor de mine
reuri, hidrocarburi și diamante, 
apreciindu-se cu satisfacție re
alizările obținute pînă acum. 
S-a apreciat, de asemenea, că 
există posibilități de lărgire a 
cooperării româno-centrafricane 
in domeniile respective, precum 
și în alte domenii.

MANIFESTĂRI
„Programul Partidului Comu

nist Român, expresie a marxism- 
leninismului creator aplicat la 
condițiile României" — este tit
lul expunerii care a marcat 
deschiderea noului ân de învă- 
țămînt la Universitatea populară 
din Botoșani, instituție numă- 
rînd cincizeci de ani de exis
tență.

în noul an de activitate, Uni
versitatea populară din orașul 
moldovean va funcționa cu 29 
de cursuri îmbrățișînd o largă 
tematică, adecvată cerințelor

SUMARUL
REVISTEI „LUMEA" NR. 44

Astăzi, a apărut numărul 44 
al săptămînalului de politică ex
ternă „Lumea". Revista se des
chide cu un comentariu pe 
marginea necesității și exigen
țelor făuririi unei noi ordini po
litice internaționale. Acest 
număr al revistei comentează o 
serie de evenimente din actua
litatea politică a săptămînii, 
precum și Consfătuirea repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa de 
la Varșovia, dezbaterile din ca- 
Lrul Adunării Generale O.N.U.>

Conferința Uniunii Interparla
mentare de la Tokio.

Revista publică un amplu do
cumentar privind petrolul, evi
dențiind strategiile țărilor pro
ducătoare și consumatoare,im
perativul cooperării reciproc 
avantajoase pe baze noi, și în 
acest domeniu. La rubrica „Răs
pundem cititorilor" — despre 
sensul „compromisului istoric" 
din Italia.

Rubrica „Reportaj pe glob" 
cuprinde note de călătorie din 
Iran, Zambia fi Austria.

celor mai diverse categorii de 
oameni ai muncii.

★
în foaierul Casei de cultură a 

sindicatelor din Galați a fost 
deschisă, în cinstea Congresului 
al XI-lea al partidului, expozi
ția de pictură a taberei de crea
ție organizate în acest oraș. Lu
crările prezentate aici, precum 
și cele realizate în cadrul ta
berelor de la Tîrgoviște și Si- 
ghetu Marmației vor fi reunite 
într-o expoziție care urmează 
să se deschidă, .în cinstea ace
luiași mare eveniment, , în Ca
pitală.

ADUNARE
în cadrul manifestărilor or

ganizate în țara noastră cu pri
lejul Zilei Națiunilor Unite și Zi
lei Mondiale a Informării asupra 
Dezvoltării, miercuri după-amia- 
zâ a avut loc, la Casa de cul
tură a I.R.R.C.S. din Capitală, o 
adunare festivă. Au participat 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului- afacerilor externe, Du
mitru Xjhișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai Aso
ciației Române pentru Națiunile 
Unite, ai Asociației de Drept 
Internațional și Relații Interna
ționale, ai C.C. al U.T.C., perso
nalități ale vieții științifice și 
culturale a Capitalei, studenți.

Adunarea a fost deschisă de 
prof. dr. Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe 
sociale și politice.

Directorul Centrului de in
formare al O.N.U. la București, 
Sayed Abbas Chedid, a adus, 
în numele secretarului general 
al Organizației Națiunilor Uni
te, Kurt Waldheim, un călduros 
omagiu activității României în 
promovarea țelurilor de pace și 
cooperare ale O.N.U. și pentru 
găzduirea unor reuniuni organi
zate sub egida Națiunilor Uni
te. Secretarul general Kurt 
Waldheim — a spus vorbitorul 
— a relevat în mod deosebit ac
țiunile constructive și dinami
ce ale României pentru înfăp
tuirea idealurilor înscrise în 
Carta Națiunilor Unite.

în continuare, prof. dr. Ale
xandru Bălăci, președintele A- 
sociației Române pentru Națiu
nile Unite (A.N.U.R.O.M.), a sub
liniat semnificația Zilei Națiu
nilor Unite, iar Nicolae Puicea, 
director general adjunct al A- 
gerpres, membru al Comitetu
lui Executiv al A.N.U.R.O.M., a 
vorbit despre Ziua Mondială a 
Informării asupra Dezvoltării.

în cadrul adunării festive 
s-a dat citire Mesajului secreta
rului general al Federației A- 
sociațiilor Națiunilor Unite — 
F.M.A.N.U. — L. H. Horace-Pe- 
rera, adresat, cu acest prilej, A- 
sociației române pentru Națiu
nile Unite.

★
Adunări festive cu prilejul 

Zilei Națiunilor Unite și Zilei 
Mondiale a Informării asupra 
Dezvoltării au mai avut loc la 
Cluj-Napoca, Craiova și Iași.

★

Cu același prilej, în Capitală 
a avut loc o dezbatere în cadrul 
unei mese rotunde. Au fost pre- 
zenți numeroase cadre didacti
ce, cercetători în domeniul ști
ințelor sociale, studenți din dife
rite facultăți. Vorbitorii s-au 
referit la contribuția adusă de 
țara noastră la întărirea rolului 
O.N.U. în viața internațională, 
pentru dezvoltarea multilaterală 
a cooperării internaționale, pen
tru destindere și înțelegere re
ciprocă, pentru pace și progres 
social.

GALA DE FILME
Cu prilejul celei de-a XXXI-a 

aniversări a Armatei Republicii 
Populare Polone, ambasadorul 
polonez la București, Wladyslaw 
Wojtasik, a organizat miercuri o 
gală de film.

Au participat general-colonel 
Vasije Ionel, adjunct al minis
trului apărării naționale, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri superiori, oameni de 
cultură și artă.

CULTURALĂ
Institutul român pentru rela

țiile culturale cu străinătatea a 
organizat miercuri o seară cul
turală dedicată Zilei naționale a 
Austriei.

A

In cupele 
europene 
la fotbal 

DINAMO BUCUREȘTI - F. C. 
K'OLN 1-1

Ieri, pe o vreme excelentă, în 
prezența a peste 15 000 de spec
tatori, stadionul Dinamo din Ca
pitală a găzduit meciul-tur din
tre echipele Dinamo București și 
F.C. Koln din cadrul etapei a 
doua a „Cupei U.E.F.A.". întîl- 
nirea, care a fost atractivă, mai 
ales în repriza a doua, s-a în
cheiat cu un rezultat de egali
tate : 1—1 (0—1). Fotbaliștii ro
mâni au dominat majoritatea 
timpului, ratînd mari ocazii. în 
ultimă instanță, portarul Schuh- 
macher, care a fost apreciat cel 
mai bun jucător de pe teren, a 
fost acela care a evitat majo
rarea scorului, lămurind cu brio 
multe șuturi dificile. Scorul a 
fost deschis de oaspeți în mi
nutul 41. în plină dominare di- 
namovistă, echipa vest-germană 
a contraatacat viguros prin 
Lauscher. Acesta la capătul unei 
curse a marcat imparabil. După 
două minute Dinamo a avut o 
mare ocazie să egaleze. Șutul 
expediat de la numai 6 m de 
Georgescu a fost deviat în ulti
mă instanță de plonjonul teme
rar al portarului Schuhmacher. 
în repriza a doua, Dinamo a 
atacat dezlănțuit, obținînd ega- 
larea în minutul- 66 prin Dinu, 
care a introdus balonul în 
poartă. Dinamoviștii puteau ob
ține victoria, însă în minutul 70 
balonul expediat de Lucescu a 
întîlnit barele.

Arbitrul francez M. Kitabdjian 
a condus următoarele formații : 
Dinamo București : Constanti- 
nescu, ' Cheran, Dobrău, Sătmă- 
reanu II, Deleanu — Sandu Ga
briel (Zamfir), Dinu, Nun- 
weiller, Georgescu, Dumitrache, 
Lucescu. F.C. Koln : Schuhma
cher — Konopka, Weber, Cul
lman, Glowacz — Simmet, Neu
mann, Flohr, Overath, D. Muller 
(Lohr), Lauscher.

Returul acestui meci va avea 
loc la 6 noiembrie la Kijln.

★
Aseară, la Hamburg, în turul 

doi al competiției de fotbal 
„Cupa U.E.F.A.", echipa S.V. 
Hamburger, lidera campionatu
lui vest-german a surclasat cu 
scorul de 8—0 (2—0) formația 
Steagul roșu Brașov. Fotbaliștii 
brașoveni cu apărare extrem de 
penetrabilă, care a comis nu
meroase erori au fost complet 
depășiți de ritmul rapid al echi
pei din Hamburg.

Alte rezultate din cupele con
tinentale : Cupa Cupelor : Dun
dee United — Bursaspor (Tur
cia) 0—0 ; Carl Zeiss Jena — 
Benfica Lisabona 1—1 ; Cupa 
U.E.F.A. : Dynamo Dresda — 
Dinamo Moscova 1—0 ; Cupa 
Campionilor Europeni : H.J.K. 
Helsinki — Atvidaberg (Suedia) 
0—3 ; Ruch Chorzow (Polonia)
— Fenerbahce (Istanbul) 2—1.

După disputarea turneelor 
de la Barcelona și Sidney, clasa
mentul Marelui premiu al Fe
derației internaționale de tenis 
se prezintă astfel : 1. Connors 
(S.U.A.) — 558 puncte ; 2. Vilas 
(Argentina) — 547 puncte ; 3. 
Bbrg (Suedia) — 527 puncte ; 4. 
Orantes (Spania) — 502 puncte; 
5. Năstase (România) — 470 
puncte ; 6. Smith (S.U.A.) —
416 puncte ; 7. Solomon (S.U.A.)
— 337 puncte ; 8. Newcombe
(Australia) — 333 puncte ; 9.
Tanner (S.U.A.) — 321 puncte ; 
10. O Parun (Noua Zeelandă) — 
313 puncte. Primii 8 clasați vor 
participa, în luna decembrie, la 
Turneul campionilor de la Mel
bourne.

Turneul internațional de șah 
de la Manila, unul dintre 
cele mai importante din acest 
an (au participat 11 mari ma
eștri și 4 maeștri internaționali), 
s-a încheiat cu victoria lui Ev- 
gheni Vasiukov (U.R.S.S.) care 
a totalizat 10 puncte din 14 po
sibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat fostul campion mon
dial, Tigran Petrosian (U.R.S.S.) 
9,5 puncte, Bent Larsen (Dane
marca) 9 puncte, Florin Gheor
ghiu (România) și Zvetozar Gli- 
gorici (Iugoslavia) cite 8,5 punc
te, Liubojevici și Kavalek 8 
puncte etc. în ultima rundă, 
Gheorghiu a remizat cu argen
tinianul Quinteros, rezultat con
semnat și în partidele Vasiukov- 
Gligorici și Petrosian-Larsen.

„CUPA SPORT • SPORT

SCÎNTEII TINERETULUI
LA TENIS

ÎN PLINĂ ASCENSIUNE
• MUREȘ : în orașul unde se fabrică rachetele —

1 500 concurenți I
După cum ne Informa Ion 

Bodțiu, secretar al comitetului 
orășenesc U.T.C., la Reghin, o- 
rașul unde se fabrică rachetele 
de tenis,’ sportul alb se bucură 
de o mare popularitate. Faptul 
a fost evidențiat acum, cu Oca
zia etapei de masă a competi
ției inițiate de „Scînteia tinere
tului". Au participat peste 1 500 
de tineri și tinere. Sperăm ca 
unul dintre ei, bunăoară Liviu 
Ținea, Ladislau Gidro, Margare
ta Haltrich să ne reprezinte la 
finala pe țară de Ja București.

în aceste zile pe terenurile 
din cartierul Mihai Viteazu, de 
la unitatea de pompieri, școlile 
generale nr. 1 și 5, de la liceele 
nr. 1 și 2, Școala specială Apalina, 
e mare animație. Se desfășoară 
ultimele meciuri pentru desem
narea participanților la etapa 
orășenească a competiției. O 
remarcă : prezența în organizarea 
și conducerea competițiilor a 
profesorilor de educație fizică, 
a sportivilor legitimați la aso
ciația sportivă „Avîntul".

M. BORDA

• PRAHOVA: Un trofeu
La întrecerile etapei de. masă 

din cadrul „Cupei Scînteii tine
retului la tenis", în județul Pra
hova — după cum ne-a infor
mat ieri, la redacție, Toma lo- 
niță, activist al Comitetului ju
dețean cu probleme de sport — 
au luat startul cîteva mii de 
tineri. Numai în municipiul 
Ploiești la prima etapă s-au 
înscris pe listele de concurs 
peste 1 500 de tenismeni. Aceas
tă afluență se explică și prin 
faptul că în acest județ, ca ur
mare a lansării acțiunii ziarului 
nostru privind amenajarea de 
terenuri — acțiune intitulată 
„Poate deveni tenisul un sport 
de masă ?“ — au fost construite 
140 de terenuri de tenis : 60 
îp municipiul Ploiești și 80 în 
județ. La etapa pe localitate, în

disputat cu ardoare
municipiul Ploiești, au partici
pat 60 de campioni (40 de bă
ieți și 20 de fete) pe asociații 
sportive. Trofeul pus în joc de 
ziarul „Scînteia tineretului" e dis
putat, după cum se vede, cu o 
mare ardoare. Iată-i pe primii 
trei clasați, în urma pasionan
telor întreceri care s-au des
fășurat timp de 2 zile : la fete : 
1. Mihaela Ciubotarii — Liceul 
nr. 1 ; 2. Ada Cherciu — Liceul 
petrol-chimie Teleajen ; 3. Emi
lia Androne — Șc. generală 
nr. 21 ; la băieți : 1. Bogdan 
Zclinschi — Liceul nr. 1 ; 2. 
Jean Dobrescu — Liceul indus
trial de construcții de mașini ; 
3. Paul Bejan — Liceul „M. Vi
teazu". Ocupanții locurilor unu 
s-au calificat pentru etapa jude
țeană.

C. V.

— POȘTA „
Dintre numeroasele scri

sori care ne-au sosit la re
dacție și care abordează 
probleme legate de „Cupa 
Scînteii tineretului la tenis" 
ne-au reținut atenția, de 
astă dată, două, la care ne 
vom referi în cele ce ur
mează.

AROȘOAIE MIHAI, str. 
Ion Vod» nr. 27, Darabani, 
județul Botoșani : „M-am 
bucurat foarte mult cînd am 
citit în ziar despre „Cupa 
Scînteii tineretului la te
nis" Ja care voi participa și 
eu pînă la etapa finală dacă 
mă vor ține puterile". Apoi, 
autorul scrisorii, foarte si
gur că se va califica, se-n- 
treabă ce va face pentru că 
în zilele cînd va avea loc e- 
tapa județeană, el se va afla 
de 4 zile în armată. Dornic 
să-și reprezinte orașul el 
ne întreabă care este moda
litatea de a participa ? „Eu 
dogesc foarte mult acest lu
cru și sper să mă calific și 
la județ. Vă rog să nu luați 
aceste rînduri ca niște lau
de, ci ca niște vorbe spuse 
de cineva care-și cunoaște 
posibilitățile reale mai bine 
ca oricine. îmi place tenisul, 
joc de multă vreme și am 
mare ambiție să ajung în fi
nala de la București".

îngrijorarea lui Aroșoaie 
Mihai nu ni se pare justifi
cată. Un campion pe loca
litate nu poate lipsi de la 
etapa pe județ. Comitetul 
județean Botoșani al U.T.C., 
dacă va fi aazul, va rezolva 
această problemă.

C. S.T.T." —
TOADER CORNEL, 

I.C.P.E.H. Reșița : „Compe
tiția organizată de ziarul 
„Scînteia tineretului" pentru 
tinerii amatori de tenis, în- 
cepînd cu etapa de masă, 
pînă la finala pe țară, pe noi 
tinerii de la I.C.P.E.H. Reși
ța, ne-a bucurat enorm. 
Este primul concurs oficial 
la care participăm de cînd 
ne-am construit, cu forțe 
proprii, baza sportivă pentru 
tenis. Toți participanții spun 
că este una dintre acțiunile 
formidabile realizate de zia
rul nostru, al uteciști'.or. O 
competiție de masă în care 
fiecare speră să ciștige pre
țiosul trofeu. în numele tu
turor tinerilor de la 
I.C.P.E.H. Reșița, mulțumim 
din inimă ziarului „Scînteia 
tineretului" pentru inițiativa 
sa".

N.R. Ulterior am aflat că. 
într-adevăr, competiția orga
nizată de ziarul nostru s-a 
bucurat de mare succes prin
tre iubitorii tenisului de. la 
I.C.P.E.H. Reșița. Asociația 
„Energo" de aici a fost ne
voită să organizeze un tur
neu final pentru desemnarea 
campionului pe unitate la 
care au participat 8 concu
renți. Iată-i : St. Grămescu,
D. Giurgiuleanu, I. Roman,
E. Negrău, I. Călugăru, I. 
Constantin, V. Tiberiu, și... 
Cornel Toader, care — o 
surpriză foarte plăcută — a 
reușit să ocupe primul loc, 
deci să se califice pentru e- 
tapa superioară.

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE BOX

Aseară, la Palatul sportului 
și culturii din Capitală s-a des
fășurat cea de-a 6-a reuniune 
a campionatelor republicane de 
box. La categoria grea au avut 
loc semifinale, al căror rezultat 
a dus la o reeditare a finalei de 
anul trecut între dinamovistul 
bucureștean Ion Alexe și con- 
stănțeanul Ilie Dascălu. Alexe
I- a învins la puncte pe Vasile 
Lehăduș, iar Dascălu a cîștigat 
tot la puncte în fața lui Anghel 
Iancu. în limitele categoriei 
mijlocie mică, Alexandru Tîrboi 
de la Farul Constanța a furnizat 
o mare surpriză, reușind să-1 
învingă la puncte pe Sandu Tî- 
rilă. La categoria ușoară, Ca- 
listrat Cuțov l-a întrecut prin 
abandon pe Ion Ioancea, iar 
Paul Dobrescu și-a adjudecat 
victoria, tot înainte de limită, 
în meciul cu L. Oancea.

Astăzi, de la ora 18,30, 
se dispută prima reuniune com
pletă a semifinalelor.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE VOLEI

în orașele Ciudad de Mexico 
și Guadalajara au început în- 
tîlnirile din cadrul turneului 
final al campionatelor mondiale 
de volei. în turneul feminin, 
de la Guadalajara, echipa Româ
niei a debutat cu o frumoasă 
victorie, întrecînd cu scorul de 
3—0 (15—3, 15—3, 15—12) selec
ționata Ungariei. Comentatorii 
agențiilor , internaționale de 
presă remarcă în cronicile lor că 
voleibalistele românce au cîști
gat cu ușurință primele două 
seturi, întrebuințîndu-se mai 
serios în ultima parte a parti
dei. în decursul jocului s-au 
remarcat Mariana Tonescu și 
Maria Cengher. Din echipa ma
ghiară o bună impresie au lă
sat Fekete și Torma. Alte re
zultate : Japonia — R. D. Ger
mană 3—0 și U.R.S.S. — Coreea 
de Sud 3—0.

La Ciudad de Mexico, în tur
neul masculin, surpriza zilei a 
fost furnizată de echipa Polo
niei care a învins cu 3—2 (16— 
14. 9—15, 15—6, 12—15, 15—7) 
echipă U.R.S.S. Meciul Româ
nia — Japonia a atras din nou 
un mare număr de spectatori.

Victoria a revenit cu 3—2, la 
capătul unei partide de mare 
atracție, echipei nipone. Primul 
set a fost cîștigat de japonezi 
cu 15—6. Jucătorii români s-au 
regăsit și și-au adjudecat ur
mătoarele două seturi cu 15—12 
și 18—16. în setul 4, echipa ja
poneză a evoluat peste așteptări, 
cucerind victoria cu 15—6. Cel 
de-al cincilea set a găsit echipa 
română obosită. în mare verva, 
voleibaliștii japonezi au terpii- 
nat învingători cu 15—1 cîștigînd 
astfel partida cu 3—2. în co
mentariile lor, corespondenții 
agențiilor internaționale subli
niază că : „Japonezii au trecut 
prin mari emoții pînă să ob
țină victoria în fața voleibaliș
tilor români". în cel de-al trei
lea meci, echipa R. D. Germane, 
campioană mondială, a învins 
cu 3—2 (14—16. 15—10, 15—10,
II— 15, 15—7) selecționata Ceho
slovaciei.

MOSCOVA - GAZDA J. O. 
DIN 1980

La Viena au continuat 
miercuri lucrările celei de-a 
75-a sesiuni a Comitetului In
ternațional Olimpic (C.I.O.). Au 
fost desemnate orașele care vor 
găzdui Jocurile Olimpice, de 
iarnă și de vară, din anul 1980. 
Cea de-a 22-a ediție a Olimpia
dei de vară va avea loc în 1980 
în orașul Moscova, care a în
trunit cel mai mare număr de 
voturi. A mai candidat la orga
nizarea J.O. de vară orașul 
american Los Angeles. Comite
tul Internațional Olimpic a 
aprobat candidatura (unică) a 
stațiunii americane Lake Placid, 
unde în 1980 vor avea loc în
trecerile Olimpiadei Albe ,(14—23 
februarie). Stațiunea Lake Pla
cid (S.U.A.) a mai găzduit J.O. 
de iarnă în 1932.'

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ
Campionatele mondiale de 

gimnastică au continuat ieri la 
Varna cu exercițiile liber-alese 
ale concursului feminin pe e- 
chipe. Selecționata României, 
situată pe locul 5 după exerci
țiile impuse, a avut o evoluție 
apreciabilă, reușind să întreacă 
reprezentativa Cehoslovaciei și 
să ocupe locul 4. Din echipa 
română s-au evidențiat în mod

deosebit Alina Goreac, la sări
turi și paralele, aparate unde a 
obținut nota de 9,70, și Anca 
Grigoraș. Titlul mondial a re
venit echipei U.R.S.S., cu 384,15 
puncte, urmată de R. D. Ger
mană — 376,55 puncte, Ungaria 
— 370,60 puncte, România — 
369,30 puncte. 1

Astăzi se desfășoară exerci
țiile libere ale concursului mas

culin pe echipe. La „impuse", 
gimnastul român Dan Grecu a 
obținut, după cum se știe, cea 
mai mare notă (9,70) la inele, 
astfel că se așteaptă o evoluție 
corespunzătoare și în exercițiile 
libere pentru a putea intra în 
grupul gimnaștilor candidați la 
medalii.

NOI TRASEE 
TURISTICE

Tncepînd din luna OC
TOMBRIE, I.T.H.R. București 
inaugurează o nouă serie 
de trasee turistice :

Excursii de o zi: dumini
că - pe itinerarele :
- BUCUREȘTI - PLOIEȘTI

- VĂLENI - CHEIA - SACE- 
LE - BRASOV - PREDEAL - 
BUCUREȘtl;

- BUCUREȘTI - URZ1CENI
- BUZĂU - CISLĂU - VĂ
LENII DE MUNTE - SLA- 
NIC PRAHOVA - PLOIEȘTI
- BUCUREȘTI;

Excursii de o zi ți jumă
tate : sîmbătă, duminică, pe 
itinerarele :
- BUCUREȘTI - VALEA 

PRAHOVEI - BRAȘOV- SĂ- 
CELE - CHEIA - VĂLENI - 
PLOIEȘTI - BUCUREȘTI;
- BUCUREȘTI - VALEA 

PRAHOVEI - BRAȘOV - 
PREJMER - ÎNTORSURA BU
ZĂULUI - SIRIU - CISLĂU - 
BUZĂU - URZICENI.

înscrieri la filialele de tu
rism din bd. N. Bălcescu 
35 și bd. Republicii 68.

.)

CONCURS 
SPECIAL 

PRONOSPORT 
DIN 27 OCTOMBRIE 1974

200.000 LEI DIN FOND SPECIAL
SE ATRIBUIE PRIN TRAGEREA LA SORȚI

1 AUTOTURISM „SKODA S 100"
CU HUSĂ

104 STILOURI PELIKAN

CÎȘTIGURI OBIȘNUITE ÎN NUMERAR

Sîmbătă 26 octombrie 1974 este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor

ÎNTREPRINDEREA 
MECANICĂ 

A AGRICULTURII 
Șl INDUSTRIEI 
ALIMENTARE

Calea Giulești nr. 1, 
București, caută elec
tricieni categ. 2-6, 
bobinatori categ. 2-6, 
tîmplari categ. 2-5, 
maiștri prelucrări me
tale prin așchiere și 
lăcătuși. Informații la 
tel. 49 4245, inte

rior 98.

Ml
ULTIMA
21 LA

LOTO

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ:

„DUHUL AURULUI"
O producție a Casei de filme Unu

după schițele „Vîlva Băilor" și „Lada" de Ion Agârbiceanu

Scenariul și regia: Mircea Veroiu, Dan Pița, imaginea: losif 
Demian; Muzica : Dorin Liviu Zaharia, decoruri:
Radu Boruzescu, Helmuth Sturmer; costume : Marilena

Șerbănescu.

cu : Eliza Petrăchescu, Ernest Maltei, Liviu Rozorea, Lucia 
Boga, Dora Ivanciuc, Alexandru Mihai, Francisc Bencze, 
Elisabeta Jar-Rozorea, Adrian Georgescu, Teodor Cojocaru.

Film realizat iii studiourile Centrului de Producție Cinema
tografică „București"



CU PRILEJUL ZILEI Vizita ministrului de externe
ARMATEI REPUBLICII al României în Mexic

SOCIALISTE ROMANIA

în diferite țări au Conti
nuat în aceste zile manifestă
rile cpnsacrate celei de-a 
XXX-a aniversări a Zilei Ar
matei Republicii Socialiste 
România.

Ambasada română din R.P. 
Albania a organizat o gală de 
filme documentare româ
nești cu tematică militară. Au 
participat reprezentanți ai 
conducerilor ministerelor a- 
părării, afacerilor externe și 
comerțului,, din țara gazdă, 
membri ai corpului diploma
tic, militari albanezi, repre
zentanți ai presei.

La Casa Centrală a Arma
tei din Sofia a avut loc o adu
nare festivă la care au parti
cipat reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Apărării 
Populare al R. P. Bulgaria, 
generali și ofițeri superiori, 
militari din garnizoana Sofia, 
atașați militari străini. în în
cheierea adunării a fost pre
zentat un film artistic româ
nesc.

După cum s-a anunțat, ministrul afacerilor externe al Mexicu
lui, Emilio Rabasa, a oferit un dejun cu prilejul vizitei oficiale 
a ministrului român de externe, George Macovescu. în toastul 
rostit cu 
că vizita 
cane.

Abordînd,
ale cooperării economice inter
naționale, ministrul de externe 
mexican a evidențiat contribuția 
însemnată a României la instau
rarea unei noi ordini economi
ce, dorința ei de a promova ra
porturi economice echitabile cu 
toate statele. El a apre
ciat, de asemenea, drept o ex
presie a preocupării guvernului 
român față de marile probleme 
ale omenirii, organizarea cu 
succes, la București, a Confe
rinței Mondiale a Populației. 
„Cunoaștem activitatea dinami
că, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, un reprezentant 
deosebit de distins al acestei 
lumi" — a subliniat ministrul 
mexican.

în toastul său, George Maco-
• vescu a relevat că relațiile de 

colaborare și prietenie dintre 
România și Mexic se dezvoltă 
continuu.

După ce s-a referit la necesi
tatea instaurării unor noi rela-

acest prilej, Emilio Rabasa și-a exprimat convingerea 
va fructifica și va da

apoi, unele aspecte

conținut relațiilor româno-mexi-

toate popoarele lumii, 
noi ordini economice

ții între 
a unei 
și politice între state, la unele 
din cele mai importante proble
me ale vieții politice inter
naționale, George Macovescu a 
spus, în încheiere : „Aș dori să 
transmit din partea poporului 
român, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, poporului mexican, 
președintelui Luis Echeverria, 
dumneavoastră tuturor, mesajul 
cald al tradiționalei noastre 
prietenii, căreia timpurile noi 
și străduințele noastre îi con
feră valențe superioare și un 
conținut tot mai amplu, spre 
binele reciproc și în interesul 
cauzei generale a apropierii, în
țelegerii și conlucrării dintre 
popoare".

Cei doi miniștri de externe au 
toastat în sănătatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a pre
ședintelui Luis Echeverria, pen
tru prosperitatea popoarelor ro
mân și mexican.

„Scînteia tineretului4*
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U.R.S.S. : Dintr-una din gările Moscovei a pornit un nou grup de comsomoliști spre șantierul 
căii ferate (în lungime de 3 200 km.), care va uni Baikalul cu Amurul.

Foto : A.P.N.
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Decolonizarea

un proces complex,

ireversibil
Ultimii soldați por

tughezi au părăsit 
Bissau. După sute de 
ani de prezență stră
ină Guineea-Bissau 
este în întregime li
beră. La Lourenco 
Marques, în Mozam
bic, tensiunea a de
venit, iarăși, îngrijoră
toare. Autoritățile con
trolează situația după 
rebeliunea unor uni
tăți de „comandos" 
portugheze. în sfîrșit, 
în Angola s-a realizat 
încă
spre o soluție pozitivă 
prin 
nat de reprezentanții 
M.P.L.A. și ai Portu
galiei.

puse în scenă
ai fostei poliții 

— s-au soldat cu 
morți și 88 de

un pas înainte

★
Ministerul Apărării Națio

nale al R. S. Cehoslovace a 
organizat, Ia Casa Centrală a 
Armatei din Praga, 
festivă, la care au 
generali și ofițeri 
cehoslovaci.

La gala de filme 
tare românești oferită de ata
șatul militar al României în 
R. D. Germană au participat 
reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Apărării Națio
nale al R.D.G., ofițeri superiori 
din armata țării gazdă, atașați 
militari străini. Tot la Berlin 
s-a deschis o expoziție de 
fotografii consacrată aniversă
rii Armatei române.

Atașatul militar aero și na
val al țării noastre la Bel
grad a organizat o gală de 
filme la care au luat -parte 
reprezentanți ai conducerii 
Secretariatului Federal pentru 
Apărarea Națională a R.S.F.I., 
generali și ofițeri superiori 
iugoslavi, șefi ai unor misiuni 
diplomatice, ziariști.

o adunare 
luat parte 

superiori

documen-

fii <fișier
La 24 octombrie, poporul 

zambian sărbătorește Ziua 
independenței naționale. în 
acest an, sărbătoarea mar
chează împlinirea unui de
ceniu de la înlăturarea do
minației coloniale.

• Așezată în partea con
tinentală a Africii, aproape 
la jumătatea emisferei aus
trale, Zambia se învecinea
ză cu Angola la vest, cu 
Mozambicul Ia est, in nord 
cu Zairul și Tanzania (mai 
mult spre nord-est), iar în 
sud cu Rhodesia. Zambia in
dependentă și-a luat nume
le de la fluviul Zambezi, 
care o traversează. Suprafa
ța țării măsoară 752 614 kmp. 
Relieful are aspectul unui 
platou uriaș, cu înălțimi in
tre 100(1 și 1359 m. Pădu
rile subtropicale și savanele 
acoperă cam jumătate din 
teritoriu.

Pe întinsa suprafață sint 
răspîndiți aproximativ 
4 208 000 locuitori. în perioa
da care a trecut de la 
proclamarea independenței,, 
populația capitalei — orașul 
Lusaka — a crescut de pa
tru ori, atingînd in 1973 ci
fra de 400 000 locuitori. Alte 
orașe importante ale țării 
sînt Kitwe, Nkama, Ndola, 
Mufulira.

• în anii Independenței. 
Zambia a obținut importante 
succese pe calea dezvoltării 
economico-sociale. Se acordă 
prioritate industriei miniere, 
în special exploatării cupru
lui, Zambia fiind, cu 750 000 
tone producție de cupru a- 
nual, al treilea mare produ
cător de „aur roșu" din lu
me. Industria 
este reprezentată de 
prinderile de Ia 
iar orașul Kabwe este 
trul siderurgiei ; s-au 
voltat de asemenea i 
ale 
că, fabricării anvelopelor și 
îngrășămintelor chimice. In 
anii care vor urma se pre
conizează să se acorde locul 
întîi pe plan economic dez
voltării agriculturii. Guver
nul zambian acționează, de 
asemenea, pentru electrifica
rea regiunilor rurale, îm
bunătățirea rețelei de șosele 
și căi ferate. Statul depune 
eforturi pentru dezvoltarea 
învățămîntului, pornind de 
la nevoia acută de cadre 
necesare înfăptuirii politicii 
sale economice. învățămîntul 
este gratuit, existind școli 
pînă in cel mai îndepărtat 
colț al țării, iar la Lusaka 
se află una dintre cele mai 
moderne universități din A- 
frica.

• Legăturile româno-zam- 
biene cunosc o evoluție po
zitivă, stimulată de dialogul 
la nivel înalt între condu
cătorii celor două țări. Vi
zita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Zambia, ca și 
cea a președintelui Kaunda 
în România, a dat noi di
mensiuni legăturilor dintre 
țările noastre.

cimentului 
între- 

Chilanga, 
! cen- 

dez- 
ramuri 

industriilor farmaceuti-

D. I.

Cu 29 de ani in 
urmă, Ia 24 octombrie 
1945, intra în vigoare, 
după adoptarea ei eu 
cîteva luni in urmă la 
Conferința de la San 
Francisco, Carta Na
țiunilor Unite. In a- 
mintirca acestui mo
ment bogat în semni
ficații, în întreaga 
lume ziua de 24 oc
tombrie se sărbăto
rește ca Zi a Națiuni
lor Unite. Data este, 
intr-adevăr, demnă de 
a fi evocată. Car
ta O.N.U. nu este 
un document oarecare 
ci unul de referință. 
Expresie a năzuințe
lor de pace ale popoa
relor atît de greu în
cercate în timpul răz
boiului care abia se 
încheiase, Carta sta
bilea atribuțiile orga
nizației internaționale 
in atingerea obiective
lor pe care și le fixase 
— menținerea păcii și 
securității internațio
nale, promovarea cola
borării pașnice intre 
popoare. Ea consacra, 
de asemenea, și in a- 
ceasta constă meritul 
său esențial, princi
piile fundamentale ale 
relațiiloi- interstatale. 
a,le dreptului interna
țional contemporan : 
egalitatea în drepturi 
a statelor, respectarea 
Independenței, suvera
nității și integrității 
teritoriale, neameste
cul în treburile in
terne, nerecurgerea la 
folosirea forței sau Ia 
amenințarea cu folosi
rea forței și reglemen
tarea pe cale pașnică 
a diferendelor. Cele a- 
proape trei decenii 
care s-au scurs de la 
intrarea în vigoare a 
Cartei au confirmat pe 
deplin valabilitatea u- 
niversală 
principii, 
pe care o poate avea 
pentru pacea și secu
ritatea internațională 
aplicarea lor strictă, 
respectarea lor de toți 
și față de toți. O pri
vire atentă arată că

a acestor 
importanța

momentele de încor
dare și criză care au 
avut loc în viața in
ternațională în tot a- 
cest timp s-au dato
rat tocmai violării 
principiilor și normelor 
stipulate de Carta Na
țiunilor Unite. Acest 
fapt incontestabil de
monstrează clar cît de 
imperios necesară este 
pentru pacea și secu
ritatea internațională 
respectarea strictă a 
prevederilor documen
tului care stă la baza 
O.N.U., instituirea u-

îndeosebi in ultimii 
ani, problemele dez
voltării, precum asigu
rarea resurselor ener
getice și alimentare, 
depășirea decalajelor 
dintre țările industria
lizate și cele subdez
voltate sau în curs de 
dezvoltare, instituirea 
unor relații economice 
internaționale echita
bile etc. Ca expresie a 
semnificației majore 
care se atribuie de că
tre O.N.U. și în gene
ral în lumea contem
porană problemei pro-

Ziua
Națiunilor

Unite
nor garanții ferme îm
potriva oricăror încăl
cări ale literei și spiri
tului său. Tocmai in a- 
ceastă direcție s-a pro
nunțat și a acționat in 
repetate rînduri Româ
nia atît la O.N.U,. cît 
și in întreaga sa poli
tică internațională.

în anii care au tre
cut de la constituirea 
sa, O.N.U. a elaborat 
și adoptat, în confor
mitate cu prevederile 
Cartei, o serie întreagă 
de alte documente de 
mare însemnătate me
nite să stimuleze și să 
favorizeze procesul de 
eliberare a națiunilor, 
lichidarea sistemului 
colonial, lupta împo
triva discriminării ra
siale, destinderea și 
cooperarea internațio
nală. O pondere tot 
mai însemnată pe a- 
genda O.N.U. și a or
ganismelor sale spe
cializate au căpătat,

greșului economic și 
social ai popoarelor, 
incepind de anul trecut 
O.N.U. a hotărît ca 
Ziua Națiunilor Unite 
să fie celebrată in a- 
celași timp ca Zi mon
dială de informare a- 
supra dezvoltării. Pro
clamarea acestei zile 
s-a făcut în ideea de 
a stimula informarea 
serioasă, profundă și 
responsabilă a proble
melor dezvoltării Ia ni
vel național și 
dial.

Distanța care 
încă intenția 
aflată la baza
Națiunilor Unite 
realitatea concretă a a- 
dus în discuție, fi
rește, aspectul eficien
ței O.N.U. * 
ordine de 
subliniat 
ca organizația mondi
ală să dispună • de 
capacitatea de a asi
gura transpunerea in

mon-

separă 
nobilă 
Cartei 

de

In această 
idei, s-a 

necesitatea

practică a principiilor 
Cartei ca norme gene
rale ale relațiilor din
tre state, precum și la 
înfăptuirea unor dezi
derate majore ale o- 
menirii ca dezarmarea, 
lichidarea decalajelor, 
participarea tuturor 
statelor, indiferent de 
mărime, la viața in
ternațională etc. Ade
ziunea fermă a Româ
niei la principiile Car
tei Națiunilor Unite 

, s-a concretizat într-o 
intensă și constructivă 
activitate ' .
in cadrul organizației 
mondiale, 
direcția întăririi 
eienței și capacității 
de acțiune a acesteia. 
După cum se știe, țara 
noastră a inițiat o re
zoluție de larg ecou in 
această problemă, a- 
doptată în unanimitate, 
cu doi ani în urmă, de 
Adunarea Generală a 
O.N.U. Semnificativ in 
ce privește constanța 
acestor preocupări 
este vibrantul apei 
adresat de președintele 
României, Nicoiae 
Ceaușescu, Ia sesiunea 
jubiliară a Marii A- 
dunări Naționale con
sacrată celei de a 
XXX-a aniversări a 
eliberării României : 
„Ne adresăm tuturor 
guvernelor și popoa
relor- de a acționa îm
preună, de a conlucra 
activ pentru promo
varea unei politici de 
destindere în lume, 
pentru democratizarea 
profundă a relațiilor 
internaționale actu
ale. Să colaborăm in
tens pentru a găsi so
luții politice unanim 
acceptabile tuturor 
problemelor care con
fruntă omenirea de 
astăzi, pentru a face să 
triumfe în raporturile 
internaționale rațiunea 
și echitatea, pentru a 
evita noi confruntări 
armate, pentru a a- 
păra cu toată energia 
viața și munca liberă 
a tuturor popoarelor".

TINERETUL LUMII

Preocupări actuale ale
tineretului sirian

Corespondență pentru „Scînteia tineretului”
desfășurată
inclusiv in 

efi-

BAZIL ȘTEFAN

O.N.U.: APARTHEIDUL
PE BANCA ACUZĂRII

Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit din nou. marți 
după-amiază, pentru a continua analizarea relațiilor Națiunilor 
Unite cu Africa de Sud, așa cum a recomandat, în rezoluția sa 
din 30 septembrie, Adunarea Generală, „datorită violării constan
te de către R.S.A. a principiilor Cartei și Declarației universale 
a drepturilor omului".

Marți, Consiliul de Securitate 
a ascultat intervenția lui David 
Sibeko, reprezentant al mișcării 
de eliberare națională din Africa 
de Sud, și pe cele ale reprezen
tanților Dahomeyului, Algeriei 
Guyanei, R. D. Germane și Re
publicii Bangladesh. Au luat 
parte, de asemenea, reprezen
tanții statelor care au solicitat 
participarea la dezbateri, fără 
drept de vot,

în cuvîntul său, David Sibeko 
a cerut să se pună capăt unei 
ilegalități, chemînd opinia pu
blică mondială în sprijinul pro
punerilor înaintate de mișcarea 
de eliberare națională, care sînt 
suficiente pentru a schimba ac- 
ttîala situație din Africa de Sud. 
El a reamintit că Adunarea Ge
nerală a respins printr-o majo
ritate covîrșitoare scrisorile de 
acreditare a reprezentanților re
gimului minoritar rasist de la 
Pretoria. „în circumstanțe di
ferite, a adăugat el, această res
pingere majoritară ar fi pecetluit

Pentru eliberarea deținu- 
ților politici din Chile

Comisia pentru 
claie a Adunării 
O.N.U. a adoptat, 
turi pentru și 9 contra, o rezo
luție care cere guvernului de 
Ia Santiago de Chile eliberarea 
tuturor deținuților politici și re
stabilirea drepturilor omului în 
Chile. Documentul, care va fi 
supus dezbaterii Adunării Gene
rale, exprimă îngrijorarea mem
brilor O.N.U. in legătură cu vio
larea drepturilor omului în 
Chile și recomandă Comisiei 
Națiunilor Unite pentru dreptu
rile omului să întreprindă o an
chetă pe această temă.

probleme so- 
Generale a 

cu 83 de vo-

MIERCURI a sosit Ia Moscova 
Henry Kissinger, secretarul de 
stat al S.U.A., care urmează să 
examineze cu reprezentanții so
vietici probleme de interes co
mun pentru cele două țări — re
latează agenția TASS.

acordul sem-

soarta regimului în cadrul orga
nizației, dar regulamentul O.N.U. 
cere ca recomandarea finală 
pentru expulzare să fie făcută 
de Consiliul de Securitate". Re
prezentantul mișcării de elibera
re din Africa de Sud a arătat că 
această decizie a Adunării a fost 
precedată, timp, de trei decenii, 
de apeluri, avertismente, pro
teste, denunțări și condamnări, 
la care regimul rasist sud-afri- 
can a răspuns cu aroganță și 
intransigență, continuînd politica 
sa de discriminare rasială și 
apartheid. '

Consiliul de Securitate a ho- 
tărît să continue joi analizarea 
acestei probleme.

Inundații 
în Cehoslovacia

Ploile abundente din ulti
mele trei săptămîni au creat 
o situație deosebit de grea 
în unele regiuni ale Ceho
slovaciei, cu deosebire în 
Slovacia centrală și de ră
sărit.

Comisia centrală slovacă de 
apărare împotriva inunda
țiilor a comunicat că, pînă 
marți seara, apele au inun
dat cinci orașe, zeci de sate, 
peste 50 mii hectare de te
ren agricol, aproape 100 uni
tăți economice, au scos din 
circulație numeroase sec
toare ale căilor ferate. Uni
tăți ale armatei populare ce
hoslovace și echipe de mu:i- 
citori și țărani lucrează ne
întrerupt pentru evacuarea 
familiilor sinistrate, iau mă
suri pentru lichidarea ac
țiunilor distructive ale ape
lor revărsate. Situația ră
mâne, în continuare, gravă, 
deoarece în întreaga țară 
continuă să plouă, iar în zo
nele de munte ninge.

Tineretul sirian participă activ la reconstruirea și dezvol
tarea economiei țării, la înfrumusețarea orașelor,’ la viafa 
culturală și sportivă din toate cele 14 regiuni ale Republi
cii Arabe Siriene. Aceste activități sînt organizate de Uniu
nea Tineretului Revoluționar care numără în rîndurile sale 
200 000 de tineri muncitori, țărani și elevi și de Uniunea Na
țională a Studenților din Siria cu 40000 de membri, ambele 
îndrumate direct de Partidul Baas Arab Socialist.

Tinerii sirieni au luat parte la reconstrucția șoselelor și 
clădirilor distruse sau avariate în cursul războiului de anul 
trecut. Uniunea Tineretului Revoluționar a organizat o 
campanie de două săptămîni pentru sprijinirea țăranilor la 
recoltarea bumbacului și o altă campanie de două săptă
mîni pentru înfrumusețarea orașelor. Organizațiile din fa
brici ale Uniunii Tineretului Revoluționar au ca sarcină să 
contribuie permanent la creșterea producției și educarea 
tinerilor muncitori. Uniunea Tineretului Revoluționar a or
ganizat, de asemenea, tabere de muncă voluntară și instru
ire a tinerilor, folosindu-le, în același timp, pentru pregăti
rea de noi cadre. Astfel de tabere a organizat, la rîndul 
ei, și Uniunea Națională a Studenților, punînd accentul pe 
desfășurarea de către participant în localitățile înconju
rătoare a unor activități practice pe profilul specialității 
lor: studii geologice, studii sanitare, sprijinirea agricultu
rii etc.

Intre Uniunea Tineretului Revoluționar și Uniunea Tine
retului Comunist din România, ca și intre organizațiile stu
dențești din cele două țări există relații de strînsă priete
nie și colaborare. Vixitînd Uniunea Tineretului Revoluționar 
și Uniunea Națională a Studenților, conducătorii acestor 
organizații au ținut să menționeze bunele relații ce ie în
trețin cu tineretul român, subliniind că așteaptă cu mult 
interes și bucurie vizita pe care urmează s-o întreprindă în 
curînd, în Siria, o delegație a Uniunii Tineretului Comunist 
din țara noastră.

CRĂCIUN ionescu

Reuniunea miniștrilor 
de externe arabi

După ședința inaugurală de ma rți seara, reuniunea miniștrilor 
de externe arabi a trecut, miercuri, la problemele de fond, pri
vind definitivarea proiectelor ordinii de zi și a documentelor 
ce urmează a fi adoptate în 
Ia 26 octombrie.

în acest scop, a fost creat, la 
propunerea Siriei și Arabiei 
Saudite, un comitet de lucru 
format din reprezentanți ai Si-

plen de șefii de stat, incepind de

• FRIGUL PERSISTA în Franța, unde temperatura a scă
zut în multe regiuni sub zero grade. Pe de altă parte, în Mun
ții Pirinei majoritatea trecătorilor au fost închise circulației 
din cauza căderilor masive de zăpadă. Vna dintre stațiunile 
pentru sporturi de iarnă din Pirinei va fi deschisă duminică, 
cu mai mult de o lună înainte de termenul prevăzut. Pe de 
altă parte, ploile care au căzut aproape fără întrerupere, în 
ultimele săptămîni, în regiunile din nordul țării, au transfor
mat unele zone în adevărate mlaștini. Recoltele din regiune 
sînt compromise, situația fiind apreciată drapt catastrofală de 
autoritățile de resort. ® UN GRUP DE CERCETĂTORI ame
ricani au pus la punct un medicament care împiedică procesul 
de coagulare a sîngelui. Experimentat cu succes pe cobai, noul 
medicament este extras din veninul unui șarpe din Asia de 
Sud. • NUMĂRUL CINEMATOGRAFELOR existente în Re
publica Federală Germania s-a redus în mod simțitor, în ulti
mii 15 ani. Astfel, din 1959 — cînd existau 7085 de cinemato
grafe —, numărul sălilor de cinematograf a scăzut, în pre
zent, la numai 3 000. Paralel, în aceeași perioadă, s-a diminuat 
și numărul spectatorilor, deda 671 milioane, la 180 milioane. 
Este oare de vină numai televiziunea ?.» STATISTICI OFI
CIALE RECENTE ARATA CĂ în Republica Democrată Viet
nam există 1 587 de oameni care au depășit vîrsta de 100 de 
ani, patru dintre ei avînd peste 140 de ani. • UN SAVANT 
BRITANIC a avansat o propunere interesantă privind modali
tatea de a transmite, în anul viitoarei olimpiade, 1976, de la 
Atena la Montreal, flacăra olimpică, propunere aprobată de 
Comitetul internațional olimpic. Conform acestui proiect, fla
căra olimpică va fi aprinsă, ca și pînă acum, cu ajutorul unei 
oglinzi concave, la Olympia, după care va parveni la Atena. 
Intr-un laborator special din capitala Greciei, flacăra va fi 
transformată într-un impuls electromagnetic care, transmis la 
bordul unui satelit artificial al Pămîntului, va declanșa un me
canism laser aflat pe satelit. Fasciculul de raze va aprinde, la 
rîndul său, o torță olimpică aflată în Canada. Pentru transmi
terea flăcării olimpice pe acest traseu din Grecia în Canada 
va fi suficientă o jumătate de secundă. • POPULAȚIA STA
TELOR UNITE era la 1 iulie 1974 de circa 211,4 milioane 
de locuitori, înregistrînd o creștere de 1,6 milioane locuitori 
în decurs de un an. Cel mai populat stat a rămas California, unde 
trăiesc 20,9 milioane de americani, urmat de statul New York 
(18,1 milioane) și de Texas (12 milioane). • PRIMA ZĂPADĂ 
DIN ACEASTĂ IARNĂ a căzut marți la Moscova în timp ce 
temperatura a înregistrat o scădere bruscă, după cea mai blîndă 
și însorită toamnă din ultimii 100 de ani.

riei, Egiptului, Iordaniei, Orga
nizației pentru Eliberarea 
lestinei (O.E.P.), Marocului, 
rabiei Saudite, Kuweitului 
Algeriei.

în legătură cu cooperarea 
rabo-africană, reuniunea minis
terială va examina proiectul 
creării unui fond arabo-african 
pentru dezvoltare.

De la tribuna reuniunii mi
niștrilor afacerilor externe, nu
meroși vorbitori au subliniat 
importanța deosebită a apro
piatei Conferințe la nivel înalt, 
dată fiind noua conjunctură in
ternațională, ca și pe plan arab, 
mai favorabilă ajungerii la o 
soluționare constructivă a 
zei din Orientul Apropiat, 
cretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, a arătat că re
zolvarea situației din zonă reți
ne, în momentul de față, aten
ția lumii întregi, acest lucru 
fiind dovedit și de invitarea de
legației Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei la dezba
terile actualei sesiuni a O.N.U.

Pa- 
A-

?i

a-

cri- 
Se-

estrămarea im
periului colo
nial portughez 
s-a produs în
tr-un tempo ex
trem de rapid. 

Cinci sute de ani de domi
nație portugheză pe întinse 
suprafețe ale Africii s-au în
cheiat după un război lipsit 
de glorie și după ce, la Li
sabona, salazarismul a fost 
înlăturat. Este in afară de 
orice îndoială că eșecurile 
aventurii coloniale au sub
minat grav regimul an
tipopular și au accelerat pră
bușirea lui. Schimbarea 
dusă în Portugalia a 
decolonizarea pe primul 
al actualității, 
procesul 
rificările 
realizat, 
pe care 
noscut în ultimele luni, 
permis să se acționeze ferm 
în direcția decolonizării. în
cetarea operațiunilor militare 
a fost urmată de efortul 
pentru o reglementare rea
listă. conformă cu drepturile 
suverane ale popoarelor. Fi
rește. situația nu este uni
formă iar soluțiile și ritmul 
de aplicare a măsurilor pre
conizate nu pot fi aceleași. 
Particularitățile din fiecare 
țară au ieșit Ia iveală în 
condițiile abordării concrete 
a problemelor generate de 
decolonizare. în Guineea- 
Bissau s-a putut realiza ime
diat transferul puterii către 
P.A.I.G.C. Toate dosarele le
gate de acest transfer au 
fost rezolvate într-un spirit 
de cooperare și cordialitate 
remarcat insistent de comen
tatorii politici. Ultimii sol
dați portughezi au părăsit 
Guineea-Bissau : aproape
3 000 de militari pe care na
vele „Uige“ și „Niassa" i-au 
transportat Ia Lisabona. Ca
zărmile portugheze au de
venit școli. Conducătorii tî- 
nărului stat independent au 
sosit la Bissau într-o am
bianță de sărbătoare popu
lară. Cucerindu-și liberta
tea, Guineea-Bissau este 
preocupată in prezent de 
problemele dezvoltării sale.

în Mozambic s-au făcut 
progrese de certă importan
ță în direcția asigurării 
dreptului Ia independență al 
poporului din această parte 
a Africii. Formarea guvernu
lui de tranziție, în care re
prezentanții FRELIMO dețin 
majoritatea portofoliilor, re
prezintă un moment de sem
nificație istorică, 
acestui guvern nu 
însă, soluționarea 
a ansamblului de 
pe care Ie presupune deco
lonizarea. Elementele reac
ționare din rîndurile mino
rității albe au încercat să 
blocheze , procesul inceput 
prin semnarea acordurilor de 
la Lusaka. Rebeliunea de la 
Lourențo Marques a putut 
fi înăbușită prin energia au
torităților portugheze și rea
lismul FRELIMO. Eșecul 
puciului din septembrie nu 
a pus, totuși, capăt mane
vrelor ce tind să împiedice 
eliminarea 
colonial sub 
sale. Dreapta 
ră refuză să 
realități iar violentele inci
dente declanșate luni după 
amiază în centrul orașului 
Lourențo Marques și in zona 
apropiată de aeroport — des
pre care unii observatori po
litici citați de FRANCE 
PRESSE nu exclud că ar

pro- 
adus 
plan 

de 
Cla- 
s-au

alături 
democratizării, 
politice care 

după confruntările 
Portugalia le-a ou

au

Formarea 
înseamnă, 
completă 
probleme

anacronismului 
toate fațetele 
ultrareacționa- 
accepte noile

putut fi 
membri 
secrete 
41 de 
răniți dintre care 38 grav. 
Autoritățile dețin controlul 
asupra situației din Louren- 
go Marques și informațiile 
din capitala mozambicană 
indică restabilirea treptată a 
calmului. Vărsarea de singe 
din această săptămînă este 
de natură să releve comple
xitatea perioadei de tranzi
ție, multitudinea dificultă
ților ce trebuie depășite, în 
efortul de desființare a ve
chilor structuri politice, eco
nomice și administrative. 
Neutralizarea rebelilor 
unitățile de „comandos" 
echivalează, din păcate, 
înfrîngcrea definitivă a 
lor ce vor să reînvie trecu
tul colonial, eventual într-o 
formulă tip rhodesian. Un 
lucru este cert : nu există 
forță care să împiedice ac
cesul deplin la independență 
al poporului mozambican. Is
toria mai îndepărtată și mai 
apropiată depune mărturie 
în acest sens. întreaga evo
luție demonstrează caracte
rul ireversibil al elimină
rii colonialismului. Noua 
etapă pe care o. parcurge 
Mozambicul are trăsături 
proprii care favorizează rea
lizarea dezideratului inde
pendenței reale, depline, ce 
animă pe locuitorii săi : 
FRELIMO este majoritar în 
guvernul de tranziție iar 
noile autorități portugheze 
acționează constant pentru a 
duce pină la capăt decolo
nizarea.

După Guineea-Bissau și 
Mozambic, rămine Angola. 
O stagnare prelungită, pe 
fundalul unei tensiuni singe- 
roase, pare ajunsă la final, 
Dar problemele decolonizării 
sînt extrem de complicate 
în Angola datorită particula
rităților situației. Natura a- 
cestor complicații este diver
să și nu lipsesc cele care sînt 
create artificial. Calea care 
trebuie parcursă spre o solu
ție justă, conformă cu irile- 
resele reale ale angolezilor, 
cu dreptul de a deveni stă- 
pini pe destinul lor, este 
presărată cu destule obsta
cole. Se fac, însă, eforturi 
pentru a se ajunge la o în
țelegere care, in ultimă in
stanță, să permită un dialog 
pozitiv. O informație trans
misă de agențiile de presă re
levă că luni a fost semnată 
o înțelegere pentru înceta
rea focului între M.P.L.A. și 
reprezentanți ai guvernului 
portughez. Un acord anterior 
dusese la suspendarea acțiu
nilor militare ale F.N.L.A. 
Prevederile acordului semnat 
într-o localitate angoleză a- 
f'iată la 170 km de frontiera 
cu Zambia conține nu numai 
prevederi de ordin militar. 
In afara încetării focului, 
acordul prevede posibilitatea 
pentru mișcările de eliberare 
națională, deci și pentru 
M.P.L.A., de a desfășura o 
activitate politică legală în 
Angola. M.P.L.A. își va des
chide peste citeva zile birouri 
Ia Luanda și în alte orașe. 
Ihcepută cu 13 ani în urmă 
prin acțiuni de guerilă, con
tinuată pe fronturi ce au 
dobîndit o amploare remar
cabilă, lupta pentru indepen
dență a intrat într-o fază 
nouă, salutată cu satisfacție 
de locuitorii Luandei și ai 
întregii Angole. Se creează 
premise pentru abordarea 
constructivă a problemelor 
privind viitorul Angoiei. 
Pregătirea procesului menit 
să fie încununat de dobîn- 
direa independentei totale 
implică unitatea mișcărilor 
de eliberare națională, ac
țiunea lor conjugată — sin
gura capabilă să zădărni
cească uneltirile forțelor 
reacționare care vor să per
petueze practicile trecutului.

Dispariția imperiului colo
nial portughez ilustrează e- 
locvent invincibilitatea lup
tei pentru o reală indepen
dență a popoarelor 
dominație străină, 
decolonizării, cu 
sale inegale și cu 
specifice, reprezintă un mo
ment de deosebită importan
ță, definitoriu pentru reali
tățile lumii în care trăim.
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EUGENIU OBREA

„COSMOS-690• PARTIDUL COMUNIST din 
Grecia cheamă pe toți comuniș
tii, tineretul comunist, pe toți 
luptătorii pentru democrație și 
progres să se unească pentru a 
infringe în alegeri forțele reac- 
țiunii — se arată într-o decla
rație a C.C. al P.C. din Grecia, 
în legătură cu alegerile parla
mentare de Ia 17 noiembrie, 
publicată de ziarul „Rizospastis".

• în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-690". în ve
derea efectuării unor cercetări 
biologice, la bordul satelitului 
se află mai multe animale, .pre
cum și aparatură științifică 
pentru studierea comportării a- 
cestora în spațiul extraterestru.

pentru, 273 împotrivă și 
trei abțineri — o „mini-refor- 
mă“ a Constituției. în lumina 
acesteia, un număr de 60 de 
deputați sau de 60 senatori pot 
cere arbitrajul Consiliului con
stituțional.

T
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ARESTĂRI ÎN GRECIA

• FOSTUL PREȘEDINTE al 
Greciei în perioada dictaturii 
militare, Gheorghios Papado
poulos, și alți patru din princi
palii săi colaboratori au fost a- 
restați și deportați în Insula 
Kea din Marea Egee — a 
anunțat, miercuri, purtătorul de 
cuvint al guvernului elen, Evan- 
ghelos Vlachos.

• Miniștrii afacerilor externe 
ai țărilor membre ale Pieței co
mune se vor întîlni, la 11 no
iembrie, la Bruxelles sau la Pa
ris, pentru a examina ordinea 
de zi a unei eventuale conferin
țe la nivel înalt a „celor nouă".

ZIARUL „Al Ittihad" din Abu 
Dhabi informează, citind un 
purtător de cuvînt al Ministeru
lui Finanțelor și Industriei, că o 
echipă de experți ai O.N.U. a 
descoperit existența unor zăcă
minte de materii prime în Emi
ratele Arabe Unite, care ar pu
tea egala valoarea depozitelor de 
petrol de care dispune acest 
stat.

• CONGRESUL parlamentari
lor francezi, întrunit la Versail
les, a adoptat — cu 488 de vo-

Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Sclntell-,

• PREȘEDINTELE Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, a e- 
voeat. miercuri, în cadrul reu
niunii săptămânale a guvernu
lui, problema Orientului Apro
piat. EI â menționat că vizita 
oficială întreprinsă săptămîna 
aceasta de ministrul de externe, 
Jean Sauvagnargues, în Liban 
și Iordania, a avuț. drept scop 
expunerea punctului de vedere 
al Franței, potrivit căruia „pa
cea și securitatea necesare tutu
ror statelor din Orientul Apro
piat nu pot fi asigurate decît 
printr-un acord politic de an
samblu, comportînd reglemen
tarea problemei palestiniene". In 
același scop, ministrul de exter
ne al Franței va efectua o vi
zită oficială în Israel, la 31 oc
tombrie — a adăugat 
tele.
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