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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe trimișii speciali 

ai președintelui Consiliului Superior 
Militar al Republicii Ciad
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FAPTELE NOASTRE DE MUNCA- 
RAPORTUL NOSTRU CĂTRE CONGRES

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Ni
colae Ceaușescu, a primit, sîm- 
bătă dimineața, la Predeal, pe 
general de brigadă Negue Djo- 
go, membru al Consiliului .Su
perior Militar, ministrul finan
țelor, afacerilor economice și al 
planului, și Toyra Gaba, consi
lier diplomatic la președinția 
republicii — trimiși speciali ai 
președintelui Consiliului Superi
or Militar al Republicii Ciad, ge
neral de brigadă Felix Malloum.

La întrevedere a participat 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Oaspeții au înmînat tovară
șului Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea președintelui Fe
lix Malloum, împreună cu un 
călduros salut adresat șefului 
statului român. Consiliului de 
Stat și guvernului țării noas
tre, precum și urări de noi și 
însemnate succese poporului 
român.

Mulțumind pentru mesajul ce 
î-a fost transmis, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspeți să adreseze un priete
nesc salut președintelui Felix 
Malloum, Consiliului Superior 
Militar și guvernului provizoriu,

iar poporului din Ciad cele mai 
bune urări de succes pe drumul 
dezvoltării sale economico-socia- 
le independente.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut apoi cu oaspeții 
într-o atmosferă cordiala.

In timpul convorbirii a fost 
exprimată dorința, comună ca 
relațiile economice și de coope
rare în diverse domenii dintre 
România și Ciad să se dezvolte 
continuu în folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării interna
ționale.

ZILE DECISIVE PE ȘANTIERE

• TINERII DIN ORAȘELE ȘI 
COMUNELE județului Timiș au 
participat duminică la numeroa
se acțiuni de muncă pa
triotică, inițiate în cinstea 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
Un mare număr de elevi și stu- 
denți din Timișoara, Lugoj, Deta, 
Jimbolia, Sînnicolau Mare. Cea- 
cova, Recaș au fost prezenți la 
strîngerea porumbului si la cu
les de fructe și struguri. ca și la 
transportul produselor agricole 
din cîmp. Tot în această zi, bri
găzi ale tinerilor au lucrat ală
turi de constructori și montori 
pe șantierele obiectivelor indus
triale și social-culturale din ca
drul județului.

• „FIECARE TÎNAR SA 
ECONOMISEASCĂ, în medie, 
lunar, materiale de construc
ții în valoare de 100 lei,

/iar fiecare lucrător din sec
atorul auto — 10 litri de
carburanți și lubrifianți". A- 
cesta este genericul inițiativei 
pornite recent pe Șantierul na
țional al tineretului Cetate — 
Galicea Mare în întîmpinarea 
celui de-al X-lea Congres al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. Materializarea obiec
tivelor amintite le permite tine
rilor ce înfăptuiesc proiectele a- 
cestui important sistem de iri
gații din Dolj să lucreze cite 
două zile pe lună cir materiale 
economisite.

• COLECTIVELE ÎNTRE
PRINDERILOR industriale din 
județele Prahova, Dîmbovița și 
Buzău au economisit, în inter- 
valul scurs din acest an, mai 
bine de 6 000 tone metal — can
titate care întrece substanțial 
angajamentul anual. La obține
rea acestui succes o contribuție 
de seamă au adus-o constructo
rii de utilaj petrolier, chimic și 
tehnologic din Ploiești, Tîrgo- 
viște, Găești, Moreni și Buzău, 
care au economisit o cantitate 
de metal din care se pot fabrica 
circa 120 000 sape cu role pen
tru foraj.

(Agerpres)

Prezență activă, responsabilă, 
in bătălia pentru strîngerea recoltei

• In două județe-Ilfov și Teleorman-peste 70000 de tineri la culesul porumbului • întreaga gamă de lucrări-de la 
recoltat pină la arat-executată deuteciști © Simultan-acțiuni ample in legumicultura, viticultură, la strinsul,furajelor-

Barajul de la Fîntinele 
la cote finale

Devenita o tradiție bine conturatâ, efi
cienta, cu apreciate valori educative, mun
ca patriotică a tinerilor pe ogoarele toam
nei a căpătat in acest an noi dimensiuni 
și semnificații. Ei își propun să întîmpine 
cu rezultate cit mai de seamă Congresul al 
X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R., să cinstească cu fapte de muncă 
deosebite apropiatele evenimente politice 
din viața organizației noastre.

Desfășurate pe un front larg de acțiune,

detașamentele de tineri, sub directa con
ducere a organizațiilor U.T.C. și sub îndru
marea organizațiilor de partid, au participat 
activ la strinsul recoltei, la transportul și 
depozitarea acesteia în condiții cit mai 
bune. Practic, nu a fost categorie de tineri, 
elevi, studenți, militari, muncitori din între
prinderi și instituții de la sate și orașe, care 
să nu-și fi adus contribuția în această bă
tălie a toamnei. Iar succesele înregistrate 
pe ansamblul agriculturii, privind stadiul a-

vansat al lucrărilor prioritare din aceasta 
perioadă, se datoresc fără îndoială și se
riozității cu care tinerii și-au îndeplinit și 
depășit angajamentele asumate.

Consemnînd faptele intilnite în cursul unui 
raid în două județe - Ilfov și Teleorman - 
oferim detalii semnificative din tabloul parti
cipării entuziaste, responsabile a tineretului 
la executarea lucrărilor agricole.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Imagine obișnuită surprinsă în aceste zile pe ogoare. Sute de mii 
de elevi au participat cu dăruire în ampla bătălie pentru recoltatul 
porumbului, dedicind rezultatele muncii lor apropiatului Congres 

al U.T.C.

In timp ce colegii de clasă sint la recoltat de porumb, echipa din 
schimbul I formată din Victoria Neacșu, Sofica Marica, Florica Mă- 
gureanu și Nicu Tatu de la Liceul agricol Alexandria, județul Teleor
man, conduc tractoarele cu pluguri care taie brazda de toamnă pe te

renurile eliberate de coceni

Barajul de la Fîntinele —- 
punct de lucru ce aparține 
Grupului de șantiere de pe So
meș — a ajuns la înălțimea de 
98 metri, ceea ce coincide cu 
cota maximă prevăzută. Cîteva 
cifre sînt în măsură să ne ofere 
imaginea volumului de muncă 
pe cate l-a solicitat înălțarea 
acestui veritabil munte cioplit 
în piatră. Barajul, în formă de 
trapez, are la bază o grosime de 
292 metri, iar la virf de 10 
metri, la construcția lui fiind 
necesare peste 2,5 milioane mc 
arocamente. în prezent, aici se 
efectuează ultima operație — 
turnarea măștii. Fiind vorba de 
o lucrare tehnică, mai puțin cu
noscută, l-am rugat pe ingine
rul Ionel Ghiran, locțiitorul se
cretarului comitetului U.T.C. pe 
lot, să ne dea cîteva explicații. 
„Masca de care vorbim va a- 
coperi, pe o suprafață de 4 hec
tare, întreaga parte verticală 
din amonte de baraj cu scopul 
de a nu permite infiltrarea apei 
pentru că trebuie să țineți sea
ma, aici va fi cel mai mare lac 
de acumulare din țară cu o ca
pacitate de 320 milioane mc 
apă. Ea va fi formată din 260 
dale în grosime de 0,5—1 metru
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Conferințe de dare 
de seamâ și alegeri 

Hunedoara :
MOBILIZAREA 

TINERILOR 
LA ÎNDEPLINIREA 

SARCINILOR

în care vor intra peste 25 000 
mc beton“.

Dar nu numai barajul repre
zintă punctul de lucru * asupra 
căruia se concentrează in aces
te zile eforturile constructorilor. 
La priza aducțiunii principale 
și secundare, la casa vanelor, 
la executarea injectărilor de 
consolidare și precomprimare a 
pereților am întîlnit aceeași ac
tivitate intensă destinată exe
cutării lucrărilor prevăzute. 
Printre constructori se aflau și 
foarte mulți tineri — Nicolae 
Gujan, Samoilă Mihuț, Iosif 
Kocsy de la betoniști. Ion As- 
marandei, Fănică Vasilache, de 
la injectări, Gheorghe Giurgiu, 
Mihai Mareș, Avram Tișe de la 
lăcătuși mecanici — oameni 
harnici și pricepuți, apreciati 
pentru rezultatele lor de între
gul colectiv. Le-am admirat în- 
demînarea și le-am înțeles gra
ba cu care executau fiecare o- 
perație. Toamna, oricît de fru
moasă și de lungă ar fi. se va 
sfîrși odată cu sosirea iernii. 
Dar nu acesta e motivul grabei 
lor. Toamna acestui an pentru 
ei, ca și pentru milioanele de 
uteciști ai țării, este o toamnă 
deosebită, puternic marcată de 
apropiatul forum al tineretului. 
Congresul al X-lea al U.T.C. și 
Conferința a X-a a U.A.S.C.R. 
Și ei, constructorii de baraje de 
pe Someș, cei ce așează stăvi- 
lar,e în calea apelor se prezintă 
la acest eveniment cu un ra
port bogat în fapte de muncă și 
succese de prestigiu : un avans 
de aproape zece luni la mai 
multe aducțiuni principale și 
secundare, peste 1.5 milioane 
Iei valoarea lucrărilor efectuate 
în afara orelor de program, 
mai bine de zece tone fier vechi 
colectate.

DUMITRU DUCA

LA VOINEASA:

A telieru! de reparații - 
producător 

de utilaj minier

Conceput inițial pentru 
execuția reparațiilor capitale 
ce trebuiau făcute utilajelor 
din șantier, atelierul central 
al TCH Lotru a devenit o 
veritabilă fabrică de utilaj 
minier. Materializată în ma
șini, instalații și piese de 
schimb în valoare de peste 
56 milioane lei, pasiunea 
creatoare a tinerilor construc
tori lotreni a găsit aici un 
larg și fertil cîmp de acțiu
ne. La început lipsa unor 
piese și dispozitive necesare 
pentru repararea utilajelor 
i-a pus pe constructorii din 
atelierul de la Voineasa în 
situația de a și le confecțio
na singuri. încurajați de a- 
ceste rezultate tinerii con
structori au mers mai înain
te cu inițiativa lor. Multe din 
utilajele aduse eu mai bine 
de 9 ani în urmă pe șantier 
nu se mai puteau de acum 
repara. Trebuiau aduse ur
gent altele din import. Dar 
cum aproape toate reperele 
ce alcătuiesc aceste utilaje 
fuseseră confecționate în 
atelierul de la Voineasa s-a 
hoiărît asimilarea în întregi
me a utilajelor în atelierele 
grupului. Pină în prezent au 
fost fabricate ia Lotru 7 noi 
tipuri de utilaje miniere de 
mare randament și tehnicita
te din care amintim : motoa
re pneumatice de 20 CP, va- 
gonet siloz autodescărcător, 
reductoare cu 2 trepte pen
tru locomotive de mină, 
pompe de injecție, mașini de 
ascuțit burghie, pompe de 
toreretat, mașini de debi
tat cu discuri abrazive. 
Utilajele miniere confecțio
nate acum la Lotru dau cu 
succes proba de lucru pe 
toate șantierele hidroenerge
tice ale țării.

N. MILITARU

ECONOMICE La panoul de onoare al ..Scinteii tineretului-*?

ȘARJA
PIONIERILOR

Supraviețuitorul de la Moisei

Mai întîi ne sînt prezentate, 
rind pe rind, niște birouri — la 
simpla vedere, aceleași în fie
care clasă. Apoi, primul lucru 
care îți reține atenția în momen
tul cînd începi să le cunoști, este 
numărul foarte mare de com
partimente : alături de^ sectoa
rele obișnuite, la număr mai 
multe decît de obicei, maț sînt 
scoase la iveală 

buzunare", tăvi 
planșe pliate, o 
tablă de scris 
în miniatură și 
chiar un ecran 
pentru proiec
ții. în același 
birou ai să gă
sești un mag- 

• netofon, un pik- 
up, seturi în
tregi de diafil- 
me, ba și un a- 
parat de proiec
ție, radio, foarte 
trice, toate dirijate spre un ta
blou de comandă pe care profe
sorul îl manevrează în funcție de 
conținutul lecției. Mai remarci 
că biroul cu pricina ține de fapt 
locul binecunoscutei catedre.

După ce îi cunoști destinația 
șl modul de folosință, ești ne
voit să mai reții încă ceva : 
în schema de funcționare tradi
țională a raportului dascăl-elev, 
aici, la Liceul din Chișineu-Criș, 
județul Arad, au intervenit sen
sibile modificări de structură.

După prima „cunoștință" ur
mează altele. Una dintre ele, a- 
supra căreia vrem să stăruim 
puțin, ni s-a părut cu totul re
marcabilă. Profesorul de fizică.

tot felul de 
de susținere,

Din experiența Liceului 

din Chișineu-Criș in 

modernizarea procesului 

instructiv-educativ

multe fire elec-

Cornel Roitan, principalul autor 
al acestora și profesorul de en
gleză, Emil Messer, coautor, îi 
spun „laboratorul fonetic". In 
realitate este vorba despre un 
veritabil laborator de electroni
că aplicată, conceput și realizat 
integral cu eforturi proprii, ma
teriale și de concepție. 36 de 
elevi, fiecare cu pupitrul* său 
dotat cu microfon și căști de 
ascultare, cu butoane pentru se

lectarea răspun- 
sului bun. înva
ță aici limbile 
străine predate 
în școală. Totul, 
de la predare 
pînă la verifica
rea cunoștințe
lor, inclusiv po
sibilitatea exer
sării pronunți
ei, se face prin 
intermediul cir

cuitelor electronice. In calcu
lul eficientei dialogului pro; 
fesor-elev s-a ținut seama pînă 
și de evitarea deplasărilor inu
tile, a mișcărilor făcute pentru 
mînuirea aparaturii. Un fel de 
ergonomie sui-generis elaborată 
după o prealabilă și temeinică 
studiere a raportului existent 
între efortul fizic depus* în 
cursul lecțiilor — numai în a- 
parență minor — și eficiența în
vățării. Un laborator identic, 
dar adecvat disciplinii. este cel 
de fizică. Același birou (cate
dră) îndeplinește funcții multi-

I. DANCEA
(Continuare în pag. a ll-a)

SPORT
Complexul aplicativ „Pentru 

apărarea patriei" și-a 
desemnat câștigătorii

0 DEMONSTRAȚIE 
DE TINEREȚE, VIGOARE Șl 
DEVOTAMENT PATRIOTIC
• FOTBAL: Comentariul etapei a 

Vlll-a a campionatului național 
© ACTUALITATEA PE SCURT din 

rugbi, oină, baschet, atletism, box. 
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Pe platforma Oțelăriei 
nr. 1 de la Combinatul si
derurgic din Galați au urcat 
sîmbătă dimineața 100 de 
pionieri pentru a participa 
la elaborarea unei șarje. 
Cînd prim-topitorul Florea 
Iacobenco a dat comanda 
pentru începerea încărcării, 
în convertizorul 2 au fost in
troduse cele 30 000 kg fier 
vechi colectat de pionierii 
gălățeni în cinstea Conferin
ței lor județene. în timp ce 
în convertizor fierul 
colectat 
devenea 
pentru 
maistrul 
vorbit i 
locutori 
siderurgist.
rea șarjei, cei 100 de pio
nieri le-a oferit topitorilor 
cîte un buchet de flori.

Dintre realizările purtăto
rilor cravatei roșii din 
Galați mai amintim colecta
rea a 90 000 kg fier vechi, a 
15 000 tone plante medicina
le, plantarea a 18 000 flori 
și pomi etc. în cinstea con
ferinței naționale a pionie- 

angajat 
vechi 
unei

vechi 
de harnicii pionieri 
din nou oțel bun 
mașini și vapoare, 

[ Ion Onaca le-a 
tinerilor săi inter- 

despre meseria de 
După evacua-

In toamna anului 1944 frontul 
româno-sovietic din Carpații de 
nord spulbera ultimele sechele 
fasciste de pe pămintul pa
triei. Învinși pe front, fas
ciștii se răzbunau crunt in 
spatele frontului pe localnicii 
lipsiți de arme și apărare. A- 
semenea multor localități din 
țară încă neeliberate de fasciști, 
la Moisei, sat liber și neînfricat 
al Maramureșului, in 14 octom
brie se petrecea o dramă : 30
de bărbați, țărani in floarea vîr- 
stei, scoși din lagărul fascist de 
la Vișeu au fost osîndiți la 
moarte fără judecată, impușcați 
mișelește pe la spate, intr-o ca
să pustie de la marginea satu
lui. Au murit 29. In viață a ră
mas un martor al fărădelegii să- 
virșite. L-am căutat in satele 
Maramureșului, in județul măr
ginaș Satu-Mare și l-am găsit. 
Fasciștii adunaseră in acele 
zile in lagăre spre a-i sorti piei- 
rii oameni din tot cuprinsul zo
nei ocupate ; din satele voievo
dale ale Izei, Marei și Tisei pe 
Someș, din Brîncovenești și Fi- 
zeșul Gherlei, din Crăiești, din 
Sincrai și Ibănești. Pe supravie
țuitor îl descopăr intr-o locali
tate mărginașă a județului Cluj 
— comuna Palatca, rostuită in
tre dealurile Transilvaniei. Se 
numește Vasile Petean, are 68 
de ani. Avea 37 cînd, în 1944, 
urma să moară lăsind trei copii 
de 5, 6 și 8 ani, orfani, acasă. 
Despre ce a fost atunci nu ar 
mai vrea să-și aducă aminte. 
„A fost urgie, jaf și prigoană". 
Mult timp tace. Apoi începe să

povestească despre copiii și ne
poții lui. Îmi arată noua școală 
și noul dispensar cu etaj, 
îmi arată dealurile culti
vate cu livezi ale C.A.P.-ului, 
povestește cu mindrie că

REPORTAJUL 
NOSTRU V

în

acest an a fost obținută cea 
mai mare producție de griu a 
satului. „Sint bătrin și mă bucur 
de pace, îmi mărturisește Vasile 
Petean. Dar noi n-am uitat, nu 
uit, nu pot să uit, ce s-a petre
cut atunci la Moisei".

— Eu, împreună cu un băiat 
din Ileandra Mare, Iliescu Vasi
le, veneam pe jos din Polonia, 
unde fusesem duși intr-un la
găr la munci forțate. Am eva
dat de acolo și după 2 000 de ki
lometri străbătuți pe jos, prin 
distrugerile războiului, am reu
șit la 26 august să intrăm pe

pămintul țării. La marginea ei 
ne-am spălat fața și am săru
tat pămintul românesc, pe care 
nu credeam să-l mai revedem. 
Intre Vișee ne-am întîlnit cu 
un fierar care zicea că este par
tizan. El ne-a spus că poporul 
și armatele din România s-au 
eliberat de fasciști de trei zile ; 
că fasciștii nu mai sint tari și 
mari ca la ei acasă ; Capitala 
este liberă și frontul se în
dreaptă vijelios spre Carpați, 
iar fasciștii sint bătuți măr. Noi 
n-am avut timp să ne bucurăm 
de această veste și să mîncăm 
mămăliga ce ne-o dăduse fiera
rul, căci ne-au luat cenderii cu 
baioneta din spate.

— Cine erau cenderii ?
— Jandarmi de-ai lui Horthy. 

Aceștia ne-au dus în lagăr la 
Vișeu unde 7 zile n-am mîncat 
nimică, numai trei morcovi us- 
cați, pe care ii aveam in strai- 
ță, scoși dintr-o grădină din Po-

(Continuare în pag. a Il-a)

ION MARCOVICI

Sortatoarea Doina Hoaghea, de la întreprinderea de piese auto 
din Sibiu, controlează calitatea arcurilor produse prin înfășurarea 

la tece
Foto : O. PLEC AN

rilor ei s-au 
mai colecteze fier 
cesar elaborării 
șarje de oțel.

CHIRIC

Festivitatea de încheiere a întrecerilor din cadrul Complexului aplicativ ,.Pentru 
apărarea patriei'" Foto : GH. CU CU

în multe locuri adunările și conferințele 
de dare de seamă și alegeri constituie pri
lejuri de analiză multilaterală și de o mare 
intransigență a întregii activități. Se consti
tuie, astfel, un adevărat fond de observații 
și sugestii a căror valoare trebuie conside
rată cum se cuvine, în nici un caz uitată 
de azi pînă mîine. Se spun, desigur, și multe 
lucruri banale dar datoria activiștilor noștri 
este să facă o selecție riguroasă și să re
țină, 
cele 
stea 
ținut 
Nu va putea fi, ast
fel, subapreciat ape
lul pe care un con
ducător de întreprin
dere .îl făcea uteciști
lor de a tinde spre 
marile performanțe 
în exercitarea me
seriei, în îndeplinirea marilor sarcini 
care-i. așteaptă. Insă, despre ce mari per
formanțe mai poate fi vorba cînd ne com
parăm cu cei mai slabi, mai neputincioși ?! 
Intr-adevăr, există un anumit spirit de auto- 
mulțumire al omului corect, conștiincios 
care, însă, tocmai stabilindu-și corectitudi
nea în comparație cu cel din urma lui trage 
înapoi ștacheta în loc să o împingă și mai 
sus. Putem dormi liniștiți că sîntem ceva mai 
buni decît cei foarte slabi ? Sistemul compa
rațiilor liniștitoare trebuie să dispară din 
foarte complicatele noastre metode de a- 
preciere a muncii, el nu face casă bună cu 
spiritul revoluționar. A trage cu coada o- 
chiului în urmă doar pentru ca să vezi dis
tanța liniștitoare ce te desparte de cel cu 
adevărat rămas în urmă înseamnă de fapt

pentru activitatea viitoare, lucrurile 
mai importante. Acestea trebuie să 

pe primul plan,
și amplificat.

ecoul lor să fie men-

anihilarea efortului necesar marilor perfor
manțe în spiritul cărora trebuie să acțio
năm. Trebuie să facem meserie de perfor
manță, de vîrf. Este prea mult ? Aceasta în
seamnă, adăuga însă același tovarăș, a fi 
tînăr comunist, a fi cu adevărat revoluțio
nar. Avea dreptate și, apelul său, bazat pe 
o exactă cunoaștere și analiză a faptelor, 
trebuie reținut și auzit în cît mai multe 
locuri.

După cum și acela ascultat într-o altă 
adunare a uteciștilor, privitor ia resorturile 
disciplinei și necesitatea întăririi ei sub toa-

zeze activitatea intr-un spirit cu adevărat 
revoluționar, făcînd tot mai mult din pro
blemele profesionale, alături de toate cele
lalte, o chestiune de disciplină. Dar nu o 
disciplină obișnuită, bună pentru oameni 
obișnuiți, ci pentru cei care se deosebesc 
cu adevărat prin ceva de aceștia : prin 
spiritul revoluționar, de sacrificiu, de înaltă 
înțelegere, morală și cetățenească, a me
seriei pe care o fac. Un asemenea spirjt 
de analiză nu trebuie să se piardă, ci tre
buie extins. Am observat un astfel de cli
mat de dezbatere în

REFERATE ȘI OPINII
de C. Stănescu

te aspectele : „unii par că lucrează doar 
de teama șefilor, alții abia așteaptă să 
„lupă" din timpul de lucru o cit de mică 
porțiune de uz personal, fiind astfel duși 
în spate de ceilalți. Vezi pe cîte un șantier 
pe șeful de echipă lucrînd cu 2-3 în vreme 
ce alți 3-4 stau în jurul lor bâtînd din pal
me". Tot indisciplină înseamnă și nerespec- 
tarea normelor tehnice, fapt ce conduce la 
accidente : nici un accident, se spunea un
deva, nu are la bază cauze obiective, ci 
ignoranța, slaba pregătire profesională, me
seria însușită pe jumătate. Chiar și faptul 
că într-o mare întreprindere din partea ti
neretului nu s-a înregistrat decît o singură 
inovație înseamnă, pînă la urmă, tot indis
ciplină. lată deci în ce mod sînt hotărîți 
oamenii înșiși, tinerii, uteciștii sâ-și anali-

special în colectivele 
muncitorești, și n-aș 
vrea să fiu greșit în
țeles cînd voi spune 
că în unele școli, d& 
exemplu, cu toate că 
s-a discutat concret, 
analitic, critic și au
tocritic s-a menținut 
un ton cam 

destul de departe de 
frontală, mai radicală 
primul rînd, cel puțin

călduț,
în orice caz 
acea abordare 
a lucrurilor. In .... . .......
în. școala unde am fost eu, nu s-a renunțat 
la bilețelul alcătuit — cu grijă ? - dinain
te. Acolo luările la cuvînt erau de fapt n ște 
coreferate puse dinainte de acord cu refe
ratul principal. Se făceau completări nu se 
confruntau opinii și, dacă ar fi să judecăm 
cinstit lucrurile, am spune că a fost vo-ba 
de un singur referat lung de cîteva ore dar 
împărțit, din necesități de oportunitate, tre 
referatul principal, citit de secretar, și ce
lelalte rostite cam în fața oglinzri d? or
bitorii cu bilețelele. Știu cp nu peste Ui se

(Continuare in pag a II aj
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HUNEDOARA?
J MOBILIZAREA TINERILOR SPIRITUL CRITIC Șl SPIRITUL DE GENERAȚIE

la Îndeplinirea sarcinilor economice
Conferința organizației U.T.C. 

de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara a analizat in pro
funzime și cu un pronunțat spi
rit de combativitate, gradul de 
participare al tinerilor ia înde
plinirea sarcinilor economice, 
perfecționarea calitativă a în
tregii activități productive. E- 
yidențiind realizările remarcabi
le obținute în cursul actualului 
cincinal, în urma cărora com
binatul a fost distins cu Ordi
nul Muncii clasa I, cu Ordinul 
Steaua Republicii Socialiste 
România, clasa I, și cu Titlul de 
Erou al Muncii Socialiste, rea
lizări ridicate la noi cote valori
ce in acest an cind s-au pro
dus peste plan 20 000 tone 
cocs, 60 000 tone aglomerate fe
roase, 21 000 tone fontă, 40 000 
tone oțel și 60 000 tone laminate 
finite, dezbaterile au subliniat 
cu mindrie și satisfacție contri
buția pe care și-au adus-o ute
ciștii la obținerea acestor suc
cese, atmosfera de efervescență 
creatoare, instaurată la nivelul 
tuturor formațiilor de lucru. De 
o mare utilitate s-au dovedit a 
fi decadele, săptăminile și zilele 
record în producție, inițiate de 
comitetul U.T.C. pe întreprin
dere care s-au soldat numai în 
cursul acestui an cu obținerea 
unor economii de peste 6 mili
oane lei, concretizate în realiza
rea unor cantități suplimentare 
de metal, repararea și întreți
nerea promptă a utilajelor si
derurgice, recuperarea deșeuri
lor metalice, economisirea de 
materii prime, materiale și e- 
nergie — acțiuni in care s-au 
evidențiat organizațiile U.T.C. 
de la secția II furnale, construc
ții metalice O.S.M. 2, laminoare 
de benzi și altele.

Avînd în vedere exigențele 
mereu sporite, sarcinile deosebit 
demobilizatoare care revin side- 
rurgiștilor hunedoreni, în viito
rul cincinal, atît darea de sea
mă, cit și vorbitorii au arătat 
că succesele obținute nu tre
buie să genereze o stare de au- 
tomulțumire ci trebuie să con
stituie suportul unor realizări 
și mai semnificative,

— Nu putem afirma bunăoa
ră. arăta în cuvîntul său otela- 
rul Florian Bolea, ,pă am asi
gurat folosirea integrală i ca
pacităților de producție. Se în
registrează încă numeroase o- 
priri accidentale ale agregatelor 
și instalațiilor datorate lipsei 
de atenție și insuficientei pre-

gătiri profesionale, nerealizărj 
ale normelor zilnice de produc
ție, întirzieri și absențe nemo
tivate, produse de slabă calitate 
care aruncă o lumină nefavora
bilă asupra activității unor ti
neri.

Referindu-se Ia aceleași as
pecte, Vaier Păcurar amintea 
dificultățile pe care le compor
tă încă integrarea în producție 
a noilor angajați, lacunele care 
se observă în pregătirea 
teoretică și practică.

— De ce apar aceste fenome
ne ? .se întreba el. Pentru că 
practica în producție se desfă
șoară uneori formal, iar iniția
tivele organizațiilor U.T.C. care 
vizează stabilizarea tinerilor la 
locurile de muncă, întărirea 
disciplinei și reducerea fluctua-

lor

laminoare cu trei zile, urmă
rind In același timp îmbunătă
țirea calității acestora, asimila
rea de noi utilaje și piese de 
schimb pentru autoutilare. A- 
ceste fapte demonstrează câ ti
nerii de la Combinatul siderur
gic Hunedoara participă activ 
și responsabil la dezbaterea și 
soluționarea importantelor pro
bleme cu care se confruntă co
lectivul.

Participarea tinerilor la în
deplinirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă a constituit 
subiectul unor ample dezbateri 
și la conferința organizației 
U.T.C. de la întreprinderea de 
construcții siderurgice. Darea de 
seamă concret și analitic redac
tată într-un pronunțat spirit

Conferințe de dare 
de seamă și alegeri
ției, mă refer la „Prietenii nou
lui angajat”, „Fișa noului anga
jat”, nu au fost aplicate cu con
secvență in toate organizațiile, 
diminuîndu-li-se astfel eficien
ța.

Pentru lichidarea acestor ne
ajunsuri, pentru creșterea con
tribuției tinerilor la sporirea și 
perfecționarea calitativă a pro
ducției, conferința a adoptat un 
amplu program de măsuri, ro
dul gîndirii colective a pesta 
4 000 de uteciști, care trasează 
sarcini concrete, obligatorii pen
tru fiecare organizație In parte. 
Se prevede astfel ca în cinstea 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și Conferinței a X-a a UASCR 
uteciștii de la O.S.M. 2 să ela
boreze suplimentar 1 000 tone de 
oțel, cu combustibil economisit, 
asigurînd un timp minim efec
tiv de funcționare a cuptoare
lor de 90—94 la sută. Același 
indice de folosire a utilajelor 
sînt chemați să-1 atingă ute
ciștii de la Uzina cocsochimică, 
aglomeratoare, furnale și lami
noare. Organizațiile U.T.C. din 
cadrul uzinei nr. 5 s-au angajat 
la rîndul lor să reducă terme
nele reparațiilor capitale Ia o- 
telărie cu 6 zile, ale reparațiilor 
mijlocii la furnale cu o zi și la

critic și autocritic, a oferit și 
aici o bună bază de plecare 
pentru dezbateri. Trecînd în re
vistă succesele Înregistrate în 
cursul ultimilor ani care înmă
nunchează munca și energia 
creatoare a peste 1 500 de ute- 
ciști — scurtarea termenelor de 
punere în funcțiune a unor im
portante obiective industriale, 
creșterea productivității muncii, 
folosirea mai eficientă a mașini
lor, utilajelor și timpului de 
lucru, reducerea cheltuielilor 
materiale și altele — evidenți
ind formele și metodele specifi
ce folosite de organizațiile 
U.T.C. pentru antrenarea mai 
plenară a tinerilor la activita
tea productivă, dezbaterile au 
relevat legătura indestructibilă 
dintre randamentul fiecărui 
muncitor în producție și nive
lul pregătirii sale profesionale. 
Concursurile pe meserii și pe 
teme de N.T.S., organizate la 
toate șantierele, olimpiadele zi
darilor și șoferilor, inițiativele 
„Să întreținem și să exploatăm 
utilajele cu responsabilitate co
munistă”, „Cunoștințele noastre 
puse în slujba tuturor”, cercuri 
de inițiere în citirea desenelor 
tehnice și altele, i-au ajutat pe 
tineri să-și îmbogățească cu-

noștințele de specialitate, să se 
țină la curent cu noutățile ști
inței și tehnicii. Cu toate aces
tea rezultatele obținute nu sînt 
pe măsura posibilităților, a ce
rințelor actuale. Gavrilă Bota, 
locțiitorul secretarului comite
tului U.T.C. de Ia Șantierul 
construcții 1, Constantin Păun, 
locțiitorul secretarului comitetu
lui U.T.C. de la Șantierul mon
taj 2, loan Toanță, secretarul 
comitetului U.T.C. de la Șan
tierul 4, Constantin Stoica și 
alți vorbitori au subliniat că 
atît Ia nivelul întreprinderii cit 
și al șantierelor se acționează 
destul de timid pentru recru
tarea tinerilor la cursurile de 
calificare și ridicare a califi
cării pentru programarea și 
desfășurarea acestora conform 
graficelor, nu s-a asigurat un 
caracter de masă formelor și 
metodelor celor mai eficiente de 
perfecționare profesională. în 
acest context ei au propus ar- 
ganizarea mai multor concursuri 
și olimpiade pe meserii, studie
rea sistematică a literaturii 
tehnice de specialitate, partici
parea mai activă a uteciștilor 
la mișcarea de invenții, inovații 
și raționalizări, exprimîndu-și 
convingerea că în acest fel își 
vor aduce o contribuție sporită 
la rezolvarea marilor probleme 
care stau în fața colectivului.

Abordînd cu răspundere și ma
turitate aceste probleme ma
jore, conferințele organizațiilor 
U.T.C. de la Combinatul side
rurgic și întreprinderii de 
construcții siderurgice din Hu
nedoara au contribuit ele însele 
la educarea tinerilor siderur- 
giști în spiritul cultului față de 
muncă, la popularizarea și ge
neralizarea experienței pozitive, 
a formelor de muncă înaintate, 
a exemplului uteciștilor și ti
nerilor fruntași, la îndeplinirea 
mărețelor sarcini pe care parti
dul le-a trasat tineretului.

ALEX. BALGRADEAN

„Tinerii ialomițeni întâm
pină Congresul al X-lea al 
U.T.C. și Conferința a X-a 
a U.A.S.C.R."

Așa se intitulează ciclul de 
manifestări politice, cultura
le și educative consacrate ce
lor două însemnate eveni
mente din viața tineretului 
nostru. „Este vorba — ne 
spune tovarășul Radu Soare, 
secretar cu probleme de 
propagandă și cultură al 
Comitetului județean Ialo
mița al U.T.C. — despre un 
ciclu complex ’ 7 ’
urmărind să contribuie 
cunoașterea 7__
către tineri a documentelor 
Congresului 
partidului, a marilor răspun
deri ce revin generației 
noastre în perspectiva eta
pei istorice actuale, contri
buind. astfel, la dezvoltarea 
multilaterală a tineretului 
nostru”.

în această idee, programul 
manifestărilor ce se vor des
fășura pe perioada 26 octom
brie — 10 noiembrie include 
acțiuni ca „File de istorie 
ialomițeană”, „Tradiție și 
autenticitate în folclorul ia- 
lomițean”, o întîlnire a cî- 
torva dintre personalitățile 
de seamă ale vieții noastre 
spirituale originare de pe a- 
ceste meleaguri cu tinerii din 
județ, o fotoexpoziție „întâm
pinăm Congresul nostru prin 
măreția faptelor noastre”, 
fapt, o sinteză sugestivă 
albumelor-ștafetă inițiate 
către comitetul județean 
U.T.C.

Un loc important îl vor _ 
cupa în această acțiune și ex
punerile, simpozioanele și 
dezbaterile pe teme majore 
ale educației politice și civi
ce. Astfel, se vor iniția cîteva 
colocvii pe teme cum ar fi 
„Integrarea tânărului intelec
tual in viața social-politică a 
județului”, „Responsabilitatea 
politică a tânărului specialist 
în contextul revoluției teh- 
nico-științifice” etc.

în încheierea acestei boga
te suite de manifestări, for
mațiile artistice ale tinerilor 
din județ vor prezenta un 
spectacol de poezie și muzică 
intitulat „E tinerețea noastră, 
partidului datoare”

ȘERBAN CIONOFF

de acțiuni, 
la 

aprofundata de
al XI-lea al

de
a 

de 
al
o-

în organizațiile U.T.C. din județul Constanța

INIȚIATIVE CONVINGĂTOARE
REFERATE ȘI OPINII

(Urmare din pag. I)

întîmpld așa, nici mâear în organizațiile 
din școlile prin care am fost nu s-a petre
cut numai așa. La un moment dat elevii 
și-au băgat bilețelele in buzunar și au vor
bit pe cont propriu. Și a fost mult, cu mult 
mai bine. Mi-am putut da seama, insa, în
dată ce s-a petrecut acest lucru, de un fapt 
cam ciudat : uneori părerile uteciștilor se 
cam bateau cap în cap cu ale altora, in
clusiv cu ale unor cadre didactice. Și tre
buie sâ spun câ nu în defavoarea primi
lor. E drept câ am auzit și aici, ca un ecou 
viguros, normal, al chemării amintite mai 
sus, un frumos apel la aspirația spre ma
rile performanțe, spre pasiunea rezolvări
lor mai mult decît a însușirii mecanice a 
cunoștințelor de rutina. Insa tot aici un cu- 
vînt pregătit înainte, și încă de un cadru 
didactic, venea cu o poziție, vai, mai în
gustă decît deschiderea pe care o sugerase 
părerea unui elev, lata : în școala respec
tiva unii, inclusiv referatul, deplîngeau slaba 
activitate culturală, se câutau soluții, se 
dâdea vina pe unele slăbiciuni ale comi
tetului dar mai ales pe inexistența unei în
drumări de specialitate. Luarea de poziție a 
unui elev față de această situație mi-a plă
cut. El arăta, anume, că și fără un „profe
sor special" se poate realiza cîte ceva, câ 
„noi singuri, organizația U.T.C., ne putem 
descurca, n-avem nevoie mereu de atîtea 
îndemnuri de specialitate și împingeri de la 
spate". Foarte frumoasă poziție, mi-am zis. 
latâ însâ câ un profesor, ba chiar un în
drumător, punea din nou, ca și referatul, 
acea anemică activitate culturala tot pe 
seama lipsei unui „profesor special" și-și 
exprima nădejdea câ dacă se va pune la 
punct și aceasta chestiune, totul va fi în 
regula. După opinia mea, nu va fi. Trebuie 
să-și facă loc mal mult opinia elevului : să 
n-avem nevoie mereu de a fi împinși de (a 
spate și sâ nu așteptam mereu sâ ne re
zolve altcineva desfășurarea propriei noastre

activități. Este necesar doar sâ se știe câ 
acela care emite aceasta părere, elevul, 
nu o face doar ca sâ se afle în treabâ : 
el chiar făcuse treabâ, deci vorbea în de
plină cunoștința de cauză (mi-a relatat a- 
mânunțit apoi cum fârâ un instructor spe
cial ei, în clasa lor, au făcut o echipă ar
tistică, unul pregătindu-se singur, învățînd 
muzică după cărți și solfegii speciale, timp 
de un an, ceilalți urmînd un curs special 
la Universitatea populară, tot un an de zile, 
s-au „pus la punct", „n-am așteptat să fim 
învâțați ci ne-am apucat pur și simplu sâ 
învățăm", după care au stîrnit în clasă un 
adevărat curent de ambiție, alcătuind for
mația, dînd spectacole etc. Mulți se pling 
câ n-au cine sâ-i învețe dar ce $â-i învețe : 
sâ cînte, sâ danseze, sâ se distreze ?! Asta 
nu se învațâ după manuale prestabilite. Câ 
uneori factori care ar trebui sâ se punâ de 
acord cu un punct de vedere comun, con
structiv, nu se înțeleg, fârâ ca pentru a- 
ceasta sâ se certe, este o realitate. Nu-i 
nevoie sâ mai insist. Poate ar trebui sâ 
spun câ în aceeași adunare cineva reco
manda elevilor publicații inexistente sau câ, 
la un moment dat, un elev propus în co
mitet nerâspunzînd la apel s-a constatat câ 
învoirea de a „lipsi" de la adunarea U.T.C. 
i-o dăduse... diriginta pe motiv câ e „plâ- 
pînd". Nu e firesc sâ se întîmple așa : oa
menii care ar trebui sâ procedeze și sâ gîn- 
dească într-un fel, solidari cu anume țeluri 
ale activității, sâ gîndeascâ și sâ procedeze 
exact pe dos, adică 
modul de a gîndi 
care-i îndruma.

Trebuie deci sâ 
dunâri spiritul nou 
în cea mai mare parte, analiza activității 
U.T.C., o anume intransigență de bun au
gur, hotârîrea de a munci în spiritul mari
lor performanțe și nu la nivelul meseriei pe 
jumătate învățate sau al „opiniei" din bi
lețelele care, la urma urmei, pot fi peste 
tot băgate în buzunare.

Pe agenda Comitetului jude
țean Constanța al U.T.C. sînt 
înscrise numeroase și variate 
acțiuni dedicate celui de al X- 
lea Congres al U.T.C. și celei de 
a X-a Conferințe a U.A.S.C.R. 
Concursul „Cine știe, cîștigă” — 
„România deceniilor viitoare” 
(T.C.L.—Constanța), expunerile 
„Importanța Congresului al 
X-lea al U.T.C. pentru tineretul 
din patria noastră” (com. M. 
Kogălniceanu), „Direcțiile de 
dezvoltare ale agriculturii noas
tre socialiste în perioada 1976— 
1980“ (corn. Albești), ..Profilul 
moral al tinărului utecist, mili
tant pentru cauza partidului și 
poporului” (corn. Deleni), „Tine
retul contribuie cu toate forțele 
la înfăptuirea politicii partidu
lui, la înflorirea multilaterală a 
României socialiste” (Năvodari) 
etc. în luna octombrie se vor or
ganiza mai multe dezbateri. în
tre care „Tineretul și societatea 
socialistă multilateral dezvoltată. 
A fi tînăr revoluționar” (corn. 
Cerchezu). „Femeia în viața so
cietății românești contemporane”

„Importanța și 
documentelor a- 

Conferința ge-
(Techirghiol), 
semnificația 
probate de ___
nerală pentru securitate europea
nă de la Helsinki”, (com. Ion 
Corvin) etc.

în perioada care a mai rămas 
vor avea loc schimburi de expe
riență. evocări, tribuna frunta
șului, dezbateri literare, dumi
nici cultural-sportive, consultații 
pe teme politice, acțiuni de 
muncă patriotică la curățat 
și întreținut pășunile, la 
înfrumusețarea orașelor și sate
lor, excursii pe litoralul Mării 
Negre și la principalele obiec
tive economice din municipiul 
Constanța, spectacole omagiale, 
Crosul Congresului al X-lea al 
U.T.C. în preajma deschiderii lu
crărilor Congresului la Casa de 
cultură din Constanta va avea 
loc vernisajul Expoziției de fo
tografii ilustrînd activitatea 
organizației județene U.T.C., de
dicată celui de-al X-lea Congres 
al U.T.C. și celei de a X-a Con
ferințe a U.A.S.C.R.

L. P.

îngust chiar fața 
al unora dintre cei

de 
pe

a-reținem din aceste 
în care ele întreprind,

Mișcarea generațiilor
urmează mutațiile istoriei

Este sau nu este reală ideea 
generației în literatură ? Iată o 
întrebare în cazul căreia un răs
puns tranșant comportă multe 
riscuri. Mai întîi conceptul în
suși de generație este extrem de 
labil și controversat. Desigur, nu 
vom intra aici în amănunte, dar 
important este de reținut că in
diferent de speculațiile ivite in 
jurul acestei noțiuni, un criteriu 
a rămas totuși ferm, conjugat, 
evident, cu altele, anume, cel 
biologic. Dincolo de defințiii, a- 
diqă, ideea de generație implică 
numaidecît o unitate naturală, 
echivalată de majoritatea teore
ticienilor cu o perioadă eficientă 
a activității productive. Asta ar 
însemna în medie treizeci de 
ani.

Fără îndoială, însă, că de în
dată ce coborim in dialectica vi
eții sociale lucrurile sînt mult 
mai complicate. Ca să nu mai 
vorbim de sfera vieții spirituale. 
Criteriul biologic rămine cel mai 
temeinic în sensul bunului simț, 
dar și cel mai superficial. Ori
cum, chiar și la acest nivel, e 
limpede că generația reprezintă 
întîi de toate o chestiune de du
rată și că, în creație mai ales, 
unitatea naturală, spontană, este 
elementul cel mai puțin semni
ficativ. Generație înseamnă o 
unitate de interese sociale, poli
tice, intelectuale. Ea este mai 
mult decit o grupare, fie ea a- 
vangardistă sau conservatoare. 
Este, în cele din urmă, un mo
del în care se reflectă ansam
blul unui anumit sistem social, 
și nu o sumă de individualități. 
Asta înseamnă că, in mare, miș
carea generațiilor urmează în
seși mutațiile istoriei. Nu există, 
cu alte cuvinte, intr-adevăr ge
nerații tinere și bătrîne. Iată 
pentru ce avem convingerea că 
se abuzează, astăzi cel puțin, de 
acest termen atunci cind, la in
tervale foarte scurte de timp un 
grup restrîns de tineri scriitori 
iși cer „drepturile” de intrare in 
arena literară în numele „gene
rației lor”. Grupul respectiv nu 
este socializat. El săvirșește e- 
roare de a face un criteriu va
loric din nerăbdarea sa. Dificul
tatea încadrării în uzanțe o 
simte ca pe o criză a valorilor 
stabilite. El transferă propria sa 
criză de creștere, normală la 
urma. urmelor, asupra generației 
„bătrîne”. Neavînd incă un sta
tut social, are sentimentul pro
movării noului absolut. Nu cred, 
de aceea, că neapărat tinerețea 
biologică este apanajul unei ge
nerații în afirmare, ci tocmai 
ceea ce am putea numi spiritul 
ei critic, ințelegind prin aceasta 
interesele sale, conștientizarea 
nevoilor cu alte cuvinte.

în bună tradiție marxistă, pu
tem spune că asemeni individu
lui socializat, o generație cu a- 
devărat bogată trebuie să aibă 
nevoie de o multitudine de ma
nifestări de viață umană. Ea 
există în măsura în care știe nu 
doar cum să-și realizeze intere
sele, ci și de ce le realizează în
tr-un fel și nu în altul. Reve
nind la întrebarea cu care am 
deschis aceste însemnări putem 
afirma acum că ideea de gene
rație în literatură este reală cu 
condiția să răspundă unor ase
menea imperative. Iată aici, pre
zentate succint, argumentele pen
tru o convingere : nu credem că 
în literatura noastră socialistă 
se poate vorbi de mai multe ge-

narații. Nu este vorba, firește, 
de a încerca o omogenizare a 
creației, dar orice comentator 
serios al fenomenului literar 
contemporan își dă seama că 
problema esențială a acestuia nu 
este aceea a unor rupturi lăun-
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trice, ci a unei integrări, pe de 
o parte în tradiția autohtonă, iar 
pe de alta în circuitul valorilor 
universale. Chiar dacă e posibilă 
o compartimentare a scriitorilor 
pe virste și modalități, altceva 
rămine intr-adevăr important : 
semnele comune sint mai puter
nice decit diferențele.

Să ne gîndim numai la lirica 
acestor treizeci de ani. Dincolo 
de deosebirile, să spunem, dintre 
Al. Andrițoiu, Ion Horea, Aurel 
Gurghianu, dintre Nichita Stă
nescu, loan Alexandru, Marin 
Sorescu, Ana Blandiana. Adrian

Păunescu și. în sfîrșit. dintre 
Dinu Flămînd, Horia Bădescu, 
Dan Rotaru, Adrian Popescu etc. 
dominantă rămine încrederea a- 
cestora că poezia mai este încă o 
natură, că, poate cu excepția lui 
Nichita Stănescu, nici unul nu 
visează să o modifice, ci să-i 
resensibilizeze cîteva dintre con
stantele ei dintotdeauna. Desigur 
se manifestă fritre aceste nivele 
niște creșteri și niște schimbări. 
Dar, spuneam că o generație 
funcționează ca un model, ca un 
sistem. Se cunoaște, însă, din 
teoriile asupra sistemelor, că 
„comportamentele” acestora se 
modifică în momentul în Gare au 
rezolvat niște probleme : mai 
precis, că propria experiență 
modifică sistemul, îmbogățindu-1 
în felul acesta. Revenind la 
lirică, dacă cei mai tineri din
tre poeții citați anterior se afir
mă ca niște identități bine dis
tincte, nu înseamnă că s-au și 
constituit într-o „generație” care 
să o contrazică pe aceea a luî 
Nichita Stănescu. Avem de-a 
face pur și simplu cu un feno
men de creștere.

in iron
O DEZBATERE GRAVĂ

DESPRE ADEVĂR
(De ce este ucis un magistrat)

Profunzimea ideatică a filmu
lui lui Damiano Damiani nu stă 
numai in puterea demascatoare 
a acestei opere cinematografice, 
ci și în felul in care se pune 
problema ații de spinoasă și de 
delicată a condiției artistului 
intr-o societate bazată pe min
ciună și corupție. în fond, aș 
spune, deși aflată undeva, pe 
planul doi, fiind tratată ca sub- 
ințeleasă, adevărata temă a pe
liculei lui Damiani este tocmai 
datoria artistului — a cineasta-, 
lui in cazul nostru de a cer
ceta realitatea, de a descoperi 
cu orice preț adevărul, de a-l 
spune celorlalți cu voce tare, așa 
cum e el. Angajarea politică, 
socială a artistului, neliniștea sa 
creatoare nu sint elemente care 
se nasc și sfirșesc odată cu fie
care operă in parte, ci consti
tuie — spune regizorul italian 
— date permanente ale existen
ței acestuia. Filmul realizat de 
tinărul personaj principal — 
film ce demasca necinstea, co
rupția unui stimat procuror — 
nu poate lăsa indiferenți nici pe 
oamenii simpli, cinstiți (care vor 
îndrăzni acum să afirme cu voce 
tare ceea ce gindeau demult), 
nici, mai ales, pe cei incrimi
nați. Uciderea, a doua zi după 
premieră, a magistratului va 
naște de la sine întrebarea : 
incitase opera la crimă sau cri? 
ma nu era decit urmarea fi
rească a altor crime, a luptei 
celor două „onorabile" partide 
de mafiați ? Cel care vrea să 
afle realitatea, cel care este mă
cinat de întrebări, cel care se 
simte responsabil de scormoni
rea pină la capăt a adevărului 
este artistul. Scopul, in care el

e susținut de un ziar, de prie
tenii săi gazetari, este acela de 
a stringe probe in vederea con
damnării unui important perso
naj politic susținut de mafie» 
Crimele ce se dezlănțuie, meto
dele dure ale „onorabilului" în
colțit scot la lumina zilei ceea 
ce de obicei se petrecea cu o 
anumită „decență". Dar, aproa
pe printr-o intimplare, eroul 
află adevărul : crima nu fusese 
— cel puțin de data aceea — 
una politică, ci una „matrimo
nială" (amantul soției il ucisese 
pe magistrat). Artistul va spune 
cu voce tare adevărul, chiar 
dacă el nu servea cauzei iniția
le. Și finalul acestui excepțional 
film a lui Damiani este un 
simbol: refuzind cu dispreț coa
lizarea in corupție (scăpat de 
condamnare datorită realității 
descoperite de regizor, „marele" 
personaj il invită pe acesta in 
cercul său), artistului ii întorc 
spatele cei pe care el ar fi dorit 
să-i aibă aproape (gestul lui ră
mine neînțeles pentru gazetarii 
care susțineau cu orice preț 
campania împotriva respectivu
lui personaj). Noi, cei care lup
tăm pentru cinste și adevăr, nu 
ne putem folosi decit de mij
loacele cinstei și adevărului, 
spune, la sfirșit, eroul filmului 
De ce este ucis un magistrat. 
Școpul nu scuză mijloacele, a- 
firmă Damiano Damiani. Chiar 
cu riscul de a rămine singur, 
bătălia pentru adevăr trebuie 
dusă cu mijloacele adevărului. 
Acest impresionant și grav film 
a lui Damiano Damiani are în 
rolurile principale cîțiva 
de mare ținută : Franco 
Franqoise Fabian, Pier 
Aprâ.

actori 
Nero, 
Luigi

LABORATORUL ȘCOLAR OBSESIA PURITĂȚII
(Vrmart din pag. I)

ple. înaintea fiecărei o-re 
curs, alături de magnetofon, 
parat de proiecție, pik-up <

de 
a- 

,___ __ ,_____ _ etc.
sînt introduse aparatele și plan
șele lecției ce urmează a fi 
predată. Verificarea cunoștințe
lor, ca și predarea se fac prin 
demonstrații practice, obișnuitei 
table, pe lingă cea încorporată 
în birou, destinată trasării sche
matice a aparaturii folosite ca 
material didactic, revenindu-i 
doar rolul de sinteză și rezolva
rea problemelor. Multe dintre 
lecții sînt predate pe fondul u- 
r.or bucăți simfonice, transmise 
în surdină.

Prezentări similare am putea 
face și in cazul cabinetelor de 
limba română, geografie, științe 
naturale și științe sociale. Prac-

tic, întregul proces instructiv- 
educativ la disciplinele de bază 
se realizează in cadrul acestor 
cabinete laborator la înzestrarea 
cărora s-au folosit in exclusivi
tate fonduri bănești — pentru 
procurarea aparaturii — și ma
teriale provenite din practica 
tehnico-productivă și autoutila
re unde aportul cadrelor didac
tice și al elevilor a respectat în
tocmai calitățile fiecăruia.

Liceul din Chișineu-Criș.. a
împlinit de curînd 200 de ani de 
existență. în oraș nu există 
mari întreprinderi care să-1 spri
jine cu lucruri deosebite. Să 
fie vorba numai de tradiție ?! 
Stăm de vorbă cu tovarășul pro
fesor Ion Șerban, directorul li
ceului. Primul lucru pe care îl 
aflăm este că mai toate cadrele 
didactice sint localnice sau din

(Urmare din pag. I)
lonia. După un timp ne-au scos 
din lagăr, ne-au cintănt. fiind
că. spuneau ei. trebuia să ne 
dea in primire cu cîntarul (noi 
credeam că mergem undeva la 
„crucea roșie") și ne-au suit in
tr-o dimineață in mașină. Era 
in 14 octombrie. Cu o zi mai 
înainte, mai plecaseră din lagăr 
zece. Pe drumul de la Vișeu la 
Moisei sint 10—12 km. Ne-am 
dat seama că -fasciștii căutau un 
loc mai tainic unde să ne facă 
seama. Ne-au dat ios din ma
șină și am fost minați spre un 
deal, intr-o casă de lemn. Ca
sa era mai la margine și pustie 
fiindcă moisăienii plecaseră in 
codri. In poarta unei case, fas
ciștii au văzut' un om cum sta 
și ne privea. L-au luat și pe el 
în grupul nostru, să moară cu 
noi. Ne-au închis în casă, spu- 
nîndu-ne să ne culcăm pe jos. 
Unul dintre noi, Mihai Boeru 
din Voievodeni, i-a întrebat că 
de ce nu au curaju să ne îm
puște in față, in inimă. Ei s-au 
hlizit așa, cu rin jet și răutate. 
N-am mai apucat să zic nimic 
și potopul de gloanțe a pornit 
prin fereastră. M-arn trezit 
noaptea, intr-o baltă de singe»

printre trupuri înțepenite de 
moarte. „Măi frații mei, măi, 
toți ați murit, măi ?“ Eram ră
nit la cap de un glonț și la 
umăr de un altul. îmi cursese 
singe, eram slăbit și nu puteam

aducă din casa blestemată strai- 
ța a treia a mea. Am plecat 
de-acalo, de la Moisei și am 
ajuns peste munți la Năsăud, 
apoi pe apa Someșului pînă a- 
casă la Palatca, la copii mei și

Parcă toți 30 ne așezasem in 
cerc, in trunchiuri de copac așa 
cum, unul lingă altul, stătuse- 
răm cap la cap cind ne-au sece
rat gloanțele. Mă cuprinse tea
ma. Ce căutam eu intre cei vii?

Supraviețuitorul de lâ Moisei
să mă mișc de sub cadavre. Am 
adormit din nou cu capul pe 
stomacul feciorului din Ileandra. 
mort nenuntit, mi-am revenit in 
zori, cind singele se închegase 
pe mine și am auzit jeluindu-ne 
niște muieri. „Săracii românii 
noștri, cum i-a împușcat pe tăți 
vrăjmașul". M-au ajutat să pă
răsesc casa cu morți. Cită floa
re bărbătească rămăsese acolo ! 
în sat am mai apucat să spun 
muierii : „Du-le și-ți ia omul 
mort din casa aceea de pe deal. 
Că l-or luat ieri cu noi din 
poarta casei tale". O bătrină 
m-a spălat cu ierburi la cap iar 
eu am trirtiăs niște copii să-mi

la treburi. 20 de ani nu am mai 
știut nimic despre Moisei. Prin 
1966, aflu că un sculptor din 
Baia Mare, Geza Vida, a înăl
țat un monument pentru morțil 
noștri. Mi-am luat straița și-am 
plecat acolo. Cită suflare era in 
jurul celor 12 stilpi — oameni 
înfipți intr-un deal ! Stăm de o 
parte și parcă nu mai eram viu, 
mi se părea că intrasem intr-un 
stilp de lemn. Iar lingă mine, 
în stîlpul următor. îl vedeam pe 
Vasile. feciorul din Ileandra. 
Apoi pe cei patru bărbați din 
Fărăgău, pe cei patru din Fize- 
șul Gherlii, pe cel din Săcel. din 
Vișeu, din Ceaușu, din Sincrai.

De ce din cei 30 am scăpat doar 
eu, singur ? Sint viu. intre oa
meni, dar rostul meu era să mă 
aflu . intre aceste monumente. 
Un fecior din Moisei, prezent la 
adunare, s-a urcat pe o stincă, 
a țipurit lung, pînă s-a făcut li
niște peste toată suflarea. Apoi 
a început să povestească lumii 
cum muriserăm noi. Ascultam 
povestea și iar parcă plecasem 
cu sufletul intr-acel stilp de 
lemn. Ce-ar fi fost să fi inter
venit atunci și să spun că nu, 
nu au murit toți, că a scăpat 
unul și acela sint eu, Vasile Pe- 
tean din Palatca. om cu patru 
copii. Aceasta era dovada că

trăiesc, cei patru copii ai mei ! 
Așa mă gîndeam eu in gind, 
privind uimit cum ne prăznu- 
iesc și ne cinstesc tăți oamenii 
Maramureșului. In vara aceasta 
m-au vizitat pionierii din Moi
sei. Au cintat o baladă despre 
„eroii de la Moisei". Eu nu sint 
erou, că trăiesc și a trebuit să 
trăiesc și să scap ca să-mi cresc 
copiii, așa cum și i-ar fi crescut 
pe ai lor, toți tovarășii mei de 
moarte, uciși de fasciști.

l-am crescut mari și s-au răs- 
pindit în toată țara, așa cum 
le-a venit mai bine. Pe unul 
l-am făcut maistru la siderurgie 
în Galați, o fată lucră acum la 
Tulcea ; Maria este controloare 
de calitate la „Porțelanul" din 
Cluj-Napoca, Ana este îngriji
toare la o creșă din Someșeni. 
Eu, ca să nu mi se stingă nea
mul, țin pe lingă mine un ne
pot, îl învăț să cînte, să lucre 
pămintul, să îngrijească vitele. 
Plec eu, rămine el la datorie, să 
stăpinească aceste dealuri și a- 
ceste ape, să prăvească soarele 
in față, să grăiască cit va fi el 
și urmașii lui in românește. Căci 
pentru aceasta or murit aspru, 
cei de la Moisei..»

împrejurimi. Primul lucru de 
care era nevoie a fost crearea 
cadrului necesar pentru ca fie
care să devină un pasionat al 
învățămîntului modern, un crea
tor de mijloace pentru desfășu
rarea lui. Multele lipsuri, ine
rente oricărui început, și-au gă
sit soluția pe parcurs. Fără e- 
levi, nu numai ca simplii exe- 
cutanți, dar și ca tineri care 
gindesc nu se putea face nimic. 
Organizația U.T.C. a intrat în 
acțiune, luînd inițiativa de a 
atrage pe elevi în cercetarea a- 
plicată. Un șir întreg de con
cursuri profesionale, de perspi
cacitate tehnică și idei originale 
i-a solicitat pe elevi să-și utili
zeze cunoștințele, să și le dez
volte. Pentru aparate și piese 
electrotehnice și electronice era 
nevoie de bani. Primele succese, 
să le zicem, de laborator, au 
fost aplicate la scară industrială. 
Au „îndrăznit” și au executat 
în atelierul școlii comanda ve
nită de la S.M.A.. de bobinare 
a statoarelor de electromotoare, 
încasind din această lucrare 50 
mii lei. în atelierul de tîmplărie 
au executat mobilier pentru 
grădinițe din județ, pînă în pre
zent în valoare de 25 mii Iei. 
Adăugind și sumele încasate din 
lucrările agricole, precum șl cele 
din autodotare. pînă la sfirșitul 
acestui an planul de producție 
inițial stabilit la 275 mii lei 
fi cu certitudine realizat.

Lecțiile predate au făcut 
mijească primele pasiuni,
rîndul lor, acestea și-au căutat 
propriul limbaj de exprimare. O 
pasiune a strinit-o pe cealaltă. 
Munca, introdusă și ea în acest 
circuit a devenit o necesitate iar 
clasicul laborator s-a transfor
mat în ateliere de producție și 
cabinete echipate la nivelul ce
lor mai exigente pretenții peda
gogice. Meritul este deopotrivă 
al tuturor. Unitățile economice 
locale, C.A.P., S.M.A., coopera
tiva meșteșugărească etc., 
îndrumarea organelor locale 
partid, au fost întotdeauna 
laboratory foarte apropiați 
liceului.

(Ferma lui Cameron)
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Demult n-am mai văzut 
western înscriindu-se cu 
frumusețe și poezie in regulile 
aproape fixe ale unui gen de a- 
titea ori trădat și falsificat. Am 
regăsit aici, in lumina aceeat
atit de straniu căzind peste
nesfirșitele întinderi ale vestu
lui american, peste fețele în
cremenite in neliniște ale celor 
incercind să-?i urmeze firul atit 
de întortocheat al vieții, citeva 
dintre acele personaje de basm 
adevărat pentru care a fost și 
este atit de îndrăgit westernul. 
Am regăsit frumusețea neosten
tativă a peisajului primitor și 
dur totodată» am regăsit acea 
comuniune perfectă dintre om și

un 
ctita

UN FILM

cal, am regăsit orașul pustiit de 
crime, zumzetul agitației străzi
lor, am resimțit teama celor 
aflați La dispoziția ucigașilor 
plătiți, am regăsit, pentru citeva 
momente, poezia forturilor sin
guratice. Dar mai ales am re
găsit acel personaj fără trecut 
și fără viitor pentru care duri
tatea nu-ri decit o crustă in 
care-și învelește cu grijă o pu
ritate nealterată, un dor de fru
mos și de dragoste. Acest destul 
de vechi film american care re
aduce pe ecran pe : Robert Tay
lor, Ava Gardner, Anthony 
Qiunn, Howard Keel tineri, 
ne-a făcut să retrăim clipe care 
au amintit de inimitabila „Dili- 
gență" a lui Ford.

DESPRE

PERMANENȚA

DEMNITĂȚII UMANE
(Noaptea

Filmul regizorului cehoslovac 
Zbynek Brynych ar fi ăvut toa
te datele să se constituie intr-o 
profundă analiză psihologică a 
reacțiilor pe care un om de o 
certă valoare intelectuală și mo
rală le are in confruntarea cu 
un mediu cu totul aparte — cel 
dintr-o închisoare corecționalâ 
— in care acționează o „regulă 
a jocului" bazat pe alte principii 
etice decit cele ale vieții obiș
nuite. Problema care se pune 
este dacă acest om (ajuns la în
chisoare din cauza unui accident 
de automobil in care lovise 
grav un pieton) va reuși să ră- 
mină, in urma experienței prin 
care trece, același, fără a abdi
ca de la q conduită, de la un

artificiilor)
mod demn de a exista. Finalul 
atestă o astfel de soluționare <i 
cazului și este firesc. Ceea ce 
însă lipsește peliculei, ceea ce 
face ca tema să fie cam sim
plist tratată este neputința re
gizorului de a analiza in pro
funzime mediul in care-l trans
pune pe personaj, de a căuta 
motivațiile care duc la atitudini 
de genul celor cu care eroul se 
confruntă in închisoare ; creio
narea de suprafață a cîtorvo 
personaje și gesturi nu are, din 
păcate, menirea să ateste con
fruntarea gravă pe care Z. 
Brynych vrea să o afirme fără 
a o demonstra.

miruna ionescu
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PREZENTĂ ACTIVĂ, 

RESPONSABILĂ 

In bătălia pentru 
STRÎNGEREA RECOLTEI

De la Comitetul județean Ilfov 
al U.T.C. sîntem informați că 
numai in ultima perioadă au 
participat la lucrările de sezon 
din agricultură un total de pes
te 42 000 tineri, evidențiindu-șe 
cu rezultate deosebite în mun
că organizațiile U.T.C. de la li
ceele din Oltenița, Giurgiu, Fier
binți, Liceul pedagogic din Bucu
rești. Prezența tinerilor ilfoveni 
pe ogoare s-a concretizat în re
coltatul a peste 7 500 tone po
rumb și depănușatul a peste 850 
tone, culesul a 834 tone legu
me, 36 tone prune, 1 044 tone 
struguri, sortatul a 54 toneear- 
tofi, tăiatul de mături și co
ceni de pe 22 hectare și pregă
titul viei pe 24 hectare pentru 
iernat De asemenea, la fabri
cile de conserve s-au efectuat 
5 400 ore de muncă, s-au spă
lat și etichetat peste 100 000 bor
cane. iar la bazele de recepție 
tinerii au descărcat peste 105 
tone porumb. ,.După cum se poa
te observa și din. această sim
plă enumerare de cifre globa
le, ne spune tovarășul Mihail 
Boțoagă. prim-secretar al Co
mitetului județean Ilfov al 
U.T.C., tinerii au participat Ia 
cele mai diverse acțiuni din 
campania agricolă, acolo unde 
comandamentele eomunale și 
conducerile unităților C.A.P. și 
I.A.S. au solicitat sprijin. Ac- 
ționîndu-se organizat, pe baza 
unor grafice riguroase de mun
că, angajamentele au fost res
pectate, zeci de tone de produ
se fiind recoltate și transporta
te la adăpost".

Surprindem în această perioa
dă de campanie intensă cîteva 
.«■cvențe din munca tinerilor din 
comuna Ghimpați. Aici, în me
die 180—200 elevi de la școlile 
generale au participat la lucră
rile de sezon pe tarlalele coo
perativelor agricole Ghimpați și 
Naipu, la ferma de legume „Fru- 
naru“ a I.A.S. Mihăilești. în 
ziua vizitei noastre am întîlnit 
peste 100 de elevi la ferma de 
legume. Inginerul Constantin 
Costip ne spune: „Timp de două 
săptămini elevii au recoltat la 
tomate, soia, au ajutat Ia încăr
cat și transport. Valoarea lucră
rilor se ridică la peste 15 000 lei, 
deci utilitatea acțiunii este în 
dublu sens și pentru noi și pen
tru școală*. „De fapt, intervine 
fprofesoara Viorica Burca, șco- 
ile generale au avut contracta

te suprafețe în acord global încă 
din primăvară, dar cum lucră
rile au fost încheiate, am fost 
solicitați și la alte acțiuni". No
tăm cîteva nume de elevi frun
tași: Marian Barbu, Georgeta 
Vișan, Nicolae Chiriceanu, Nina 
Trifu, Care zi de zi au fost pre- 
zenți în cimp la recoltat, trans
port si chiar la mutatul aripi
lor de udare, lucrare în care

„s-au specializat" Încă de pe 
timpul verii.

Aceeași atmosferă intensă de 
lucru am întîlnit la bazele de 
recepție Smîrdioasa, Salcia, Bo- 
toroaga, Videle, Roșiori din ju
dețul Teleorman, unde recolta
tul porumbului se apropie de 
sfîrșit. Numai în ultima perioa
dă tinerii teleormăneni austrîns 
porumbul de pe aproape 600 
hectare, 120 tone legume, 200 ha 
sfeclă de zahăr, 5 600 tone fu
raje, iar acum o parte din for
țe, detașamente însumînd 1500 
de elevi, au fost dirijate la 
transport și descărcat în bazele 
de recepție unde au realizat 
aproape 1 400 tone manipulate. 
Liceele din Zimnicea, Smîrdioa- 
sa, Purani, Suhaia, dt și orga
nizațiile comunale U.T.C. din 
Izvoarele, Botoroaga, Crîngu, 
Furculești au înregistrat în în
trecerea utecistă de campanie 
cele mai frumoase realizări. 
Ieri, duminică, peste 700 de ti
neri din orașul Alexandria, 
muncitori la I.R.A., I.P.T.E., co
operația meșteșugărească, elevi 
au participat la recoltat porum
bul pe tarlalele I.A.S. Alexan
dria. C.A.P. Nanov și Poroschia. 
Aceeași participare masivă am 
întîlnit și pe terenurile unități
lor agricole limitrofe ale orașu
lui Roșiorii de Vede prin acțiu
nea comună â elevilor de la li- 
eeele nr. 1 și 2, de la Liceul 
economic, a tinerilor de la 
I.M.M.R. și I.M.A.I.A. care și-au 
dat întîlnire în haine de lucru 
Ia recoltatul $i transportul po
rumbului de pe ultimele supra
fețe.

O inedită imagine am sur
prins pe terenurile I.A.S. Ale
xandria unde elevii Liceului 
agricol efectuau arături de 
toamnă. Organizați în două 
schimburi de pite 5 ore, sub su
pravegherea maiștrilor, viitorii 
specialiști ai ogoarelor deprin- 
deau și se perfecționau în „abc- 
ul“ producțiilor mari: lucrări de 
foarte bună calitate. Am notat 
numele cîțorva (schimbul I) pen
tru că din 4, 3 erau fete; Vic
toria Neacșu, Sofica Marica, Flo
ri ca Măgureanu și Ni cu Tatu. 
„Toți elevii noștri știu să con
ducă tractorul și acum toamna 
sînt folosiți la arat, ne spune 
maistrul Ilie Costache. Ceilalți, 
care nu sînt. pe tractor, recoltea
ză la porumb, iar aceste lecții 
practice concrete vin în spriji
nul producției și mai ales în 
completarea cunoștințelor teore
tice".

Secvențele descrise mai sus 
pot fi amplificate la nivelul în
tregii țări, pentru că în fiecare 
comună tinerii au participat ac
tiv și responsabil în bătălia pen
tru strîngerea recoltei.

ȘTEFAN DORGOȘAN 
Fotografiile : VASILE RANGA

Foto: GH. CUCU
DUPĂ TREI ZILE DE ÎNTRECERI: COMPLEXUL APLICATIV 
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STEAUA—cum n-a mai fost de mult—LIDER!
• O etapă ceva mai productivă ® Gazdele au cedat doar trei puncte

Duminică pe ogoare
• In județele Dolj, Mehedinți. Gorj, noi unități au încheiat culesul 
porumbului* In Harghita și Hunedoara se recoltează cartofii de pe 
ultimele suprafețe • 12 unități din Bihor au încheiat semănatul 

griului

Duminică, în toate zonele a- 
gricole ale țării s-a lucrat cu 
forțe sporite la strîngerea roa
delor toamnei și la însămînțări. 
Alături de țăranii cooperatori șl 
de mecanizatori au fost prezenți 
în clmp un mare număr de elevi, 
studenți și oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții.

în cooperativele de producție 
și întreprinderile de stat din 
Dolj, Mehedinți și Gorj, dumi
nică a fost o zi de activitate re
cord. Numărul unităților în care 
s-a încheiat culesul porumbului
4 ajuns la 100, al celor în care 
s-a terminat recoltatul cartofi
lor — la 60, și strîngerea recol
tei de struguri — la 75. Acti
vitatea desfășurată de cei aproa
pe 100 000 locuitori ai satelor 
prezenți Ia lucru s-a concreti
zat in strîngerea recoltei de po
rumb de pe 4 800 ha, recoltarea 
a 1600 tone struguri și fructe 
și a aproape 100 tone legume ?i 
zarzavaturi. Mecanizatorii au 
realizat arături pe 2 800 ha și au 
însămînțat cu grîu mai mult de
5 000 hectare.

în județul Harghita au fost 
strînși, duminică, cartofii de pe 
ultimele suprafețe din cele peste 
10 000 ha aflate in cultură. Re

coltarea cartofilor s-a terminat 
și în județul Hunedoara. Nu
mărul cooperativelor agricole 
hunedorene care au încheiat cu
lesul porumbului a ajuns la 60.

Pe ogoarele județului Mureș, 
peste 30 000 de oameni au lucrat 
duminică la recoltarea și pune
rea la adăpost a recoltei. Au 
fost strinse de pe ultimele su
prafețe legumele și tutunul — 
culturi însumînd peste 4 000 ha. 
Intensă activitate s-a desfășurat 
în livezile de pomi și în vii, 
unde au fost prezenți, alături de 
țăranii cooperatori, sute de elevi 
și studenți.

Timpul prielnic de duminică a 
fost folosit din plin și de lucră
torii ogoarelor bihorene. în cîm- 
pia dintre Crișuri șî în cea de 
pe Valea Ierului a fost cules 
porumbul de pe aproape 200 ha. 
Cooperatorii din Mădăraș, U- 
curis, Roșiori, Bale și Drăgești 
au încheiat duminică recoltatul 
porumbului de pe întreaga su
prafață. în aceeași zi au fost 
insămînțate cu grîu 4 000 ha, lu
crare încheiată în 12 unități, și 
s-atț executat arături pentru în- 
sămințările de toamnă pe 1000 
ha.

încă o acțiune de mare an
vergură inițiată și organizată de 
U.T.C., care se înscrie în activi
tățile educative și preocupările 
de prim ordin ale organizației 
revoluționare de tineret, s-a 
încheiat, ieri, cu un succes de
plin. Finala Complexului aplica
tiv „Pentru apărarea patriei" e- 
diția a doua, desfășurată pe 
parcursul a trei zile — vineri, 
simbăta și duminică — la poli
gonul Tunari și pe traseul apli
cativ din pădurea Băneasa, de
dicată celor două apropiate eve
nimente de o deosebită însemnă
tate în viața întregului tineret 
al țării — Congresul al X-lea 
al U.T.C. și Conferința a X-a 
a U.A.S.C.R. — se constituie în- 
tr-un frumos și concludent bi
lanț al activității de pregătire a 
tineretului pentru apararea pa
triei. Rezultatele obținute, cali
tatea evoluției echipelor repre
zentative ale județelor și muni
cipiului București, spiritul de 
luptă și dăruire pentru execu
tarea programelor aplicative din 
cadrul întrecerilor finale ilu
strează, cu putere de convingere, 
că activitatea de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei se bucură de o larga ade
ziune din partea generației ti
nere, exprimată printr-o parti
cipare conștientă, prin disciplină 
și ordine, prin pasiune și con
știinciozitate în. pregătire.

Aflindu-ne in pragul Congre
sului al X-lea al U.T.C. și al 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., 
considerăm momentul acesta, de 
finalizare a unei ample acțiuni 
de masa — întrecerile finale ale 
Complexului aplicativ „Pentru 
apărarea patriei" — drept un fe<- 
ricit prilej de retrospectivă asu
pra acestei activități încredin
țate de partid organizației 
U.T.C. Se poate raporta cu 
mindrie că U.T.C. s-a achitat cu 
cinste de răspunderile încredin
țate. La această oră participă și 
execută exemplar programele de 
pregătire pentru apărarea patri
ei peste 1 300 000 de tineri, fete 
și băieți, in cadrul celor două 
cicluri : 16—17 ani și 18—20 ani. 
Au luat ființă și funcționează 
5 600 cercuri tehnico -aplicativa 
specializate în transmisiuni; au- 
to-moto-karturi, orientare tu
ristică. tir, marină, circulație, 
grăniceri, sanitară, judo, aviație 
(zbor, cu și fără motor, și pla
norism) etc., la activitățile că
rora participă peste 200 000 ti
neri. In vacanța de primăvară 
un număr de 30 000 de fete și 
băieți au fost instruiți in cadrul 
taberelor organizate C.C. al 
U.T.C., devenind destoinici co
mandanți de grupă. De aseme
nea, in timpul ,verii, în alte 20 
de tabere au fost instruiți circa 
7 000 de tineri în activități cu 
diferite profile dintre care 1 700 
au primit brevetul în zborul cu 
motor, planorism și parașutism. 
Un bilanț îmbucurător și, în a- 
eelași timp, edificator. în mo
mentul de față toți tinerii țării 
care se pregătesc pentru apărarea 
patriei — de fapt se pregătesc 
pentru muncă și viață — în ca
drul unor momente solemne de
pun jurămîntul de credință pen
tru patrie, popor și partid.

Din perspectiva acestor sar
cini și realizări, a ideilor ge
neroase care guvernează întreaga 
activitate de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, 
concursul final desfășurat la 
București, la care au participat 
400 de tineri, cei mai buni din 
cei 1 300 000 — care au luat 
startul la faza de masă a acestei 
inedite competiții — ne-a adus

PE PODIUMUL DE ONOARE
La ciclul I (16-17 ani), Io* 

cui întîi și titlul de campi
oana pe țara la Complexul 
aplicativ „Pentru apararea 
patriei* - echipa județului 
Gorj ; locul 2 - Prahova ; 
locul 3 - Arad; locul 4 - 
Timiș ; locul 5 - Harghita ; 
locul 6 - Satu Mare.

La ciclul II (18-20 de ani), 
locul întîi și titlul de campi
oana pe țara la Complexul 
aplicativ „Pentru apararea 
patriei" - echipa municipiu
lui București ; locul 2 - Su
ceava ; locul 3 - Timiș ; locul 
4 - Bacdu ; locul 5 - Mara
mureș ; locul 6 - Vaslui.

dovezi grăitoare de devotament 
patriotic, de pregătire exempla
ră. Cum se știe, concurenții a- 
veau de parcurs un traseu lung 
de 4 200 m., pe un teren acci
dentat, cu numeroase obstacole. 
După ce că această distanță tre
buia străbătută într-un timp 
foarte scurt, echipajele formate 
din cite două fete și trei băieți, a- 
veau de îndeplinit o serie de 
obiective care cereau o excelen
tă pregătire fizică, cutezanță și 
istețime, operativitate și înde- 
mînare, toate aceste calități fi
ind. posibile numai dacă parti- 
cipanții aveau Ia bază o pregă
tire teoretică, dacă și-au însușit, 
într-adevăr, temeinice deprinderi 
practice. Pentru modul cum 
rezolvau, cum îndeplineau aces
te obiective, ei adiționau puncte 
bune sau... rele, la care se aduna 
punctajul realizat la un alt 
„examen" important — proba 
de tragere. Cel mai bun punctaj, 
în urma acestor „încercări de

foc" l-au obținut, Ia ciclul întîi, 
echipa reprezentativă a județu
lui Gorj, iar la ciclul doi — cea 
a municipiului București. Pentru 
buna lor pregătire, ca și pentru 
curajul și ambiția cu care au 
luptat să ocupe locul unu, me
rită să transcriem, aici, numele 
tuturor. Echipa județului Gorj : 
Cîrstea Alexandru, Pisc Maria, 
Huidu Dumitru, Boscar Liliana 
și Cepoi Daniel (instructor — 
Ștefan Șorop) — elevi la Grupul 
școlar materiale de construcții 
Tg. Jiu î echipa municipiului 
București : Petcu Marin, Măgu
reanu Marin, Lueaci Cecilia, Șo- 
lea Victorița, Cristea Adrian (in
structor — Marin Bîrleanu) — 
toți muncitori la I.M.U.A.B. Să-i 
felicităm pentru succesul lor, 
pentru performanța obținută, a- 
ceea de a deveni campioni ai 
ediției a II-a a Complexului 
aplicativ „Pentru apărarea pa
triei".

în cadrul festivității de pre
miere și închidere a concursu
lui, la care au luat parte re
prezentanți ai C.C. al U.T.C., 
Ministerului Educației și învă- 
țămintului, Ministerului Apără
rii Naționale, Ministerului de 
Interne și C.N.E.F.S., au fost 
acordate atît echipelor câștigă
toare, cit și celor clasate pe 
locurile doi și trei, medalii, di
plome și frumoase premii în 
obiecte. Cite o cupă a fost în- 
mînată de către tovarășul ge
neral Iți Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S., echipelor 
câștigătoare — reprezentativelor 
județului Gorj și a municipiu
lui București. Federația română 
de tir a oferit, de asemenea, 
cite o cupă tuturor echipelor 
care au ocupat primele trei 
locuri la cele două cicluri.

VASILE CĂBULEA

• ACTUALITATEA PE SCURT

Trăgind linie sub suma „evenimentelor" eta
pei a 8-a. o constatare se impune : două echipe. 
Steaua și Dinamo, care adună in loturile lor cei 
mai muiți și mai valoroși fotbaliști, revin ia « 
manieră de joc ofensiv, care, rum s-a intimpiat 
și ieri, le-a adus victoria la scoruri categorice. 
Ele se anunță principalele pretendente la titlu. 
Dacă vor rezista aerului înălțimilor... clasamen
tului. Ne este teamă, ea de atitea ori. să nu fio 
doar un foc de paie.

Echipa militară după o serie de victorii — de 
șapte etape n-a mai cunoscut înfringerea — s-a 
instalat in fruntea ierarhiei de moment. Desigur, 
o consemnăm ca o performanță având in vedere 
că Steaua n-a mai ajuns să ocupe fotoliul de 
orchestră de ani in șir. Sâ sperăm că băieții an
trenați de Jenei și Crăiniceanu sînt suficient de 
ambițioși și statornici în aspirații. Au demonstrat 
aceasta în ultimele două partide, cea cu Sportul 
studențesc de duminica trecută și in meciul de 
ieri, eu S. C. Bacău. Jocul lor începe să se cris- 
stalizeze pe idei și manevre tactice viabile, unde 
Dumitru își îndeplinește bine rolul de coordona
tor, iar Iordănescu și Răducanu au devenit mai 
realiști, mai practioi. Apărarea. în care aportul 
lui Agiu și Sameș crește văzînd cu ochii, cu 
Moraru și cu Vigu într-o notă de formă maximă, 
nu creează emoții, înlătură cu hotărîre pericolul, 
ba mai mult, se alătură acțiunilor constructive. 
Dar se ratează încă foarte mult. Și ieri, la rind, 
Iordănescu. Zamfir, Răducanu, Dumitru au ratat 
bune ocazii de a deschide scorul. Publicul a aș
teptai nerăbdător spargerea gheții care, ciudat, 
s-a produs, ca și rîndul trecut, tot în jurul mi
nutului 60. Deschiderea scorului a fost opera 
personală a lui Răducanu, care a driblat clțiva 
apărători băcăoani, l-a scos și pe Coman din 
poartă, trimițind balonul in bară și de aici in 
colțul opus. Pe urmă clarviziunea și încrederea 
le-a asigurat o superioritate și dominare netă»

ceea ce a condus Ia o victorie clară, chiar dacă 
golul al doilea (Iordănescu) a fost înscris dintr-o 
fază discutabilă (băcăoanii au reclamat un ofsaid 
pe care nici tușierul T. Gaboș, nici arbitrul de 
centru V. Topan nu l-au sancționat).

In general se poate spune că etapa a fost mai 
productivă, s-a înregistrat o sporire a coeficien
tului eficacității — 22 goluri. Semnalăm, cu sa
tisfacție, revenirea lui Dudu Georgescu — ieri 
trei goluri, — după ce miercuri ne-a lăsat pradă 
deziluziei. Atacul sătmărenilor, incisiv, a detro
nat liderul — A.S.A. Tg. Mureș, care se pare 
că a obosit mult prea repede. Politehnica Iași 
vrea să aibă un sezon mai bun : cu portarul 
Stan între buturi, a reușit să obțină un punct 
pe terenul Jiului, acolo unde goai-keepcr-ul se 
inițiase în tainele fotbalului. O veste îmbucură
toare pentru suporterii Sportului studențesc : ju
cătorii din Regie au dominat jocul — numai in 
repriza a doua — au avut 8 cornere — și cu 
mai multă șansă ar fi putut pleca măcar cu un 
punct de la C.F.R. CIuj-Napoca. Mircea Sandu 
și-a reluat locul in echipă, dar în loc să se ocupe 
de joc s-a preocupat mai mult de deciziile arbi
trului care i-a și administrat, drept răsplată, un 
cartonaș galben. O reintrare mai spectaculoasă 
și-a făcut internaționalul Kun, care a și înscris 
golul victoriei pentru formația sa — F. C. Bihor.

Am lăsat, anume, la urmă, surpriza etapei : 
studenții clujeni au obținut victoria Ia Arad. 
Băieții cu „șepci roșii" de pe Someș, sub bagheta 
experimentată a antrenorului Paul Popescu, se 
constituie, tot mai mult, într-un team ce crește 
în valoare și maturitate. Pepiniera Universității 
clujene totdeauna a produs talente autentice. Din 
păcate, nu întotdeauna au avut parte și de an
trenori foarte buni și stabili. Poate ds aci încolo...

O nouă întrerupere a campionatului. Duminică 
— meciul amical cu naționala Turciei. Urăm, 
ticolorilor, succes .’

V. CABULEA

DIAGRAMA ETAPEI
DINAMO — F.C.M. REȘIȚA 

4—0 (2—0). Cu Dudu Georgescu 
in revenire de formă și... poftă 
de goluri, dinamoviștii au re
purtat o victorie categorică. Au 
marcat Dinu (min. 22) și Dudu 
Georgescu, de trei ori (min. 43, 
min. 47, min. 88). Și la tineret- 
speranțe, gazdele au obținut o 
victorie la scor, 6—0. STEAUA— 
S.C. BAC AU 3—0 (0—0). Preo
țind un joc superior, steliștii 
s-a.u. detașat în repriza secundă, 
cînd au îmeris trei goluri în 
poarta lui Coman ; autori Mar
cel Răducanu (min. 63). Iordă
nescu (min. 70) și Zamfir (min. 
78. F.C. BIHOR — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 1—0 (0—0). 
Lipsită de aportul lui Oble- 
menco, formația craioveană a 
cedat la limită, in fața o- 
rădenilor, care au luptat cu ar
doare. A. Kun a „semnat" golul 
victoriei în min. 53. La tine- 
ret-speranțe, 2—1. OLIMPIA 
SATU MARE — A.S.A. TÎRGU 
MUREȘ 2—0 (0—0). Cu o linie 
ofensivă în vervă de joc, săt
mărenii au repurtat o 
meritată, prin golurile 
de Helvei (min. 47) și 
Mureșan (min. 53). La 
speranțe, 2—2. U.T.A. 
CLUJ-NAPOCA 1—2 
Practicând un joc mai 
zat și eficace, studenții'

victoria 
înscrise

Viorel 
tineret- 
— 9»U"

(1-1). 
organi- 
clujeni

au furnizat surpriza etapei 
cîștigînd două puncte prețioase 
în deplasare. Au marcat Vaczi 
(min. 10), Broșovschi (min. 12) 
și Batacliu (min. 80). La tineret- 
speranțe, 1—0. JIUL — POLI
TEHNICA IAȘI 1—1 (1—0). în 
repriza secundă „elevii" lui Ilie 
Oană au acționat mai hotărît, 
reușind un draw meritat. Mul- 
țescu a deschis scorul in min. 
30, iar Coste» a egalat în 
min. 48. La tineret-speran- 
țe, 2—0. C.F.R. CLUJ-NAPO- 
CA — SPORTUL STUDENȚESC 
1—0 (0—0). Bilă a „semnat" 
golul victoriei în min. 11. La 
tineret-speranțe, scor egal, 1—1. 
F.C. ARGEȘ — RAPID 1—0 
(0—0). După patru rezultate e- 
gale. formația lui Dobrin a rea
lizat o victorie la limită, prin 
golul marcat de Doru Popescu, 
spre firului partidei (min. 73). 
La tineret-eperanțe, 2—1. PO
LITEHNICA TIMIȘOARA — 
F.C. CONSTANTA 4—1 (0—0). 
Studenții timișoreni au înregis
trat o nouă și meritată victo
rie în dauna constănțenilor, 
care cunosc al patrulea eșec con
secutiv și continuă să dețină 
„lanterna roșie". Au marcat 
fundașul Păltinișan, Cotec, de 
două ori, Dembrovschi din 11 m, 
respectiv, Mărculescu.

• ACTUALITATEA PE SCURT •

CLASAMENT
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Argeș 
Olimpia
Univ. Craiova 
S.C. Bacău 
F.C.M. ReșRa 
Dinamo buc. 
Poli. Timișoara 
Poli. Iași
C.F.R. Cluj- 
Napoca
„U“. Cluj-Napoca 
F.C. Bihor
Sp. studențesc 
Rapid Buc.
Jiul 
U.T.A.
F.C. Constanța

8 4 3 1 14— C 11
8
8
8
8
8
8
7
8
8

4 2 2 14— 8 10
3 4 1
3 4 1
3 3 2
4 13
4 13
4 0 3
3
3

2 3
2 3

11-
IO— 5
10—10
10—13 
15— 8
12—16
12—14

5 10
8 10

9
9
9
8
8
8

8
8
8
8
7

3
3
3
3
2

8 2 2 4
8 2 15
8 2 0 8

2 3 
1 4
1 4
1 4
2 3

7— 9 
12— 8
7—11
7— 11
5— 8
9—17
8- 11
9-15

ETAPA VIITOARE

8
7
7
7
6
6
5
4

NOU!
ȘTIAȚI CĂ...

...Prima tragere Loto 2 are 
loo duminici 11 «ctombrie 
1913 ?

...Trarerile Loto 2 vor ti 
bilunare, duminicale ?

...Se acordi ciștigurî in 
bani de valori Hxe «1 varia
bile ?

...Puteți clștiga ți eu 2 nu
mere din 4 extrase T

...In total se extrag 12 nu
mere clșiigătoare in 3 extra
geri 7

...Se atribuie dgtiguri pe * 
categorii ?

...Loto 2 este o tormuli o- 
riginală eu mari «anse de 
cițtlg? 3 din 15.

...Agențiile Loto-Pronosport 
vă pun la dispoziție prospecte 
cu alte amănunte interesante 
despre Loto 2 7 Totodată vă 
oferă și bilete de participare.

...Este bine să vă procurați 
din vreme biletele 7

Ketlnefi 1 Mal multe vari
ante — mai multe șanse de 
eistig.

CROS: La start, 2 000 
de tineri

Ieri dimineața, aleile și par
cul din apropierea Circului de 
Stat au cunoscut o animație deo
sebită. Peste 2 000 de elevi, re- 
prezentînd mai multe școli și li
cee din sectorul 2 al Capitalei, 
și-au dat întilnire la o populară 
competiție de alergări, Crosul ti
neretului, dotat cu trofeul „Cupa 
Congresului U.T.C.". în pofida 
timpului rece, tinerii concurenți 
și-au disputat întîietatea cu ar
doare, reușind să țreacă cu bine 
primul... examen din sezonul au
tumnal.

Concursul a fost deschis de 
întrecerea celor mai tinere atle
te, categoria junioare mici, 15— 
16 ani, care au avut de parcurs 
distanța de 800 m. Chiar din 
start s-au desprins din plutonul 
de 400 de concurente reprezen
tantele Liceului nr. 10, Camelia 
Casapu și Carmen Pandia, reu
șind, în final, să ocupe primele 
două locuri, urmate de Maria 
Ivașcu, Natalia Eftimescu și Olga 
Nohoghitin. O dispută pasionan
tă a prilejuit și cursa de 1 000 m. 
băieți, care a avut ca protago
niști pe elevii Marcel Roșea 
(Grupul școlar electronic) și 
Constantin Măiță (Liceul Spiru 
Haret), clasați pe primele două 
locuri. Proba feminină de 
1 500 m„ categoria 17—19 ani, a 
fost cîștigată de eleva Polina 
Pupăzan (Grupul școlar electro
nic), iar pe locul 2 s-a clasat 
colega ei, Florica Șandrac. Ul
tima cursă, , proba de 2 000 m. 
băieți, a reunit la start aproape 
500 de concurenți, dintre care 
s-au remarcat reprezentanții 
asociațiilor sportive ale Grupu
lui școlar electronic și I.T.B., 
clasați pe primele cinci locuri: 
Gh. Lupescu, Constantin Varete, 
Vaier Santa, Nicolae Alexe și 
Ion Chivu. ,

M. L.

RUGBI : în derbiul etapei 
Dinamo — Grivița Roșie 

9-12
Derbiul etapei a III-a a cam

pionatului național de rugbi l-a 
constituit partida de simbăta 
dintre cele două echipe bucureș- 
tene. Dinamo și Grivița Roșie, 
disputată pe terenul Dinamo, în 
fața unui numeros public. Am 
fost martorii unui joc frumos, 
prestația celor două formații 
puțind căpăta calificativul 
„bine". încă din etapa prece
dentă, consemnam faptul că fa
tă de anul trecut. Grivița Roșie 
și-a îmbunătățit mult jocul. La 
rîndul său, Dinamo, cu un lot 
valoros, cu numeroși internațio
nali, a terminat sezonul trecut 
foarte bine. In prima repriza, 
Constantin (de două ori) și res
pectiv Simion înscriu din lovi
turi de pedeapsă, prima parte a 
jocului încheindu-se cu scoru* 
de 6—3 în favoarea dinamoviști- 
lor. în repriza a II-a. Grivița 
Roșie, mai decisă și lucidă va 
egala prin Simion (lovitură de 
pedeapsă), 6—6, iar Fălcușan,

dintr-o lovitură de picior căzu
tă ridică scorul la 9—6. După cî
teva minute, Simion înscrie din 
lovitură de pedeapsă, scorul de
12— 6 pentru grivițeni devenind 
îngrijorător pentru XV-le dina- 
movist. Atacurilor ulterioare ale 
lui Nica și Constantin li se opu
ne rezistența unei apărări sigure 
a Griviței Roșii, singura modifi
care de scor fiind lovitura de pi
cior căzută a lui Dragomirescu, 
care consfințește și rezultatul în
tâlnirii de 12—9 pentru grivițeni.

Jocurile de ieri din Capitală, 
disputate pe trei terenuri dife
rite (federația de specialitate ar 
trebui să organizeze totuși me
ciuri în cuplaj) ș-au terminat 
cu rezultatele: Sportul studențesc 
— Palas Constanța 24—6. studen
ții abia către sfîrșitul jocu
lui impunîndu-și superioritatea. 
Gloria — Farul 0—34, Olimpia- 
Constructorul — Politehnica Iași 
0—6.

în țară : Universitatea Timi
șoara — Agronomia CIuj-Napo- 
ca 13—6, Minerul Gura Humo
rului — Steaua 4—32, Știința 
Pctroșeni — Vulcan 32—3 și 
Rulmentul Birlad — C.S.M. Si
biu 4—0.

GABRIEL FLOREA

OINĂ: C.P.B. - pentru 
a 13-a oară campioană 

națională
Ultimul act al sezonului com- 

petițional de oină a fost găzduit 
de Stadionul din Tulcea, unde, 
timp de trei zile, s-au disputat 
jocurile din etapa finală a Cam
pionatului republican, ediția 
1975.

La actuala ediție a campiona
tului au participat peste 400 de 
echipe, care activează pe lingă 
asociații sportive sindicale, stu
dențești, militare și din mediul 
rural. Dintre acestea, cele mai 
bune 10 formații (C.P.B., Dina
mo, Universitatea București, 
Viață nouă Olteni — Teleorman, 
Metalul Roman, Confecția Rîm- 
nicu Sărat, Celuloza Călărași» 
A.S.A. Constanța, C.F.R. Sibiu 
și Recolta Lucăceni — Satu 
Mare), care au trecut prin „sita" 
întrecerilor preliminare, etapele 
județene și zonale, s-au întîlnit 
la Tulcea, oferind jocuri viu 
disputate și spectaculoase, în
cheiate, în majoritatea lor, cu 
scoruri strinse.

Marcînd o ascensiune de for
mă, spre finalul campionatului, 
echipa de oină a tipografilor de 
la Cambinatul Poligrafic Bucu
rești a acumulat 25 de puncte, 
ocupind primul loc în clasa
ment. Astfel, formația C.P.B., 
condusă de maestrul sportului 
Ilie Dacău, cucerește pentru a
13- a oară titlul de campioană 
națională.

M. LERESCU

BASCHET: I.E.F.S. 
ți Rapid, la egalitate 

in clasament
Campionatul republican femi

nin de baschet a continuat cu e-

tapa a II-a a turului, progra- 
mînd partide duble, disputate la 
o diferență de mai puțin de 24 
de ore (simbăta după-masă și 
duminică dimineață).

Desigur, aprobarea de ultimă 
oră a conducerii C.N.E.F.S. a a- 
cestor partide duble nu putem 
decit să o salutăm cu satisfacție, 
mai ales că am semnalat, la mo
mentul oportun, în coloanele a- 
cestei rubrici, necesitatea acestei 
măsuri. Racilele acestui campio
nat (ediția 1975/76) sînt. însă, 
multiple. Una dintre acestea 
este, fără îndoială, lipsa de im
portanță acordată de federația 
de specialitate, prin programarea 
neindicată și grăbită a unor tur
nee în orașe ca Galați și Plo
iești, precum și desfășurarea în 
București a tuturor jocurilor di
mineața, ceea ce a determinat 
ca acest campionat să se derule
ze pînă în prezent într-un qua- 
si-anonimat. Dealtminteri, a- 
cest fapt s-a putut constata și la 
desfășurarea unui derbi de tra
diție dintre rivalele din ultimii 
ani la titlul național — echipele 
studențești I.E.F.S. și Politehni
ca. Cei cîțiva zeci de spectatori 
din sala Floreasca (unde au fost 
oare galeriile celor două institu
te de învățămînt superior ?) au 
aplaudat cu dărnicie un specta
col remarcabil oferit de cele 
două formații fruntașe. Spre 
surprinderea generală, echipa 
Politehnica, care s-a prezentat 
pînă acum sub așteptări, a evo
luat simbăta mai aproape de 
valoarea componentelor sale. în- 
trecînd net pe actualele cam
pioane cti scorul de 89—68. Jocul 
de duminică dimineața, care s-a 
situat la un nivel tehnic mai 
scăzut, cu multe greșeli de am
bele părți, a dat cîștig de cauză, 
într-un final dramatic, formației 
I.E.F.S. cu scorul de 75—72.

într-o altă dublă confruntare, 
de mare importanță pentru con
figurația clasamentului, echipa 
Rapid a' obținut o meritată dublă 
victorie pe terenul adversarelor 
lor, formația Olimpia cu scoru
rile de 86—64 și 66—57. Un alt 
rezultat în Capitală : Voința — 
C.S.U. Galați 43—46 și 54—48.

în urma acestor rezultate 
I.E.F.S. (care a suferit prima 
infrîngere în actualul campio
nat) a fost egalată în fruntea 
clasamentului de către Rapid, 
acumulînd fiecare cite 29 puncte.

VALENTIN ALBULESCU

BOX : Finalele zonale 
ale „Criteriului 

tineretului"
Timp de o săptămină, în ora

șele Pitești și Oradea au avut loc 
finalele zonale ale competiției 
„Criteriul tineretului" la box, 
unde au participat cei mai buni 
pugiliști din 17 județe ale ță
rii. Această competiție este de 
fapt o avanpremieră a cam-ț 
pionatelor naționale de seniori, 
ce vor avea loc la mijlocul 
lunii octombrie în București. 
Competiția mai are drept scop, 
depistarea elementelor tinere de

perspectivă ce vor forma noua 
reprezentativă de tineret care 
ne va reprezenta la campiona
tele europene de tineret din 
1976.

La finalele zonale ce au avut 
loc în seara zilei de 4 octom
brie a.c., în orașul Pitești, am 
fost martorii unor partide viu 
disputate, unde tinerii pugiliști 
au apelat la toate cunoștințele 
lor tehnice și tactice, pentru a 
se remarca în fața observatori
lor federației de specialitate 
pentru ocuparea „rivnitului" loc 
în naționala de tineret. ,

Dintre pugiliștii care au lăsat 
o bună impresie sînt : Ion An
tonie (București), Florin Gre- 
oescu (Craiova), Virgil Tudora- 
che (Cîmpulung) și Vasile But- 
naru (Piatra Neamț), care cu 
siguranță au fost remarcați și 
de observatorul federației. O 
notă îmbucurătoare este că la 
categoria grea, antrenorul Va- 
sile Fîntînă lansează un elev 
de perspectivă, Nicolae Cioacă, 
dotat cu calități native, care 
va trebui urmărit in viitor de 
antrenorii de specialitate.

Așadar, cîștigătorii finalelor 
zonale de la Pitești și Oradea 
iși vor încrucișa mănușile la 
finala pe țară a „Criteriului ti
neretului" ce va avea loc la 10 
noiembrie la Brăila.

ION BALAURE

(miercuri 15 octombrie)
Universitatea Craiova — Di

namo, Sportul studențesc — O- 
limpia Satu Mare, Rapid — Po
litehnica Timișoara, Jiul — Stea
ua, F.C. Constanța — C.F.R. 
Cluj-Napoca, F.C.M. Reșița — 
U.T.A., F.C. Bihor — A.S.A. Tg. 
Mureș, Politehnica Iași — F.C. 
Argeș și „U" Cluj-Napoca — 
S.C. Bacău.
REZULTATELE DIVIZIEI B

SERIA I.
Unirea Focșani — C.S.M. Su

ceava 1—0; F.C.M. Galați — 
C.S.M. Borzești 3—0; C.S. Tul
cea — Petrolul Ploiești 1—1; 
Viitorul Vaslui — C.S. Botoșani
1— 1; Gloria Buzău — F.C. Brăila
2— 2; Victoria Tecuci — C.S.U. 
Galați 1—1; Ceahlăul P. Neamț
— Celuloza Călărași 2—0; Pra
hova Ploiești — Metalul Plo- 
peni 2—0; C.F.R. Pașcani — Ci
mentul Medgidia 1—0.

După șapte etape, F.C.M. 
Galați conduce în clasament eu 
14 puncte.

SERIA A II-A.
Electroputere Craiova — Di

namo Slatina 1—1; Metalul Mija
— S.N. Oltenița 1—1; Voința 
București — Progresul Bucu
rești 1—3; Metrom Brașov — 
Steagul roșu 0—1; Chimia Tr. 
Măgurele — Nitramonia Făgă
raș 2—0; F.C.M. Giurgiu — 
Chimia Hm. Vîlcea 2—0; Me
talul București — Autobu
zul București 1—0; Minerul 
Motru — C.S. Tîrgoviște 1—1; 
Tractorul Brașov — Automatica 
Alexandria 0—0.

Progresul București continuă 
să conducă în clasament cu 13 
puncte.

SERIA A III-A.
Gloria Bistrița — Rapid Arad 

4—0; Unirea Tomnatic — Dacia 
Orăștie 4—0: Minerul Moldova 
Nouă — C.I.L. Sighet 5—0; 
C.F.R. Timișoara — Victoria Că
rei 2—0; Șoimii Sibiu — Victo
ria Călan 2—0; Mureșul Deva — 
Sticla Turda 1—1; F.C. Baia 
Mare — U.M. Timișoara 1—0; 
Ind. sîrmei C. Turzii — Meta
lurgistul Cugir 5—0; Corvinul 
Hunedoara *— Gaz Metan Me
diaș 2—0.

Corvinul Hunedoara conduce 
în clasament cu 13 puncte, ur
mată de F.C. Baia Mare cu 12 
punctp.

• CAMPIONATELE BALCA
NICE de gimnastică s-au în
cheiat la Pleven cu desfășurarea 
finalelor pe aparate. Sportivii 
români, principalii protagoniști 
ai competiției, au obținut șapte 
victorii prin Dan Grecu (cal cu 
minere și paralele), Nicolae O- 
prescu (inele și bară) — la mas
culin și Georgeta Gabor (para
lele și bîrnă) și Anca Grigoraș 
(sol) — la feminin.

• „CUPA ROMÂNIEI" la 
atletism a fost cucerită la ac
tuala ediție de formația Stea
ua, care a totalizat 6Q0,5 puncte. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat CAU — 658 puncte și Dina
mo — 352,5 puncte.

• LA PALATUL SPORTURI
LOR și Culturii din Capitală au 
continuat duminică întrecerile 
campionatului diviziei A la 
handbal masculin.

Echipa Dinamo București a 
întrecut cu scorul de 31—18 
(14—11) formația Petrolul Te- 
leajen. în alte două partide, U- 
niversitatea Cluj-Napoca a dis
pus cu 25—15 (11—7) de A.S.A. 
Tg. Mureș, iar Politehnica Ti
mișoara a terminat la egalitate; 
16—16 (8—9) cu C.S.M. Borzești.
• LA VARNA se desfășoară 

competiția polisportivă „Cupa 
Mării Negre". în concursul de 
gimnastică, pe primul loc s-a si
tuat echipa din Odesa. urmată de 
Varna și Constanța. La haiterc, 
în cadrul categoriei pană, 
Gheorghi Todorov (Bulgaria) a 
stabilit un nou record mondial

la stilul smuls, cu rezultatul de
128 kg.

• PURTĂTORUL ECUSONU
LUI Federației internaționale de 
handbal, arbitrul român Con
stantin Căpățînă a fost delegat 
ca lector la cursul internațional 
de arbitri de la Havana (Cuba), 
ce se va desfășura între 6 și 15 
octombrie. La acest curs vor 
participa arbitri din Cuba. Ar
gentina. Brazilia. Mexic și alte 
țări. în continuare, Constantin 
Căpățînă va oficia o serie de 
jocuri din campionatul de hand
bal panamerican.

• După cum s-a anunțat, la 8 
octombrie se va disputa la Duis
burg meciul de fotbal dintre e- 
chipele secunde ale României și 
R.F. Germania. în vederea aces
tei partide, federația vest-ger- 
mană de fotbal a format următo
rul lot : Nigbur. Burdenski — 
Sziedat, Neues, Hahn. Kollman, 
Dietz, Konopka. Handschuch, 
Gersdorf, Schaefer. Magath. 
Geye, Pirrung, Graul. Worm.

• CAPITALA BULGARIEI 
găzduiește în aceste zile cam
pionatele balcanice de tenis de 
masă. Iată clasamentele finale 
în competițiile pe echipe : mas
culin : 1. Iugoslavia ; 2. Bulga
ria ; 3. România ; 4. Grecia ;
5. Turcia : feminin : 1. Iugosla
via : 2. România ; 3. Bulgaria ; 
4. Grecia. în turneul masculin, 
echipa României a întrecut cu 
5—4 formația Iugoslaviei.



AftEVai
ÎNAPOIERE

Tovarășul Janos Fazekas, viee- 
prim-ministru al guvernului, 
care a participat, la Moscova, 
la lucrările celei de-a 7-a ședin
țe a Consfătuirii miniștrilor co
merțului interior din țările 
membre ale C.A.E.R., s-a înapo
iat în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți Florin Ior- 
gulescu, președintele Comitetu
lui de Stat al Apelor, Nicolae 
Bozdog. prim-adjunct al minis
trului comerțului interior, alte 
persoane oficiale.

A fost de față N. V. Maslenni
kov. însărcinat cu afaceri a.i. al 
Uniunii Sovietice la București.

★
La plecarea din Moscova, to

varășul Janos Fazekas a fost sa
lutat de A. I. Struev, ministrul 
comerțului al U.R.S.S.

A fost de față Gheorghe Colț, 
însărcinat cu afaceri a.i. al ță
rii noastre în Uniunea Sovietică.

SOSIRE
Duminică la amiază a sosit în. 

Capitală tovarășul Gerhard 
Schiirer, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării 
din R.D. Germană, pentru a 
purta convorbiri privind dezvol
tarea în continuare a relațiilor 
economice dintre România șî 
R.D. Germană pe perioada 
1978—1980.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost salutat de tovarășul 
Mihai Marinescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării. Ion Stoian. adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale, de alte persoane oficiale.

Au fost de față dr. HanșVoss, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București, și membri ai amba
sadei.

FESTIVALURI
S-a încheiat festivalul filmu

lui documentar „Valea Jiului 
1975“. care s-a desfășurat timp 
de o săptămînă în centrele mi
niere Petroșani. Vulcan, Lupeni, 
Lonea și Petrila. Cu acest prilej, 
au fost prezentate publicului 
peste 40 de filme documentare 
cu tematică politică, tehnică, 
culturală și artistică. Ecraniză
rile au fost urmate de discuții și 
întilniri ale spectatorilor cu re
gizori și realizatori ai filmelor 
documentare de la studioul „A- 
lexandru Sahia“ din București 
și cu cadre tehnice și mineri 
fruntași din bazinul Văii Jiului.

★
La Oradea a luat sfîrșit, dumi

nică. cea de-a Vl-a ediție a Fes- 
tivalului-concurs de muzică u- 
șoară românească pentru elevi

„Floarea de Lotus". Ediția din 
acest an a fost dedicată celor 
două mărețe evenimente din 
viața tineretului patriei noastre: 
Congresul al X-lea al U.T.C. ?i 
a X-a Conferință a U.A.S.C.R.

Timp de trei zile au evoluat 
în fața juriului elevi și eleve 
din toate județele țării. Premiul 
I a fost acordat elevei Mirela 
Voiculescu, reprezentanta jude
țului Arad, premiul II — Ceci
lia Farcaș. județul Sălaj, iar 
premiul III — Valeria Moldovan, 
județul Alba.

TURNEU
Duminică și-a încheiat tur- 

neul la Craiova Orchestra sim
fonică din Niș (R.S.F. Iugosla
via), care a prezentat două con
certe în Sala filarmonicii din 
localitate. Concertele, dirijate 
de Juraj Ferik și avînd ca so
listă pe violonista Fern Rasko- 
vic, s-au bucurat de un deosebit 
succes.

A APĂRUT:

„ERA SOCIALISTĂ
nr. 19, octombrie 1975

DIN SUMAR :

Ion Ursu: Fizica în confruntare 
cu problemele energiei. Romeo 
Dragomîrescu, cezar Lăzărescu : 
Probleme ale sistematizării teri
toriului și localităților. Florin 
Georgescu : Educația socialistă a 
maselor — obiectiv major în 
actuala etapă strategică. Olivia 
Clătici : Democrația la locul de 
muncă. Mircea Herivan : Cultura 
de masă și creația populară. Aurel 
Negucioiu, Armand Oprea : Dez
voltarea colaborării economice 
Intre țările membre ale C.A.E.R. 
Costin Murgescu : Edificarea unei 
noi ordini economice și politice 
mondiale — imperativ al progre
sului contemporan.

...Și obișnuitele rubrici: • CON
SULTAȚII: Ioan Oros: programul 
P.C.R. despre trăsăturile caracte
ristice ale epocii contemporane 
și componentele procesului revo- 
luționar mondial. • ȘTIINȚA-IN- 
VAȚAMINT : victor Merceă : Va
lorificarea în producție a rezulta
telor cercetării științifice. Dan 
Mihoc : învățămîntul postuniversi
tar și promovarea valorilor știin
țifice. • CREAȚIA LITERAR-AR- 
TISTICA: Victor Atanaslu: Ta
lent și formulă epică. a DIN Miș
carea COMUNISTA ȘI MUN
CITOREASCA MONDIALĂ : Un 
eveniment Istoric în viața poporu
lui coreean a CĂRȚI ȘI SEMNI
FICAȚII — Maria Costache : Pro
blematica femeii în actualitate. 
Ion Trălstaru : O contribuție Ia 
dezbaterea problemelor reproduc
ției forței de muncă. a REVISTA 
REVISTELOR * CUVINTUL CI
TITORILOR.

Ediția 1975 —1976 a concursului

„CEA MAI BUNĂ CLASĂ"
In ziarul nostru do simbâtâ - 4 octombrie - am publicat un 

larg articol introductiv la ediția 1975-1976 a concursului nostru 
„Cea mai buna clasa", precum și talonul de participare, care 
trebuie decupat fi trimis redacției.

Revedeți numărul de ziar indicat pentru a vâ edifica asupra 
obiectivelor și criteriilor de participare I

Vâ reamintim câ înscrierea se face pinâ la data de 15 oc
tombrie, inclusiv. Decupați talonul de participare și expediați-l, 
completat, pe adresa „Scinteia tineretului”, secția învâțâmînt, 
Piața Scînteii nr. 1, sectorul 1. cu mențiunea „Pentru concursul 
cea mai buna clasa 1975—1976”.

Așteptam I

PENTRU TIMPUL

inema
LUNI, 6 OCTOMBRIE 1975

CANTEMIR — premiera filmului 
românesc • Patria (orele 20) ; Fa
vorit (orele 18 și 20,30) : Capitol 
(orele 19).

DE CE ESTE UCIS UN MA
GISTRAT : Patria (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30) ; Excelsior (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Flamura 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15) : Grădina Modern (orele 19)

FERMA LUI CAMERON : Sala 
Palatului (orele 17,15 ; 20,15) ; Fa
vorit (orele 9.15 ; 11,30 ; 13.45), 
Luceafărul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30), București (orele 
9 ; 11,15 ; 13,15 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,30), 
Grădina Luceafărul (orele 19), 
Grădina București (orele 19,15).

PICIUL — TRÎNTORH : Capitol 
(orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16), Flo- 
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,15), Gri vița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

MIREASA LUI ZANDY : Scală 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45), Festival (orele 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

RĂTĂCIRE : Central (orele 9,30 ;
11.30 ; 13,45 î 16 ; 16,15 ; 20,30).

BALTAGUL : Doina (orele 11,15 ;
13.30 ; 17,30 : 19,45 ; —• program
pentru copii (orele 9,45; 16).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD : Victoria (orele 9.30 :
12.30 ; 16 ; 19,30), Melodia (orele 
9 ; 13,15 : 16 ; 19,15).

COMEDIE FANTASTICĂ ; Tim
puri Noi (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ 
ALB : Lumina (orele 9 ; 11,15 :
13.30 ; 16 ; 18 ; 20).

NOAPTEA ARTIFICIILOR : Bu- 
cegi (orele 16 : 18). Giulești (orele
13.30 ; 18 ; 20,15). Grădina Bucegi 
(orele 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Fe
roviar (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 : 16 ;
18.15 ; 20,30), Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16; 18,15 ; 20,30), To
mis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 
18 ; 20,15). Grădina Tomis (orele 
19). Grădina Titan (orele 19,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI: Lira 
(orele 15,30 ; 18), Grădina Lira 
(orele 20).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Cotroceni (orele 10 ;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20).

AȚI CHEMAT DOCTORUL T 
Unirea (orele 16 ; 18).

FLUVIUL FAR A ÎNTOARCERE: 
Dacia (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15). Arta (orele 15,30 ;
17.45 ; 20), Grădina Arta (orele 19).

EVADAREA : Ferentari (orele
15.30 ; 18 : 20.15).

DELICT DIN DRAGOSTE : 
Drumul Sării forele 16 : 18 : 20). 
Aurora (orele 9 : 11.15 : 13,30 •, 
15,45; 18: 20,15), Grădina Aurora 
(orele 19).

ELIXIRUL TINEREȚII : Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Miorița (orele 9; 11,15;
13.30 ; 15,45 : 18 : 20,15).

LANȚURI : Popular (orele 15,30 ; 
18 : 20.15).

DOMNIȘOARA ROBINSON :
Viitorul (orele 16 ; 18 ; 20).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA : Munca (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15).

HYPERION : Pacea (orele 16 ; 
18 ; 20).

TOAMNA BOBOCILOR S Crfn- 
gași (orele 17).

TIMPUL S-A OPRIT O CLIPĂ î 
Rahova (orele 10 ; 16 ; 18 ; 20).

NEMURITORII : Moșilor (orele 
15,30; 18); Grădina Moșilor 
(orele 19,30).

URME FIERBINȚI: Cosmos
(orele 14.30).

ÎNFRINGEREA LUI L. WIL
KINSON : Cosmos (orele 16,15 ; 
18,15 ; 20,15).

ILUSTRATE CU FLORI DE 
CÎMP : Vitan (orele 15,30 ;18).

OMUL DIN LONDRA : Progre
sul (orele 16 ; 18 ; 20).

WATERLOO : Flacăra (orele 
15,30 : 19).

EMIGRANTUL î Grădina Uni
rea (orele 19,45).

OMUL DIN LARAMIE : Gră
dina Vitan (orele 19).

HOINARII : Grădina Festival
(orele 19).

Teatrul de Stat Baia Mare (la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : NĂPASTA 
— ora 19.30 ; Teatru „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : UITE CĂ NU 
TAC — ora 19,30.

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală. Strămoșii noș
tri (Istorie — anul IV). 16,30 Emi
siune în limba maghiară. 19,00 Fa
milia. „Mă privește. îl privește, ne 
privește!". 19.25 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Floarea din gră
dină — emisiune-concurs pentru 
tineri interpret! de muzică popu
lară. 20,55 Bucuroși de oaspeți? Un 
raid-anchetă pe șantierele unor 
cămine muncitorești destinate ti
nerilor din județul Prahova și 
Buzău. 21.20 Roman-foileton: „Fa
milia Thibault". 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

17,00 Telex. 17.05 Laudă țle, în 
veci, Românie! Concert susținut în 
studio de corul Radioteleviziunii. 
17.30 Film artistic: „Fellaga". 18,50 
Oaspeți ai vieții muzicale româ
nești: violonista Yako Sato (Japo
nia). 19,25 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Film serial pentru co- 
pil: Daktarl. 20.25 Teatru serial 
TV: „Mușatlnii" — după trilogia 
lui B. ștefănescu-Delavrancea. 
Scenariul și regia Sorana Coroa- 
ntă. Episodul XI: „Luceafărul de 
ziuă". 21,30 Telex. 21,35 „Pentru 
temperaturi înalte la... zero grade“. 
Pe șantierele de construcții bucu- 
reștene. 21.55 întîlnire cu Luis Al
berto del Parana și formația „Los 
Paraguay os".

Scinteia tineretului P.C.R. în Belgia

Vizita delegației

Amplă demonstrație a tineretului
francez împotriva șomajului

TINERETUL LUMII

C.G.T. și C.F.D.T., 
șo-

în cadrul vizitei pe care o 
efectuează în Belgia, la invita
ția Partidului Socialist Belgian, 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit în 
capitala provinciei Luxemburg 
cu o delegație a Biroului fe
derației P.S.B. și Consiliului 
provincial, condusă de F. Du
pont și J. Labiouse. președinte
le consiliului. Au participat se
natori, deputați, precum și ac
tiviști ai P.S.B.

Delegația P.C.R. a vizitat, de 
asemenea, obiective industriale, 
agricole și instituții de învăță- 
mînt din provinciile Namur și 
Luxemburg.

Simbâtâ s-a desfășurat la 
Paris o ampla adunare na- 
ționalâ a tinerilor francezi 
care, la apelul centralelor 
sindicale 
au protestat împotriva 
majului.

Zeci de mii de tineri 
citori, studenți, elevi și

mun- 
------  --------... ----- , agri
cultori sosiți din toate regiu
nile țârii, au manifestat pe 
marile bulevarde pariziene 
sub deviza : „Tineretul vrea 
să trăiască. Tinerii vor drep
tul la muncă și la profesie".

In numele celor aproxima
tiv 600 000 de tineri afiați in 
căutare de lucru, manifeston- 
ții au semnat petiții, moțiuni 
și rezoluții prin care cer gu
vernului și patronatului solu
ționarea situației lor.

In cursul serii, manifestația 
s-a ineheiat printr-un mare 
miting in Piața Națiunii din 
Paris, unde au luat cuvintul 
Georges Seguy, secretar ge
neral al C.G.T., și Edmond 
Maire, secretar general al 
C.F.D.T.

Marea demonstrație care a 
avut loc, simbâtâ seara, la 
Paris, in semn de protest fața 
de creșterea alarmanta a nu
mărului absolvenților ce nu 
se mai pot incadra in munca 
pune, din nou, cu acuitate

problema șomajului in rîndu- 
riie tineretului — scrie, in
tr-un comentariu, agenția 
France Presse.

Potrivit Confederației Ge
nerale a Muncii, in Franța 
exista, in prezent, 600 000 de 
tineri care încearcâ sâ ob
țină un loc de munca. A- 
ceste cifre sînt contestate de 
oficialități care, arata agen
ția, recunosc totuși câ situa
ția este alarmanta, dat fiind 
faptul câ numărul tinerilor 
șomeri s-a dublat fața de 
cel înregistrat anul trecut. De 
asemenea, se atrage atenția 
câ 40,8 la sutâ din acești ti
neri sint sub 25 de ani și câ 
25,5 la sutâ dintre ei nu au 
mai fost, pinâ in prezent, în
cadrați niciodată.

Aceastâ situație, aratâ a- 
genția citata, a fost exami
nată de guvern, dar măsuri
le adoptate sint considerate 
nesatisfâcâtoare de câtre 
sindicate. In acest mod, ma
siva demonstrație de sîmbâ- 
tâ, la care au participat zeci 
de mii de persoane sosite in 
capitală din întreaga țară, 
are rolul, in concepția orga
nizatorilor ei, sâ reaminteas
că o datâ in plus acuitatea 
problemei șomajului în rîn
dul tinerilor absolvenți din 
Franța.

ORIENTUL
APROPIAT

In favoarea instaurării
unei noi ordini economice

internaționale
într-o declarație făcută la so

sirea in capitala Algeriei, într-o 
vizită de lucru, președintele Se
negalului, Leopold Sedar Seng- 
hor, s-a referit la probleme ale 
cooperării economice, relevînd 
necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale. 
El. a arătat că Senegalul se pro
nunță pentru reluarea dialogului 
între țările occidentale industri
alizate și cele în curs de 
voltare, propus de Franța, 
condiția ca acesta să fie 
tr-adevăr un dialog și nu o 
fruntare.

Președintele Senegalului a evi
dențiat, de asemenea, bunele 
relații și dezvoltarea cooperării 
țării sale cu Algeria.

Referindu-se la situația de pe 
continentul african, șeful statu
lui senegalez s-a pronunțat pen-

tru un dialog între diferitele 
entități din Africa de Sud pen
tru a se ajunge la un guvern al 
majorității în această țară.

dez- 
CU 

în- 
con-

Acord de principiu 

privind prelungirea 

tratatului

hispano-american
Statele Unite și Spania au sta

bilit sîmbătă noul cadru gene
ral al tratatului care urmează 
să înlocuiască acordul de coope
rare din 1970. privind funcționa
rea unor baze americane insta
late pe teritoriul spaniol, care a 
expirat la 25 septembrie. Comu
nicatul comun dat publicității la 
Washington, după întrevederile 
avute de secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, cu mi
nistrul de externe al Spaniei. 
Pedro Cortina Mauri, precizează 
câ ambele părți au hotărit să 
continue discuțiile, la nivel de 
ambasadori, pentru a pune la 
punct documentele suplimentare 
care să conțină. în detaliu, pre
vederile noului tratat.

Un purtător de cuvint al De
partamentului de Stat al S.U.A. 
a precizat că este vorba doar de 
un acord de principiu privind 
reînnoirea tratatului hispano- 
american, cei doi miniștri de 
externe neputînd soluționa încă 
toate problemele litigioase dintre 
Madrid și Washington.

■ gSÎaag

Demonstrație la Lausanne - Elveția - împotriva asasinării celor cinci militanți antifasciști spanioli

Pentru traducerea
în viață a principiilor 
adoptate de Conferința 

general-europeană
La Stockholm a avut loc 

cel de-al XXVI-lea Congres 
al Partidului Social-Demo
crat, de guvernămînt, din 
Suedia. în cadrul congresu
lui a fost adoptat noul pro
gram al partidului și au fost 
alese organele de condu
cere. în funcția de președin
te al P.S.D. a fost reales 
Olof Palme.

în cursul dezbaterilor un 
Ioc important l-au ocupat 
problemele de politică ex
ternă. In cuvîntul său, pre
ședintele partidului, Olof 
Palme, a subliniat că gu
vernul Suediei salută proce
sul de destindere care și-a 
găsit expresia, printre altele, 
în documentul final al 
Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa. 
La rîndul său, ministrul de 
externe al Suediei, Sven An
dersson, a subliniat în 
cuvintul rostit Ia congres 
dorința guvernului de a tra
duce în viață principiile 
consemnate în documentul 
final al conferinței.

ACȚIUNI DE PROTEST 
ÎMPOTRIVA EXECUȚIILOR DIN SPANIA

Demonstrații și mitinguri de 
protest continuă să se des
fășoare în diferite țări. La 
Ciudad de Mexico a avut loc 
o demonstrație la care au parti
cipat peste 20 000 de persoane* 
care au sprijinit măsurile gu
vernului mexican, ca răspuns 
la execuția celor cinci tineri 
spanioli. De asemenea, în în
treprinderi din Polonia și Bul
garia- au avut loc mitinguri de 
protest în cadrul cărora parti-

Ministrul de externe mexican, 
Emilio Rabasa, va pleca spre 
New York, pentru a pregăti vi
zita pe care președintele Luis 
Echeverria o va face la sediul 
Națiunilor 
săptămînii 
precizează 
tina, șeful 
mează să . . _ ___ _ __  _
fața participanților la lucrările 
actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. într-o declarație 
făcută în fața Congresului me
xican, în legătură cu alocuțiunea 
pe care o va rosti cu acest prilej, 
președintele Echeverria a arătat 
că va prezenta principiile ce 
ghidează politica promovată de 
Mexic, atît pe plan intern cît și 
pe planul relațiilor externe și se 
va pronunța cu fermitate în fa
voarea instaurării unei noi or
dini economice internaționale, 
bazată pe justiție și echitate.

Unite, la începutul 
curente. După cum 
agenția Prensa Li
statului mexican ur- 
ia cuvîntul marți în

LIMA

Opinia publică din întreaga 
lume continuă să-și manifeste 
dezaprobarea profundă față de 
execuția celor cinci tineri mili- 
tanți spanioli și să protesteze 
împotriva acțiunilor represive 
ale guvernului de la Madrid.

Prezidiul Uniunii persoanelor 
persecutate de nazism, din 
R.F.G., a dat publicității o de
clarație prin care condamnă e- 
xecuțiile din Spania și teroarea 
din această țară. Un document 
de protest împotriva represiu- cipanții și-au exprimat soli da
nilor din Spania a fost dat pu
blicității și de Federația Inter
națională a Rezistenților (F.I.R.), 
cu sediul la Viena.

Exprimînd indignarea opiniei 
publice din Atena, Consiliul 
municipal al capitalei elene a 
revocat duminică hotărîrea din 
anul 1970, ca Atena să fie oraș 
înfrățit cu capitala spaniolă.

în Italia, muncitorii de pe ae
roporturi continuă să refuze să 
deservească avioanele spaniole.

Secretariatul Uniunii Interna
ționale a Studenților a adresat 
tuturor organizațiilor studen
țești membre chemarea de a 
desfășura acțiuni de protest 
împotriva represiunilor din 
Spania, de a intensifica acțiu
nile de solidaritate cu po-porul 
și cu studenții spanioli.

\ ritatea cu lupta patriotică a po
porului spaniol.

La New York a avut loc o 
demonstrație în sprijinul luptei 
patrioților spanioli.

Noi arestări 
la San Sebastian

Autoritățile spaniole au ares
tat, la San Sebastian, opt stu- 
denți, acuzați că aparțin, orga
nizației interzise a bascilor — 
ETA, care luptă pentru dreptu
rile populației basce și ale altor 
minorități naționale din Spania.

Președintele peruan despre sarcinile
actuale ale revoluției

Cu prilejul celei de a Vil-a 
aniversări a revoluției peruane, 
președintele republicii, Fran
cisco Morales Bermudez, a 
rostit un discurs, la Huancayo, 
reliefînd transformările structu
rale înfăptuite în Peru, precum 
și liniile generale ale aprofun
dării acestora în prezent. Aceste 
transformări din societatea pe
ruană — a spus președintele ță-

U.R.S.S. — Imagine din noul Vilnius

rii — au avut loc concomitent 
cu promovarea unei politici de 
nealiniere și de exercitare ple
nară a independenței și suvera
nității. în anii revoluției, a ară
tat Francisco Morales Bermudez, 
au intervenit schimbări esenți
ale in viața țărănimii și a mun
citorilor, iar statul a reușit să 
recupereze aproape în totalitate 
bogățiile naturale, să preia co
mercializarea externă a majori
tății acestor bogății, dobindind, 
astfel, posibilitatea de a negocia 
pe piața internațională, să ori
enteze și să conducă finanțele 
și creditul.

Șeful statului a subliniat, tot
odată, că problemele dificile ale 
începutului. inclusiv efectele 
actualelor fenomene de criză din 
economia mondială, au impus 
„necesitatea folosirii unor me
tode noi, a unei schimbări în 
conducerea politică, care — prin 
intermediul unei mai mari 
deschideri către popor și căuta
rea unor canale mai largi ale 
participării — să permită solu
ționarea acestor probleme". In 
acest sens, el s-a referit la unele 
sarcini importante ale perioadei 
actuale — schimbări în structu
ra statului, înfăptuirea unei 
descentralizări administrative, 
creșterea și diversificarea pro
ducției. preocupările de ordin so
cial, mai ales în domeniul con
strucției de locuințe și al ocro
tirii sănătății. Vorbind despre 
necesitatea continuării neabătu
te a prooesului revoluționar, pre
ședintele Bermudez a spus că 
acest proces constă cu deosebire 
în înlocuirea vechii societăți ba
zate pe un anacronic sistem ca
pitalist, cu o societate nouă, 
transformînd vechile structuri 
în cadrul unei morale noi, re
voluționare, cu poziții și valori 
distincte care să permită făuri
rea omului nou in Peru.
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Rezultatele probabile 
ale alegerilor 
din Austria

• ÎN AUSTRIA s-au desfășu
rat duminică alegeri generale 
pentru desemnarea celor 183 de 
membri ai Consiliului Național 
— Camera Tnferioară a parla
mentului. în acest an. pe listele 
electorale au fost înscriși 5,2 
milioane de alegători.

Potrivit primelor rezultate, ne
oficiale. Partidul Socialist — de 
guvernămînt — va deține și în 
noul parlament majoritatea, cu 
un. număr de 92—94 de deputați. 
Pe al doilea loc se află, ca și în 
precedenta legislatură. Partidul 
Populist, cate ar urma să deți
nă 78—80 de locuri. Partidul li
beral ar putea înregistra o ușoa
ră sporire a numărului de locuri 
în parlament — de la 10, cît are 
în prezent, la 12.

După cum transmite agenția 
United Press International, se 
așteaptă ca rezultatele oficiale 
să fie date publicității cel tirziu 
marți.

• PARLAMENTUL EGIP
TEAN — Adunarea Poporului — 
își va relua lucrările la 18 oc
tombrie. Cu acest prilej pre
ședintele Anwar El Sadat va 
rosti un discurs privind politica 
internă și externă a Egiptului.

Inundații in Brazilia
După inundațiile care au de

vastat în ultimele zile valea 
fluviului Itajai, în statul brazi
lian Santa Catarina, situația re
vine. treptat, la normal. Apele 
fluviului, care în timpul inunda
țiilor au depășit cu 10 metri co
tele de alertă, se retrag încet, 
iar locuitorii din zona sinistrată 
— unde aproximativ 60 000 de 
persoane au fost evacuate — în
cep să revină la casele lor. 
Transporturile în comun și li
niile telefonice, întrerupte in 
urma revărsării apelor, au fost, 
de asemenea, restabilite

Inundațiile au provocat șase 
victime, precum și mari pagube 
materiale în orașul Blumenau 
(130 000 de locuitori) și in alte 
șapte localități din zonă.

• IMIGRANȚII de culoare 
sînt cel mai grav afectați 
de nivelul ridicat al șomaju
lui din Marea Britanie, se a- 
rată într-un studiu al Minis
terului pentru Folosirea For
ței de Muncă, dat publicită
ții la Londra. Se arată, ast
fel, că, în perioada noiembrie 
1973 — mai 1975, ponderea 
șomerilor de culoare în tota
lul cetățenilor britanici afiați 
în căutare de lucru a crescut 
de la 2,2 la 3,4 la sută. S-a 
constatat, totodată, că pro
centul șomerilor din această 
categorie este de 2,5 ori mai 
mare comparativ cu cel al 
proporției pe care ei o repre
zintă in totalul forței de 
muncă.

Același studiu consemnea
ză faptul că tinerii și femeile 
sînt, la rindul lor, mai ex
puși riscului de a-și pierde 
locul de muncă sau de a nu 
reuși să se angajeze.

CAIRO. — Duminică 5 octom
brie, la ora 02,00 GMT, a început 
procesul de preluare a terenu
rilor petrolifere din nordul Si- 
naiului, în conformitate cu pre
vederile celui de-al doilea acord 
interimar de dezangajare mili
tară în această zonă între Egipt 
și Israel — anunță cotidianul 
„Al Ahram*, citat de agenția 
MEN.

Cotidianul cairot precizează că 
Organizația, egipteană a petro
lului a cerut unui număr de opt 
experți americani de la compa
nia „Mobil OilM — care se ocupă 
de aceste terenuri în cooperare 
cu întreprinderea egipteană — 
«ă-și înceapă activitatea pe te
renurile de la Assal, Sudr și 
Ras Matarma în următoarele 20 
de zile.

între timp, retragerea trupe
lor israeliene și preluarea te
ritoriilor respective de către for
țele O.N.U. se vor desfășura 
potrivit etapelor stabilite în 
calendarul aprobat în cadrul ne
gocierilor militare de la Gene
va. Acordul urmează să fie pus 
integral în. aplicare in decurs 
de cinei luni.

CAIRO 5. — Secretarul ge
neral ad-interim al Uniunii Sa- 
cialiste Arabe, Sayed Nofal, 
declarat că în cursul acești 
luni va avea loc reuniunea mi
niștrilor afacerilor externe din 
țările arabe. El a precizat că 
pe ordinea de zi a reuniunii mi
nisteriale vor figura, printre 
altele, probleme legate de sta
bilirea datelor întîlnirii arabe 
la nivel înalt, ce va avea loc în 
capitala Somaliei, și a reuniu
nii Ia nivel înalt a țărilor arabe 
și africane.

• ASEDIAȚI de INDIENI. La sediul Fundației naționale bra
ziliene pentru problemele indienilor — FUNAI — din Bra
silia s-a aflat că peste 3 000 de oameni albi sînt asedlați de 
indienii xavantes, de aproape cincisprezece zile, în orașul 
Xavantina, în Mato Grosso. Indienii xavantes au blocat toate 
căile de acces spre localitatea amintită, Intre care și un rîu 
din apropiere, pentru a protesta astfel împotriva ocupării pro
gresive a pămînturilor lor de către colonii albi. Potrivit pri
melor informații parvenite la Brasilia, indienii nu au recurs 
la acte violente. O echipă a FUNAI a fost trimisă la fața lo
cului pentru a parlamenta cu reprezentanții xavantes a ...CO
CHETEAZĂ CU VÎRSTA. O echipă de arheologi de la British 
Museum a emis, recent, ipoteza că Londra ar fi o așezare 
„mai bătrînă" cu cîteva secole decît se credea pină în pre
zent. Ca argument în sprijinul acestei idei sînt aduse așchiile 
de cremene, făcute de oameni ai erei de piatră probabil în 
urmă cu 12 ooo de ani și descoperite într-un șantier arheologic 
al orașului. Zona unde a fost deschis șantierul se află în apro
pierea catedralei „St. Paul", unde se presupune că au existat, 
în vremurile vechi, coline ce erau folosite pentru apărare. De 
aceea, s-a avansat ipoteza că romanii, care și-au stabilit aici 
capitala în anul 55 î.e.n. ar fi cucerit sau deplasat un mic
trib de nomazi stabilit în aceste locuri. Aceste descoperiri sînt 
primele ce confirmă existența unei așezări umane pe locul ac
tualei capitale britanice încă înainte de ocupația romană • TRA
FIC INTENS PE CANALUL SUEZ. De la redeschiderea Cana
lului Suez, în urmă cu cinci luni (5 iunie a.c.), și pînă în 
prezent, 2 750 de nave au folosit această cale maritimă, iar tra
ficul este în continuă creștere după semnarea celui de-al doi
lea acord interimar de dezangajare în Sinai, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă Ahmed Machour, președintele 
organismului Canalului Suez. Referindu-se la proiectele de 
lărgire și adîncire a canalului, Ahmed Machour a afirmat că 
după realizarea primei etape a lucrărilor, ce vor fi eșalonate 
în următorii trei ani, vor putea trece nave încărcate avînd un 
deplasament de 150 000 tone. In etapa a doua, realizabilă, de 
asemenea, într-o perioadă de trei ani, va fi posibil tranzitul ,L 
navelor încărcate cu un deplasament maxim de 260 000 tone, 
îmbunătățirea condițiilor de navigație prin canal, a adăugat 
el, va permite realizarea unor venituri anuale de ordinul a 
450 milioane dolari • ÎN PRIMUL RlND EREDITATEA. Cauza 
principală a maladiilor cardiace o constituie ereditatea — a 
apreciat profesorul sud-african Christian Barnard într-o con
ferință de presă ținută la Chicago. Barnard a admis că nu 
trebuie neglijate efectele obezității, nivelului ridicat de coleste
rol sau tutunului. Ar fi greșit însă, a apreciat el, ca acestea să 
fie absolutizate sau plasate pe un plan superior moștenirii trans
mise prin gene • UN NOU AEROPORT GIGANT. Primul mi
nistru al Canadei, Pierre Elliot Trudeau, a inaugurat, sîmbătă, 
aeroportul gigant „Mirabel" de lîngă Montreal, al treilea de 
acest tip după cele de la „Dallas-Forth Worth" (S.U.A.) și 
„Roissy-Charles de Gaulle", de la Paris. Noua construcție va 
fi deschisă traficului aerian la 26 octombrie. Aeroportul „Mira
bel" are o suprafață totală de 36 000 de hectare, dintre care 
patru cincimi constituie o „zonă tampon» de protecție, unde 
este interzisă amplasarea de locuințe, fiind autorizate numai 
construcții industriale legate de activitatea aeroportului. El se 
află la o distanță de 56 kilometri de Montreal o „CORA“ DEA
SUPRA JAPONIEI. Caracterizat prin ploi abundente și vînturi 
puternice, taifunul „Cora" s-a abătut asupra Japoniei, pertur- 
bînd circulația maritimă, aeriană și feroviară. Pe alocuri, vi
teza vîntului a depășit 162,5 km pe oră. „Cora" este cel de-al 
13-lea taifun înregistrat în acest an în zona Pacificului.
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• PRIMUL MINISTRU nipon, 
Takeo Miki, a declarat că Japo
nia va lua parte la proiectata 
conferință a unor țări indus
trializate occidentale, care își 
propune să examineze modalită
țile de depășire a recesiunii și 
a dificultăților lor economice.

El a arătat că din partea Ja
poniei la această conferință vor 
participa ministrul de externe, 
Kiichi Miyazawa, și ministrul de 
finanțe, Masayoshi Ohira.

Cancelarul R.F.G. 
și-a încheiat vizita 

în S.U.A.
• CANCELARUL R. F. Ger- 

mania, Helmut Schmidt, și-a în
cheiat vizita de două zile efec
tuată în S.U.A., părăsind sîm
bătă capitala americană.

Helmut Schmidt a fost primit, 
după cum s-a anunțat, de pre
ședintele Gerald Ford și a avut 
întrevederi cu ministrul apără
rii, James Schlesinger, și o scrie 
de lideri ai Congresului.

Evacuarea unei baze 
militare franceze 

din Ciad
• SÎMBĂTĂ seara s-a înche

iat operațiunea de evacuare a 
bazei militare franceze din Sahr, 
în sudul Ciadului, și predarea 
acesteia autorităților autohtone, 
informează agenția France 
Presse.

Retrocedarea acestei baze, cu 
un personal de 300 de angajați, 
a fost hotărîtă de către Consi
liul superior militai’ ciadian, la 
22 septembrie a.c., urmind ca în
tr-o perioadă de o lună să fie 
evacuate toate trupele franceze 
staționate în Ciad.
• SECRETARUL GENERAL 

al O.N.U., Kurt Waldheim, a a- 
nunțat că Acordul internațio
nal asupra drepturilor econo
mice, sociale și culturale, a- 
probat de Adunarea Generală 
în decembrie 1966, a întrunit 
numărul minim de state ade
rente, odată cu semnarea sa de

către Jamaica. Documentul, 
semnat de 60 de state și rati
ficat de 35, va intra în vigoare 
Ia 3 ianuarie 1976.

• LA SOFIA s-a anunțat o- 
ficial că, intr-un viitor apro
piat, o delegație de partid și 
guvernamentală a R. D. Viet
nam, în frunte cu Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, va face o vizită ofi
cială în Bulgaria.

Lege privind 
cetățenia angoleză

• LA LUANDA a fost pr 
mulgată legea privind cetățeni’ 
angoleză.

Pentru prima oară, după cinci 
secole de dominație coloniala, 
locuitorii autohtoni vor înceta să 
mai fie cetățeni portughezi si 
vor deveni cetățenii noului sfcV 
angolez, care urmează să-și nr- 
clame independența la 11 n-'‘ ' 
brie anul acesta.
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