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Tinerii intimpină Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a UA.S.C.R.
întreprinderea de mecanică fină — Sinaia

PROGRAMUL DE REDUCERE 
A IMPORTURILOR - 

UN PROGRAM
Al ÎNTREGULUI COLECTIV

„Extinderea folosirii înlocui
torilor ca și asimilarea în fabri
cație a unor noi produse astfel 
încît să nu mai apelăm la nici 
un import pentru tot ce se poate 
produce în tară, ne sDunea to
varășul Marcel Gorănescu, direc
torul comercial al întreprinderii 
de mecanică fină din Sinaia — 
devenise o problemă cu atît mai 
necesară de rezolvat cu cît în
treprinderea noastră era una din 
marile importatoare de produse. 
Iată de ce, asupra acestei sar
cini am orientat întreg efortul și 
capacitatea de creație ale colecti - 
vului nostru de specialiști, acți
une la care am antrenat, cum 
era și firesc. • organizația U.T.C., 
toți tinerii44. într-adevăr. în urma 
Plenarei comune a C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României din luna iulie a.C., la 
întreprinderea de mecanică fină 
din Sinaia s-a întocmit un amplu 
program de reducere a importu
rilor de materiale și utilaje, des- 
coperindu-se cu a$est prilej noi 
rezerve, încă nefolosite. Ca ur
mare, pe baza consultării munci
torilor din sectoarele de bază ale 
întreprinderii, a valorificării pro
punerilor făcute de ei în acest 
sens, ș-a reușit ca într-un timp 
relativ scurt importurile să sca
dă simțitor. Numai în semestrul 
II al acestui an, de pildă, prin

recondiționarea unor prese și 
subansamble, a diferitelor uleiuri 
speciale s-au economisit 210 000 
lei valută. Se poate afirma însă 
pe bună dreptate, că cele mai 
mari răspunderi în acest dome
niu al reducerii importurilor re
vin specialiștilor de la atelierul 
de proiectare și autoutilare al 
întreprinderii, primii chemați să 
asigure asimilarea în fabricație 
a unor noi materiale și S.D.V.- 
uri cum ar fi : așchii de dia
mant, dornmetal dur, alezorme- 
tal dur, cuțite de mortezat, tu
buri radiante, selectori, apara
tură electrică pneumatică, tran- 
zistori și diode etc. — produse 
care se importau și care numai 
pentru anul viitor vor aduce o 
economie de peste 1 milion lei 
valută. Sintetizind, rezultă că 
prin aplicarea ansamblului de 
măsuri cuprinse în programul de 
reducere a importurilor de care 
aminteam la început, numai în 
acest an se vor economisi 2,4 
milioane lei valută, iar în anul 
viitor alte 3 milioane. Iar dacă 
la toate acestea mai adăugăm 
faptul că planul de autoutilare 
a fost realizat în proporție de 
209 la sută, rezultă că înfăptu
irea programului de reducere a 
importurilor a demarat din plin, 
cu bune rezultate.

AL. IANCU

Sudorița fruntașă, Maria Albu, de la lecția utilaj metalurgic a întreprinderii „Independența" Sibiu
Foto : O. PLECAN

Premiere industriale ale cincinalului

LA IASI-A DOUA PLATFORMĂ 
ELECTRONICĂ DIN ȚARĂ

In 1974 Ia Iași a început să 
producă întreprinderea „Tehno- 
ton". Primele aparate rea
lizate aici au apărut în oc
tombrie anul trecut. F.rau radio
receptoarele Milcov. în noiem
brie Ii s-au adăugat Cora. A ur
mat apoi Cosmos, Alfa, Pacific,

în total opt tipuri care, în pre
zent, se produc în 20 de variante.

Construcția întreprinderii 
„Tehnoton" a durat doi ani. „în 
1972 cînd; s-au atacat lucrările 
ei, ne spune inginerul șef Vio
rel Vasiliu, beneficiarul nu avea 
numai grija creării condițiilor

pentru respectarea termenelor 
de dare în funcțiune. Problema 
recrutării și pregătirii oameni
lor, care urmau să lucreze în

N. COȘOVEANU

M
obilizați de înflăcăratul dumneavoastră 
îndemn adresat națiunii române la 
Conferința Națională a P.C.R. din iu
lie 1972, răspunzînd cu entuziasm che
mării la întrecere lansate de organiza

ția de partid a Capitalei, de a realiza actualul 
plan cincinal înainte de termen, vă raportăm cu 
mîndrie, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că în ziua de 11 octombrie 1975 indus
tria județului Brăila și-a îndeplinit sarcinile de 
plan din actualul cincinal la producția globală 
industrială.

Prin aceasta vom realiza suplimentar, pînă 
la sfîrșitul acestui an, o producție globală indus
trială în valoare de 2,5 miliarde lei, concretizată 
în. 562 milioane kWh energie electrică, 1 770 mii 
tone țiței, 746 milioane mc gaze sondă, 12 030 
tone oțel aliat, 142 850 tone laminate finite pline, 
520 tone fibre și fire artificiale, 4 000 tone hîrtie, 
3 280 000 mp plăci aglomerate din lemn, mobilă în 
valoare de 7,6 milioane lei, confecții textile de 
peste 818 milioane lei. La produicția-marfă. planul 
pe întregul cincinal a fost îndeplinit încă de la 
data de 4 iulie 1975, fapt care ne permite să li
vrăm suplimentar, pînă la sfîrșitul anului, o pro
ducție de peste 5 miliarde lei.

în acest sugestiv bilanț regăsim temeiul politi
cii științifice a partidului nostru, strălucitele 
dumneavoastră Idei și indicații, multe date chiar 
la fața locului, care au sporit elanul colective
lor de munca din întreprinderile și unitățile e- 
conomice brăilene.

în actualul cincinal, în economia județului 
nostru au fost puse în funcțiune o modernă fa
brică de excavatoare hidraulice, prima etapă cu 
trei grupuri a cîte 210 MW energie electrică la 
termocentrala Brăila, secția de laminoare pentru 
profile mijlocii și ușoare, se realizează cu succes 
dezvoltarea șantierului naval, unde, în aceste zile, 
s-a lansat primul cargou din seria celor de 7 500 
tdw. Materializăm, totodată, cu bune rezultate 
importante obiective economice în agricultură, 
suprafața irigată depășind la sfîrșitul actualului 
cincinal 134 000 hectare, am construit peste 10 000 
de apartamente pentru populația județului, tine
retul a beneficiat de aproape 5 000 de locuri în 
cămine, a sporit numărul locurilor în. creșe cu 
peste 600, în grădinițe — cu peste 1 300.

Conștienți de sarcinile ce ne revin, vă 
raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în numele comuniștilor, al tuturor 
brăileniilor, că încă de pe acum am stabilit un 
complex și concret program de măsuri care să 
asigure un start viguros începutului de nouă e- 
tapă, să definească hotărît opțiunea întregului 
județ de a fi la înălțimea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al.XI-lea al P.C.R.

Făcîndu-ne mesagerii acestei forțe, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că vom acționa cu hotărire și elan re
voluționar, că vom lua toate măsurile care să 
contribuie la realizarea integrală a sarcinilor sta
bilite de Congresul al XI-lea al P.C.R., că nu 
vom precupeți nici un efort, alături de întreaga 
națiune, pentru ridicarea României socialiste pe 
culmile cele mai Înalte ale progresului și civili
zației comuniste.

COMITETUL JUDEȚEAN 
DE PARTID BRAlLA

C
u deosebită mîndrie și deplină satis
facție, comuniștii, toți locuitorii jude
țului nostru raportează conducerii 
partidului, dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, înde

plinirea sarcinilor actualului cincinal la data de 
11 octombrie, cu 81 zile mai devreme. Acestea 
sint faptele noastre prin, care răspundem che
mării dumneavoastră de a materializa sarcinile 
reieșite din. istoricele hotărîri ale celui de-al XI- 
lea Congres al P.C.R., pentru continua dezvol- 
tare și înflorire a patriei noastre, pentru bună
starea întregului popor.

Aplicînd în practică prețioasele indicații 
ce ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de 
lucru în- județul nostru, organele și organi
zațiile de partid au acționat cu spirit de 
răspundere pentru creșterea eficienței eco
nomice a tuturor unităților din industrie și 
agricultură. Potențialul productiv, care în anii 
acestui cincinal a crescut prin punerea în func
țiune a unor importante obiective ale industriei 
chimice, construcțiilor de mașini, materialelor 
de construcții, ale industriei ușoare și alimen
tare, a fost superior valorificat. Volumul pro
ducției globale in 1975 se va dubla față de anul 
1970.

Pînă la sfîrșitul acestui an vom realiza supli
mentar o producție globală de 1,2 miliarde lei, 
materializată în importante cantități de celuloză 
și hîrtie, utilaje și piese de schimb, îngră
șăminte chimice, mobilier din lemn, confecții, 
textile, nutrețuri combinate, alte produse indus
triale și bunuri de larg consum.

Succese de seamă au fost obținute și în moder
nizarea agriculturii prin extinderea mecanizării, 
chimizării, a irigațiilor, folosind soiuri de plante 
și rase de animale de mare productivitate. Produc
țiile medii realizate au fost superioare celor pe 
țară la grîu, porumb, fLoarea-soardui și sfeclă 
de zahăr.

In această perioadă s-au construit și dat în 
folosință 6 500 apartamente, 105 săli de cla6ă, 
2 100 locuri în grădinițe și creșe, noi obiective 
social-culturale în orașul Slobozia și în celelalte 
localități ale județului, au sporit veniturile bă
nești ale populației cu peste 27 la sută, iar des
facerile de mărfuri depășesc cu 600 milioane lei 
realizările anului 1970.

Organele și organizațiile de partid, se arată în 
telegramă, sint pregătite și își vor spori efortu
rile pentru introducerea în producție a celor 
mai noi cuceriri- ale științei și tehnicii, pentru 
creșterea continuă a productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor materiale, îmbunătățirea 
calității și obținerea unei eficiente economice 
corespunzătoare importantelor investiții ce vor 
fi alocate în perioada 1976—1980.

în numele celor peste 43 000 de comuniști, al 
tuturor locuitorilor din județul Ialomița, munci
tori, țărani cooperatori, intelectuali, asigurăm 
conducerea partidului, pe dumneavoastră perso
nal. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
depune toată puterea glodului și a faptelor noas
tre pentru îndeplinirea exemplară a prevederi
lor Programului partidului, pentru transformarea, 
mănoasei cîmpii a Bărăganului într-o înflori
toare zonă a oțelujul și pîinii, a hărniciei și rod
niciei, adueîndu-ne astfel contribuția la ridicarea 
pe noi culmi de prosperitate, de progres și ci
vilizație a scumpei noastre patrii — Republica. 
Socialistă România.

COMITETUL JUDEȚEAN 
DE PARTID IALOMIȚA

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ
Ieri, s-a deschis

O SĂPTĂMINĂ HOTÂRÎTOARE
prima ediție

a expoziției
PENTRU LUCRATORII OGOARELOR tehnice inter

Să se acționeze energic 
pentru ca recoltatul

naționale

TEHNO
EXPO ’75

si însămîntările să fie

(Continuare în pag. a Ul-a)
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Râspunzînd interesului citito
rilor, activiștilor U.T.C, și 
U.A.S.C.R. pentru probleme
le tiner'jj generații contem
porane,Contribuției acesteia 
la lupta pentru libertate, in
dependența, progres, pentru 
o lume mai bună și mai 

dreapta, ziarul nostru și-a 
propus publicarea unor arti
cole pe aceasta tema, in ca
drul rubricii „Lexiconul Sein- 
teii tineretului". In numărul 

de astăzi

încheiate în timp optim NOUTATE, ÎNALT NIVEL
L

• Ploi generale șl abundente In toatâ țara. In multe locuri 
precipitațiile au atins 10-15 litri pe metrul pâtrat. In următoa
rele zile câderea brumei este iminenta. • Mai sint de cules peste 
300 000 hectare cu porumb. în multe unități decalajul între can
titățile de porumb recoltate și cele livrate continua sâ se men
țină. Organizarea transportului - sarcina prioritară. • Centrala 
zahărului recomanda insilozarea sfeclei. Ca urmare, ritmul re
coltatului fi al transportului trebuie intensificat. • Pentru a evita 
pierderile provocate de brumâ, culesul fructelor, strugurilor și le
gumelor trebuie sâ se încheie în 2-3 zile. • Specialiștii recoman
da ca semănatul sâ se încheie pe întreaga suprafațâ la 20 oc
tombrie.

pe întreaga suprafațâ la 20 oc-

TEHNIC, CALITATE Aspect de la standurile unde 
expun firmele din țara noastră

„Participarea tineretu
lui din țările capitalis
te la lupta pentru 
transformarea progre
sistă a societății, pen
tru o viață mai bună"

în ultimele zile starea vremii 
a cunoscut o schimbare bruscă, 
schimbare de natură să influen
țeze mersul lucrărilor agricole. 
După ce cîteva luni de zile n-a 
plouat deloc, acum precipita
țiile sint generale și abunden
te. După aprecierile meteorolo
gilor și hidrologilor în multe 
locuri cantitatea precipitațiilor a 
atins deja 10—15 litri pe metrul 
pătrat. Pentru următoarele zile, 
prognoza meteo indică ploi și, 
ca urmare a scăderii bruște a 
temperaturii, brumă.

Lipsa de precipitații de la 
sfîrșitul verii și începutul toam
nei a grăbit procesul de maturi
zare a porumbului fapt ce a im
pus începutul mai din vreme și 
într-un ritm alert al recoltatu
lui. Așa se face că la această 
oră, fată de anul trecut, avansul 
înregistrat la culesul porumbu
lui este de peste 1 250 000 hec
tare. Multe dintre județe, în
deosebi cele din sudul țării, au 
încheiat recoltatul. Cu toate a- 
cestea, pe cîmp se mai află re
colta a peste trei sute de mii 
de hectare cultivate cu porumb, 
rămîneri în urmă înregistrînd 
unitățile agricole din județele 
Arad, Constanța, Bihor, Galați, 
Botoșani, Vrancea.

Serioase deficiențe, asupra 
cărora am mai atras atenția în 
coloanele ziarului nostru, se 
constată șî în privința ridicării 
din cîmp a porumbului cules și 
punerii lui la adăpost. Continuă 
să se mențină un mare decalaj 
între cantitățile recoltate și cele 
livrate la bazele de recepție, în
deosebi în județele Dolj, Ialomi
ța, Ilfov, Brăila, Constanța și 
Mehedinți.

La recoltatul sfeclei de zahăr 
s-a respectat în general graficul 
stabilit, astfel că 38 la sută din 
suprafața cultivată a fost recol
tată. Și aici continuă deficiențe 
pe care le-am mai semnalat. Pe 
cîmp se află încă 122 000 tone 
scoase din pămînt dar netrans
portate la bazele de recepție.

ALEXANDRU MIREA

(Continuare în pag. a Il-a)

Complexul expozițional din 
Piața Scînteii cunoaște din nou 
freamătul specific marilor ma
nifestări economice internațio
nale. începind de ieri, timp de 
zece zile, specialiști români și 
străini, oameni de afaceri din 
numeroase țări ale lumii vor a- 
vea prilejul să cunoască îndea
proape exponate, noutăți din do
meniul mașinilor, utilajelor și 
echipamentelor pentru economia 
forestieră, agricultură, industria 
alimentară și ambalajelor, trans
porturilor, construcțiilor și in
stalațiilor — produse care fac 
profilul acestei ediții inaugurale 
a expoziției tehnice internațio
nale găzduite de capitala țării 
noastre să încheie tran
zacții.

De o atenție deosebită se 
bucură standurile în care expun 
firmele românești de comerț ex
terior, cele peste 300 de tipuri

de mașini și utilaje eu inscrip
ția „Made in Romania" susci
tând în mod deosebit interesul 
participanților, specialiștilor și 
publicului larg prin performan
țele tehnice și constructive su
perioare, prin înalta lor calitate. 
Ele exprimă rodul preocupărilor 
specialiștilor din aceste domenii 
pentru realizarea unor mașini 
și utilaje de mare randament, al 
eforturilor depuse de industria 
românească în anii acestui cin
cinal pentru înnoirea și moder
nizarea produselor, pentru creș
terea gradului lor de competiti
vitate. Prezentată pe larg la 
TEHNOEXPO ’75, industria ro
mânească oferă o impresionan
tă și convingătoare imagine a 
progreselor înregistrate în ulti
mii ani, oglindind totodată punc
tul înalt de plecare spre perspec
tivele și obiectivele superioare 
prevăzute în Directivele Con-

greșului al XI-lea al P.C.R. ți 
în Programul partidului,

La toate standurile la ©ar« ex
pun întreprinderile da comerț 
exterior românești și oare ocu
pă mai mult de o pătrime din 
totalul suprafeței de expunere, 
predominante sint produsele noi 
prezentate intr-o gamă extrem 
de diversificată. Unul din punc
tele de atracție atât pentru vi
zitatorii obișnuiți cît și pentru 
cei străini îl constituie standul 
întreprinderii de comerț exte
rior „Mecanoexportimport". Pe 
o suprafață de aproape 1 000 m.p. 
sint expuse peste 50 de produse, 
reprezentând cele mai de seamă 
realizări ale constructorilor de 
mașini și utilaje pentru con-

CONSTANTIN DUMITRU
Foto : VASILE RANGA

(Continuare în pag. a Ill-a)

Chipurile eroilor naționali
în conștiința contemporaneității

Chipul omului nu ne mărtu
risește pe de-a-ntregul firea și 
adincimea faptelor sale. 11 cer- 
cetăm însă, cu mereu neistovită 
rîvnă. ca pe o mărturie de preț 
a istoriei. Ceva nu vom putea 
pătrunde, dar ceva ni se va de
stăinui continuu, nesecătuit, 
contemplîndu-1. Ca-n orice 
xercițiu de reverie, așa 
este și arta citirii dincolo 
semn. Chipurile oamenilor 
seamă devin emblematice . 
tru o epocă. Adesea pentru de
stinul istoric al unui popor.
Portretul nu absoarbe eveni
mentele și nici nu li se sub
stituie ; amintește numai că lu
crarea lor se înfăptuiește prin

e- 
cum 

de 
de 

pen-

• • • •

,<Acâsă $ 
în căminul 

nostru 
studențesc..?

T
NU SIMPLI

CHIRIAȘI, CI 
MEMBRI Al

UNEI COLECTIVITĂȚI 
CU GÎNDURI, ASPIRAȚII 
Șl REALIZĂRI COMUNE

voința omului. Ce ar deveni is
toria fără chipurile eroilor ei ?

Nu cuca și pana de struț fac 
un domnitor, ci întîmplările și 
izbînzile vieții, vrednicia fapte
lor și înălțimea aspirațiilor sa
le. Măreția „pohtelor", cum ar 
zice cronica. De aceea vedem 
în Mircea cel Bătrîn un simbol 
al luptei de neatîrnare. în Mihai 
Viteazul un simbol al unității 
neamului, la care au aspirat sta
tornic înaintașii, iar mai apoi 
urmașii. Zugravi anonimi, de- 
săvîrșiți în modestie și în artă, 
au lăsat în fiecare ctitorie sce
ne votive, de unde ne este dat 
a culege astăzi figurile de seamă 
ale istoriei noastre. Demn de

luat aminte : zidurile ctitoriilor, 
ziduri ale obștei, ne-au păstrat 
aceste figuri aproape intacte in 
timp, zidurile vieții domestice 
ori ale trufiei de cuceritor le-au 
șters ori le-au îngropat pentru 
totdeauna. Portretele volante 
ale domnițelor, necesare ritua
lurilor pețitului nu mai există 
decît în amintirea slovei. Ob
ștea, se vede treaba, atunci ca 
și mai tîrziu. nu punea preț 
mare pe orgoliile mărunte. Poa
te că de aceea nici n-a stăvilit 
risipirea semnelor lor.

O galerie ilustrată a domnito
rilor români, a momentelor cru
ciale din viața lor și viața tării 
— atîtea cîte s-au păstrai — ar

închide, în ea însăși. capitole 
importante ale istoriei noastre. 
Editarea ei. ca atare, în tiraje 
de masă, pentru uzul maselor, 
s-ar adăuga, alături de grija 
cu care sint restaurate impor
tante monumente și mărturii is
torice, alături de valorificarea . 
prin expunere a unor semnifi
cative piese și documente, preo
cupării permanente de educare 
patriotică a poporului nostru. 
Există în evoluția noastră isto
rică evenimente și năzuințe mă
rețe. Există personalități care

C. R. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Ce înseamnă pentru studenți viața de cămin ? Cum trebuie ac
ționat pentru ca ea să devină cu adevărat o perioadă de timp 
utilă, bogată în conținui, un prilej de acumulare progresivă de 
noi cunoștințe diverse, de îmbogățire a activității cultural-educati
ve ? Iată cîteva întrebări la care ne străduim să răspundem astăzi 
cu ajutorul studentelor căministe din Iași, Camelia Dăscălescu, 
anul III, Facultatea de științe economice, președinta complexului 
studențesc nr. 2 Pușkin, Mariana Ciobică, anul II filologie, Ma
rianne Andon, anul III filologie, Valeria Monda și Elena Mocanu, 
ambele studente în anul I, la aceeași facultate.

eem să fie așa. în complexul 
nostru, sîmbăta, de obicei, în
tre orele 15—17, o inițiativă in
titulată „ora gospodarului44 dă 
rezultate foarte bune atrăgînd 
pe toți studenții căminiști la e- 
fectuarea unor acțiuni de cură
țenie generală în cămine".

• Camelia Dăscălescu : ..In 
cadrul complexului nostru stu
dențesc funcționează o stație de 
radioamplificare cu un program 
alcătuit de studenți, ce se trans
mite de trei ori pe săptămină. 
Este, fără îndoială, o formă bi
nevenită de continuare a mun
cii desfășurate în cadrul A.S.C. 
și în facultăți pentru educarea 
actualelor generații de studenți 
în spiritul unei activități sus
ținute. de pregătire pentru 
muncă și viață. Programul nos-

tru cuprinde marea majoritate 
a activităților din cămine : pro
blemele autogospodăririi, edu
cației sanitar-igienice, ale res
pectării liniștii și curățeniei. 
Cîteva rubrici, cum sint „Pe me
ridianele unei tinereți în alertă", 
„Agenda politicii externe", sint 
menite să prezinte informații 
din viața tineretului lumii, să 
completeze bagajul informațio
nal al studenților. Viața de că
min este frumoasă și plină de 
învățăminte, dacă știm s-o fa-

• Mariana Ciobică : „După 
părerea mea ar trebui să facem 
mai mult pentru ca viața de că
min să fie plăcută, dar mai ales 
instructivă. Trebuie să ne cu
noaștem mai bine unele pe al
tele. Să depășim pragul acesta 
de formare a unor grupulețe, în 
general alcătuite din colegele de 
cameră, grupulețe cimentate, e 
drept, pe baza unor sincere pri
etenii, dar totuși... grupulețe. Să

DAN VASILESCU
(Continuare în pag. a Il-a)
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ORGANIZAȚIA PIONIERILOR
A III-a Conferință națională a 

Organizației pionierilor consti
tuie pentru purtătorii cravatelor 
roșii din județul Dîmbovița un 
prilej de bilanț și intensificare a 
eforturilor pentru pregătirea lor 
multilaterală.

a 13 300 noi cravate roșii. In în
tâmpinarea evenimentului, în or
ganizația județeană de pionieri 
vor fi primiți 13 300 copii. Cu a- 
ceștia, organizația va număra 
57 247 de pionieri și tot atîția 
elevi silitori și buni patrioți. 
Pionierii din Cornești vizitează 
adesea grădinițele de copii pre- 
gătindu-i pe cei mici pentru 
viața pionierească. 'O inițiativă 
care merită felicitări și aplauze.

Obiectivul numărul 1 — în
vățătura. O ofensivă pe toate 
fronturile împotriva mediocrită
ții. Pionierii participă în toate 
școlile la valoroasa inițiativă 
„Nici un pionier corigent, nici 
un pionier repetent" și urmează 
exemplul celor silitori. Panoul 
sîrguinței. hărniciei și demnității 
pionierești reprezintă cea mai 
autentică carte de vizită. Artico
lele gazetei „Semaforul" dintre 
care amintim „Aplauze pen
tru...", „Să fim ca ei", „Față în 
față", „Așa da. așa nu" etc. se 
constituie în tribune de manifes
tări ale fiecărui colectiv, în tribu
ne de generalizări ale experienței 
înaintate și de învățătură a 
■fruntașilor.

Au fost organizate numeroase 
întâlniri cu comuniști din unități 
economice, prilej cu care pionie
rii au făcut cunoștință cu mese
riile viitoare. Ei vor fi doar 
muncitorii anului 2 000 ! Un mare 
număr de pionieri a participat 
la construirea noilor școli, la în
frumusețarea sălilor și ateliere
lor. La Casa pionierilor din 
Tîrgoviște s-a terminat con
struirea unei sere pentru cercul 
de științe naturale. Elevii si pă
rinții și-au pus semnătura pe 
adeastă nouă realizare.

Spirit de dăruire, un titlu cu 
adinei semnificații care cuprin
de numeroase acțiuni la care 
pionierii au răspuns prezent. 
Patru unități participante 
la acțiunea „Eroic^ ’75" vor pri
mi diploma și insigna „Meritul 
pionieresc" — școlile generale

Agricultura variantă a muncii industriale

„OAMENI CARE SĂ ȘTIE Șl SĂ VREA
</

5/1 FACĂ AGRICULTURĂ"
Cooperatorii de la C.A.P. 

..Flacăra" Videle, județul Te
leorman, au încheiat recoltatul 
porumbului printre primii din 
județ. Zi de zi, viteza medie 
planificată a fost depășită cu 
20—30 la sută, fapt ce a permis 
scurtarea campaniei, eliminarea 
pierderilor, eliberarea mai rapi
dă a terenurilor și concentrarea 
întregului parc de mașini, a 
forței de muncă la executarea ' 
celorlalte lucrări de sezon. în
tre altele, acest ritm alert a fost 
favorizat de o planificare rigu
roasă a muncii, de o distribuire 
exactă a sarcinilor și responsa
bilităților pe fiecare om, pe fie
care mașină.

„Cînd am fost aleasă preșe
dintă în- -1973 — își amintește 
tovarășa Doina Angelescu, pre
ședinta C.A.P. ..Flacăra" — uni
tatea noastră se număra- printre 
codașele,județului. Din. totalul 
producției globale planificate 
abia reușeam să realizăm 58 la 
sută, iar datoriile noastre se ri
dicau la peste un milion lei"/în 
1973, deci, C.A.P. „Flacăra" Vi
dele dintr-un plan de producție 
globală de 6.3 milioane lei a 
realizat abia 3,6 milioane lei. 
Era necesară o cotitură radica
lă în întreaga Activitate. „Pri
mul lucru la care ne-am gîndit 
a fost acela de a drămuiț fie
care leu, continuă interlocutoa
rea. Apoi trebuia să ne orga
nizăm altfel munca. în primul 
rînd, a noastră, a celor din con
ducere, apoi a tuturor coopera
torilor". Acțîonînd în acest fel, 
rezultatele nu au întîrziat să 
apară. In 1974 dintr-o producție 
globală planificată de 6,4 mili
oane s-au realizat 6,1' milioane 
lei, încă sub nivelul indicelui 
planificat, dar aproape de două 
ori mai mult decît în urmă ou 
un an. In sfîrșit, anul 1975 adu
ce echilibrul : 6.6 milioane pla
nificat — 6.6 milioane realizat, 
în plus, achitarea tuturor dato
riilor contractate în anii din 
urmă, depășirea planului de li
vrări la carne, lapte și ouă,

CAMPANIA AGRICOLĂ

hotărîtoare
pentru lucrătorii ogoarelor

(Urmare din pag. I)

Ținînd seama de răcirea simți
toare a vremii centrala de spe
cialitate recomandă trecerea la 
însilozarea sfeclei de zahăr, fapt 
care permite intensificarea rit
mului de recoltat și transportat 
din cîmp.

.Căderea iminentă a brumei, 
prognosticatâ de meteorologi 
pentru următoarele zile, im
pune mobilizarea tuturor forțe
lor pentru încheierea în cel 
mult 2—3 zile a culesului mere
lor, strugurilor și legumelor, 
pentru transportul imediat din 
cîmp și buna depozitare pentru 
iarnă.

Cantitatea de precipitații că
suță in aceste zile a favorizat 

diu Dragotana, Cornești, Potlogi 
și Școala generală nr. 2, Găești. 
Monumentele istorice din județ 
au fost date in grija detașamen
telor de pionieri. La Monumen
tul eroilor florile sînt mereu 
proaspete, în semn de puternic 
omagiu celor ce și-au jertfit 
viața pentru zilele luminoase pe 
care le trăiesc copiii patriei 
noastre. Toți pionierii și-au adus 
partea lor de contribuție la 
roadele hambarelor. Cei de la 
Mogoșeni au lucrat în ferma le
gumicolă, cei de la Cornești la 
culesul porumbului etc.

Acum, la ceasul bilanțului 
consemnăm că pionierii au plan
tat 132 000 pomi și 400 000 arbuști, 
au strîns 30 000 kg plante medi
cinale și 10 000 kg fructe de pă

DEVIZA „TOT 
î N A IN T E “
ONORATA

dure. au crescut 160 000 kg gogoși 
de viermi de mătase, au realizat 
la construirea noilor săli de cla
să lucrări în valoare de 30 000 
lei. Succese la care se adaugă 
realizarea de pepiniere de nuci cu 
10 000 puieti. 700 metri pătrati 
răsadnițe, 100 000 metri pătrați 
spații verzi, munca în 36 micro- 
ferme și 120 microcooperative a- 
gricole de producție.

Idei noi, fapte noi, inițiative 
noi. Multe din inițiativele cu
prinse în raportul pionieresc ce 
va fi prezentat la a IlI-a Confe
rință nu mai au nevoie de pre
zentări ! „Valoarea științei" — 
un excelent concurs de cultură 
generală —, „Toți pentru unul, 

producții mai mari decît cele 
planificate la orz, griu, floarea- 
soarelui și tutun. Rezumînd 
faptele se poate spune că la 
baza tuturor acestor succese 
obținute în toate domeniile de 
activitate a stat o riguroasă 
planificare și organizare a 
muncii. Continuăm dialogul 
nostru cu „primărița" — cum îi 

Din experiența C.A.P. „Flacăra**
Videle, în planificarea
și organizarea muncii

spun cooperatorii președintei 
lor — rugînd-o să ne prezinte 
mai în amănunt elementele ce 
au stat la baza planificării 
muncii din actuala campanie de 
toamnă. „Fiecare dintre noi, 
cei din colectivul de conducere, 
ne-am ocupat de un sector a- 
nume. de o verigă a fluxului de 
execuție a lucrărilor. Eu. de 
pildă, am organizat, controlat și 
răspuns de transportul recolte
lor din cîmp în hambare ; con
tabilul șef de evidenta muncii 
și producției, de graficul de 
predare la baza de recepție ; 
inginerul șef de arături și se
mănat ; șeful fermei de cîmp de 
administrarea îngrășămintelor 
chimice, iar șeful fermei zooteh
nice de recoltatul sfeclei de za
hăr. In acest fel. fiecare din noi 
s-a aflat tot timpul într-unul 
dintre punctele hotărîtoare pen
tru bunul mers al întregii activi
tăți". In plus, trebuie menționat 
faptul că, seară de seară, colec
tivul de conducere se întruneș
te pentru a analiza ce a făcut 
fiecare, cum a rezolvat proble
mele, cum s-a achitat de sarci- 

pătrunderea apei în sol pînă la 
adîncimea optimă efectuării unor 
arături de calitate. Ca urmare 
arăturile și însămînțările de 
toamnă trebuie să se situeze în 
aceste zile în centrul preocupă
rilor comandamentelor locale 
astfel, ca pînă la 20 octombrie, 
dată apreciată de specialiști ca 
limită optimă din această cam
panie, întreaga suprafață desti
nată culturilor de toamnă să fie 
însămîntată. Potrivit datelor 
centralizate la ministerul de re
sort, pînă azi. unitățile agricole 
cooperatiste au însămînțat 60 la 
sută din suprafața planificată, 
iar cele de stat 45 la Sută. Știm 
că s-a lucrat în condiții deosebit 
de grele și tocmai de aceea se 
apreciază că, urmare a ultime- 

unul pentru toți", ciclul de ac
țiuni „Creștem odată cu țara", 
„Noi și patria noastră", „Pionie
rii cîntă patria și partidul", „De 
la comuniști învățăm cutezanța", 
acțiuni care contribuie la edu
carea patriotică și revoluționară 
a. copiilor. Aici, în Dîmbovița s-a 
instaurat inițiativa „Triunghiul 
prieteniei", școli de camaraderie 
șl de cunoaștere reciprocă. Pio
nierii de la Școala generală nr. 
5 din Tîrgoviște au un contract 
permanent cu elevii din comuna 
Dragomirești și cu cei de la 
Școala generală din Plopeni, ju
dețul Prahova. In perioada va
canței, prietenii au venit într-o 
vizită de două zile la cei din 
Tîrgoviște, au fost găzduiți, a- 
ceștia s-au plimbat împreună, 
au făcut schimb de experiență, 
s-au simțit excelent. Pionierii 
Școlii generale nr. 4 din Tîrgo
viște au în „Triunghiul priete
niei" pe cei din Potlogi și pe 

pionierii Școlii din Săcele, ju
dețul Brașov.

La cea de-a IlI-a Conferință 
județeană, elevii Casei pionieri
lor din Găești au raportat că au 
ciștigat locul I la faza județeană 
a concursului de carturi, și locul 
I la concursul vînătoare de 
vulpi, faza județeană. Cei de la 
Casa pionierilor din Tîrgoviște 
au obținut tot locul I la con
cursul județean de aeromodele 
și navomodele.

In alte rubrici vor fi consem
nate expedițiile „Leaota", (pio
nierii au marcat și remarcat 
trasee turistice ; „Cutezătorii" 
(în Munții Apuseni și Delta Du
nării), vernisajul expoziției re- 

nile stabilite, tot în colectiv, cu 
o zi înainte. La aceste ședințe 
de seara se stabilește și planul 
de acțiune pentru ziua urmă
toare. Din nou cu cifre, sarcini 
și responsabilități concrete, 
pentru fiecare om în parte. La 
sfirșitul fiecărei săptămini are 

.loc o ședință mai largă, la care
este prezent și șeful secției

S.M.A., unde se analizează și 
șe stabilește programul de lucru 
pentru toată săptămîna ce ur
mează. Acum, dar și în anali
zele zilnice, se stabilește pro
gramarea la lucru a fiecărui 
cooperator, a atelajelor și ma
șinilor. Pe zile, pe lucrări. Cal- 
culîndu-se, la oră — subliniem. 
Ia oră — timpul necesar exe
cutării lucrării ce i-a fost re
partizată fiecăruia. Să știe din. 
timp și exact fiecare om. fie
care echipă ce și cit are de fă
cut, în ce grafic de timp trebuie 
să se încadreze. „Fără o ordine 
desăvîrșită, fără o planificare 
în. amănunt, fără responsabili
tăți precise, nu se poate lucra 
nici în industrie, dar nici în a- 
gricultură. Și în agricultură 
există un timp optim al execu
tării lucrărilor, un flux tehno
logic a cărui nerespectare a- 
trage după sine pierderi în pro
ducție". Și ce-ar mai trebui, to
varășă președinte, ca toate a- 
ceste deziderate să devină un 
stil de muncă, un comporta
ment cotidian al fiecărui colec
tiv de conducere din unitățile 

lor precipitații, ritmul de lucru 
la pregătirea terenului și semă
nat poate și trebuie să crească 
simțitor. Specialiștii recoman
dă, în noile condiții de precipi
tații. ca terenul să se lucreze in 
prealabil cu discul și apoi să 
continue arăturile, asigurîndu-se 
astfel un bun pat germinativ.

Comandamentele locale, orga
nele și organizațiile de partid și 
U.T.C., specialiștii din agricultu
ră, toți lucrătorii ogoarelor tre
buie să-și concentreze întreaga 
energie pentru mobilizarea tutu
ror forțelor la recoltat și însă- 
mînțat. pentru folosirea tuturor 
mijloacelor la capacitatea maxi
mă astfel ca in această săptă- 
mînă recoltatul și semănatul să 
fie încheiate în toate unitățile.

La cercul de radio al Casei Pionierilor din Zalău

DE FAPTE CONCERTE
trospective „Pionieria raportea
ză", întîlnirea pionierilor din 
Valea Mare cu pionierul Marian 
Arambașa de la Școala generală 
din Hulubești, candidat la func
ția de locțiitor al președintelui 
C.N.O.P. din alte locuri cu dis
cuții despre cunoașterea Codului 
etic pionieresc, cu schimb de 
idei.

Pe agenda Consiliului județean 
al Organizației Pionierilor sînt 
consemnate, după cum ne spu
nea Ana Stoica, președintă, și 
alte acțiuni interesante : elabo
rarea la cuptorul electric nr. 1 
al Combinatului siderurgic din 
Tirgoviște a șarjei pionierilor cu 
metal vechi colectat de ei, „Pen- 

agricole cooperatiste ? ..Oameni, 
vine răspunsul. Oameni care să 
știe și să vrea să facă agricul
tură, pe care să-i doară sufletul 
atunci cînd ceva nu le reușește. 
Oameni care să te știe alături 
de ei atunci cînd sînt la lucru. 
Și eu sînt înconjurată de ase
menea oameni minunați, cărora 
le datorăm rezultatele obținute 
pînă acum". Intr-adevăr, aici, 
la C.A.P. ..Flacăra" Videle a fi 
bun gospodar înseamnă să fii 
bun organizator, înseamnă să 
traduci neabătut în practică in
dicațiile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la plani
ficarea și buna organizare a 
muncii in. agricultură. Iar res
pectarea întocmai a acestor in
dicații, aplicarea lor neabătută 
in activitatea concretă, de zi cu 
zi, au dus, după cum am văzut, 
la înfăptuirile enumerate.

AL. DOBRE

CHIPURILE EROILOR NAȚIONALI
(Vrmart din pag. I)

viată, 
sine,

și-au închinat întreaga 
uneori pînă la jertfa de 
unor nobile idealuri. Nu numai 
în timpurile vechi, ci și mai 
aproape de noi. Ne gîndim la 
Grigore Alexandru Ghica, ulti
mul domn al Moldovei, cel că
ruia Eminescu nu ostenea a-i 
cere un monument comemora
tiv, ori la Alexandru Ioan Cuza.

Cine și ce ne amintește acum 
de chipurile domnitorilor ro
mâni. dacă nu ne aflăm pere
grini la ctitoriile lor, ori în o- 
rașe care le-au dăruit astăzi 
bronzul eternității, dacă nu con
sultăm tratate de specialitate ? 
Partial, cîteva documente de 
muzeu. Am cercetat standurile 
Muzeului de artă al Republicii 
Socialiste România și Muzeului 
de istorie al Republicii Socialiste 
România. Găsești tot ce vrei, 
de la comunicări științifice și 
lucrări de specialitate pînă la 
cărți poștale ilustrate și diapo
zitive. Firește, evocatoare în
tr-o oarecare măsură a preocu
părilor muzeelor, a valorilor e- 
talate. Nimic nu ne demonstrea
ză insă o inițiativă specială pen
tru sublinierea marilor momen
te și figuri istorice. Deși, piese
le aflate în patrimoniu (inclu
siv în expunere). importante 
deziderate formative ar reco
manda cu prisosință aceasta. în 
alte locuri, vechile stampe se 
editează în tiraje mari, spre a fi 
la îndemina tuturor. Copiile nu 
devalorizează documentul unic, 
cum cred probabil unii. îndepli
nesc o necesară funcție infor
mațională și. în numeroase ca
zuri, estetică.

Nici un mijloc al informației 
și educației de masă nu ni se 
pare insignifiant ori frivol. Fri
vole pot fi numai scopurile, con
ținuturile ori modurile de a le 
înfăptui. Tonetele de difuzare a 
presei oferă din abundentă chi
puri și siluete de actori ori cin- 
tăreți de muzică ușoară (cu că
ței, cu bărci, cu mașini de di
verse formule. în costume de’ 
lucru, ca să zicem așa). Ca să 
nu mai amintim de fotbaliști... 
„Un idol pentru fiecare" — 
cum spune titlul unei cărți. Fi
rește, nu propunem brusca lor 
suprimare. Se-nțelege, iubim 
teatrul. Muzica si fotbalul. Deci, 

tatlonul curajului", spectacol în
chinat zilei Forțelor Armate, 
faza județeană a Cupei „Vlăsta
rul" la atletism și altele.

...10 octombrie. Pe 10 trasee 
din j-adeț pedalează 3 500 pio
nieri. Este Ștafeta ciclo-turistică 
dedicată conferinței, care poartă 
mesajul pionierilor și ai cărei 
finaliști se vor întilni la Tîrgo- 
viște în ziua de 3 noiembrie 
adunînd în drumul lor în filele 
albumelor fapte de învățătură, 
fapte de viață din care se va 
constitui cel mai amplu panou 
al sîrguinței, hărniciei și demni
tății pionierești.

LIDIA POPESCU

Duminică, 12 octombrie, a 
avut loc deschiderea ciclului 
de concerte simfonice pentru 
elevii liceelor din Capitală.

wsii
' ■

Moment solemn la Școala generală nr. 75 din București : Cravata 
roșie cu tricolor, insem al organizației pionierești, va poposi pe 

giturile elevilor fruntași la învățătură din clasa a Il-a F.

nu aceasta ar fi problema, ci 
aceea a neglijării altor domenii.

Posibilitățile de evocare a is
toriei, în termenii eficienței e- 
fective și ținutei elevate, sînt cu 
mult mai numeroase decît am 
reușit să numim pină acum. De 
pildă, filmul documentar, filmul 
documentar T.V., publicațiile de 
popularizare ș.a.m.d. Din păcate, 
așa cum o poate constata ori
cine, insuficient exploatate în 
acest sens. Filmul documentara 
ales demult geografia și geo
logia, filmul documentar TV, 
„poezia" (cu arbori, flori și cu
vinte în racourți), publicațiile de 
popularizare fotografia ori i- 
lustrația desenatorului anga
jat. O excepție aici. Revista 
Cutezătorii care publică pe o 
pagină întreagă inspirate și a- 
tractive benzi ilustrate pe teme 
istorice cu marcante figuri de 
eroi naționali. Bineînțeles, nu
mai pentru școlarii mici...

O altă întrebare. Cum mînu- 
im imaginea istorică, ce fel de 
tablouri reînviem ? De multe 
ori, observăm, se preferă re
producerii documentului, a ima
ginii autentice de epocă, dese
nul naturalist (deși de „inven
ție"), anonim din toate punctele 
de vedere, cu iz pășunist pe 
alocuri. Excelează la acest ca
pitol manualele''de istorie pen
tru clasele mici. Ciudat, cu toa
te că elevilor li se predau cu
noștințe din ce în ce mai difi
cile și complexe la matematică 
ori gramatică, nu se consideră 
în schimb a fi apti pentru în
țelegerea reproducerii unui ta- ț 
blou votiv ori a unei stampe ’ 
de epocă ! Credem că este de 
preferat în toate cazurile, docu
mentul, imaginea matrice de 
perpetuă referință culturală. 
Contrafacerile unor desenatori 
obscuri nu slujesc prin nimic 
scopului propus. Dimpotrivă, de
formează o perspectivă supusă 
modelării,

^ceeași carență poate fi ob
servată și pe alte planuri. E- 
xistă în psihologia colectivă ten
dința de a fixa o imagine unică 
a personalității istorice. Con
juncturi culturale, necunoașterea 
izvoarelor impun ca autentic un 
portret interpretat, operă a unei 
viziuni artistice necontemporane 
cu modelul. Să exemplificăm. 
Este greu să convingi astăzi 
pe cineva că portretul cel mai

PENTRU ELEVI
Filarmonica „George Enes- 

cu“, în colaborare cu Conser
vatorul „Ciprian Porumbescu", 
a alcătuit pentru publicul tînăr 
un program bogat de concerte 
educative. Obișnuit, duminică 
dimineața, în sala Ateneului 
libnlân, vor fi prezentate pen
tru elevi lucrări aparținind 
școlilor muzicale naționale, la 
loc de frunte situindu-se școa
la românească. Studenții vor 
beneficia și ei de o micro- 
stagiune care se va desfășura, 
tot în sala Ateneului, In fiecare 
luni seara.

aproape de adevăr al lui Tudor 
Vladimirescu este cel din tablo
ul votiv de la ctitoria sa de la 
Prejna — Mehedinți (astăzi în 
expunerea Muzeului de artă) și 
nu cel „clasic", cu sabie și pis
toale la brîu, pozînd în fața 
cortului, inventat, după informa
ții orale, de Theodor Aman.

Nu vrem să spunem că toate 
interpretările ulterioare sînt ne
autentice. Arta are capacități su
gestive și de transfigurare care 
ne pot face să trăim din un
ghiul contemporaneității, senti
mentul istoric. Citim pe Sado- 
veanu altfel decît citim pe com
pilatorii lui Grigore Ureche. 
Pentru că Sadoveanu se relevă 
mai viu și autentic sensibilității 
noastre decît Misail Călugărul, 
Simion Dascălul și Axinte Uri- 
cariul. Continuăm să ridicăm 
monumente izbutite marilor noa
stre personalități istorice. în 
domeniul reprezentării plastice 
ar fi tentantă o altă experien
ță : alăturarea într-un album a 
portretului sau portretelor sur
să (de pildă, pentru Ștefan cel 
Mare, reproducerile după evan
gheliarul de la Humor, epitrahi- 
lul de la Dobrovăț, dvera de la

REGIONALA DE CĂI FERATE BUCUREȘTI
Recrutează candidați pentru a-i califica prin cursuri de 

doua luni cu scoatere din producției, sau calificare pe locul 
de munca în stațiile cu vacanțe, pentru funcțiile de mane- 
vrant vagoane și frînar.

Cursurile se organizează la Grupul Școlar C. F. Bucu
rești și stațiile : Ploiești Sud, Constanța, Medgidia.

Cursanții beneficiază :
- Cei cu scoatere din producție de remunerarea avută, 

dacă vin prin transfer și 400 lei lunar cei care nu au fost 
angajați. .

- Cei care se califica la locul de muncă, de 1 233 lei.
- După calificare și încadrare, de remunerații intre 1 672 și 

1876 lei.
Condiții de înscriere : virsta 18—43 ani, absolvenți a cel pu

țin 4 clase elementare, domiciliul pe raza regionalei.
Dosarul de înscriere va conține : cerere, certificat de naște

re, de studii, dovadă că nu suferă de boli cronice eliberată de 
dispensarul de care aparține, certificat de cazier judiciar.

înscrierea și relații la Grupul Școlar C.F.R. București, tele
fon 17 18 80, interior 3245 și Stațiile C.F.R.

oneaiatograficA
Mireasa Iui Zandy

Urm'ărind filmul lui Jan Tro
ell, cel care ar fi tentat să crea
dă că va revedea aici acel per
sonaj de baladă a vestului a- 
merieah — cowboy-ul — cu toa
te acele trăsături care au făcut 
din el un erou al cuceririi pre- 
eriei sălbatice, va fi dezamăgit. 
Pentru că Mireasa lui Zandy 
aduce in prim plan nu figura 
învingătorului unor spații, ci pe 
aceea a supusului lor. Zandy re
prezintă într-un fel a doua ge
nerație de crescători de vite, 
ferma și pămînturile lui nu mai 
sînt amenințate de indieni sau 
de bande de tilhari, așa'cum 
nici persoana sa nu se mai a- 
flă în permanentă confruntare 
cu moartea. Singura luptă pe 
care o duce — o luptă lipsită 
de spectaculos șt de eroisme — 
este cu viața grea, aspră, cu 
singurătatea, cu riscul dezuma
nizării, al căderii lente, dar si
gure, în decreptitudine. Dealt
fel, singura idee care-l obse
dează este posibila salvare in

Au devenit in ultimul timp 
foarte frecvente filmele care în
cearcă să analizeze din cele mai 
diverse unghiuri acele „momen
te de criză" ale unor căsnicii. 
Tulburările sufletești care le 
produc și le însoțesc, mutațiile 
aproape imperceptibile care se 
produc in sufletul femeii, regă
sirea echilibrului lăuntric — 
toate acestea urmărite, analiza
te, redate cu mai multă sau mai 
puțină forță artistică, au con
stituit materia primă a multor 
pelicule. Printre ele se înscrie 
și Rătăcire, film realizat de re

NU SIMPLI
CHIRIAȘIf

(Urmare din pag. I)

extindem această prietenie, bine 
înțeleasă, la nivelul întregului 
cămin. Pentru că, la urma ur
mei, nu sintem aici simpli chi
riași, ci membri ai unei colecti
vități umane cu gînduri, aspira
ții și realizări comune. Nu ne 
poate fi indiferent cînd o co
legă sau alta întîmpină greu
tăți la învățătură, are adeseori 
restanțe sau nu știe încă pur și 
simplu cum să învețe".

• Marianne Andon : „Cred că 
noi, studentele din acest cămin 
am reușit oarecum să devenim 
o mare familie. Se pune acum 
problema integrării operative a 
studentelor din anul I, proaspăt 
venite în cămin. Nu este simplu 
deloc. Comitetul de cămin, toate 
studentele „cu vechime*'  au o 
mare îndatorire în acest sens. 
Viața de cămin este așa cum 
știm să ne-o creăm. Ea ne lea
gă sufletește, ne apropie, ne 
împrietenește. Un singur exem
plu este, cred, edificator. Am 
fost invitată săptămînile tre
cute la nunta unei colege de li
ceu, studentă și ea la Brașov, 
și am rămas surprinsă de faptul 
că nici o colegă de facultate n-a 
participat la acest mare eveni
ment din viața ei. întrebînd-o 
de ce, mi-a răspuns jenată : 
„Știi, eu nu locuiesc ca tine 
la cămin. Așa că nu am prea 
multe prietene printre colegele 
de facultate".

Cred că o asemenea sudură 
sufletească se poate crea prin

Putna. frescele de la Voroneț, 
Suceava sau Dorohoi ș.a.m.d.), 
și portretele ulterioare, excurs 
prin epoci diferite, cu viziuni 
istorice și artistice diferite în 
scopul cunoașterii Integrale de 
către marele public a perspec
tivei din care o națiune își ce
lebrează eroiiXsăi. Dacă un ase
menea proiect editorial e reali
zabil el n-ar face, la urma ur
melor. decît să reia inițiative 
mai vechi, parțial realizate, ale 
lui Gheorghe Asachi. Constan
tin Lecca, Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, Alexandru Odobescu. 
Nicolae Iorga. Ideea ..Albumului 
național", unde în urma cercetă
rii mărturiilor istorice se va 
„copia tot ceea ce se va găsi 
autentic, costume, portrete, da- 
tine". în scopul realizării unei 
„colecții prețioase atît pentru 
țară cit și pentru artiștii pictori 
ce se vor însărcina cu sugete 
naționale" era propusă și pusă 
în lucrare încă de pe la mijlocul 
secolului trecut de către Tatta- 
rescu. N-am face, la urma urme
lor. decît să adăugăm unei tra
diții culturale valoroase, con
secvența, amploarea și rigoarea 
științifică proprii epocii noastre.

\ 
\ 
\ 
\ 
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î 
î

î
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urmași. Anunțul matrimonial, 
căsătoria n-au decit acest unic 
scop. Iar filmul urmărește dru
mul lung și anevoios al readu
cerii la lumină de către nu prea 
tinăra sa soție a acelui fond de 
bunătate, de căldură sufleteas
că, de cinste (absolut necesar 
întemeierii unei adevărate fami
lii) pe care eroul îl are ascuns 
undeva, sub crusta de duritate 
și primitivism. Subiectul este 
extrem de interesant și dificil, 
iar dacă Jan Troell nu a reușit 
să facă un film de ex
cepție aceasta se datorează u- 
nor dialoguri mult prea subțire
le și încrederii totale și lipsite 
de grijă in faima și talentul u- 
nor actori de prestigiu — Gene 
Hackman și Liv Ullmann. Așa 
cum dacă Mireasa lui Zandy 
este plăcut de urmărit, aceasta 
se datorește numai interpretării 
excelente a acestor stele de ci
nema și cîtorva imagini de a 
poezie rar întîlnită.

gizorul polonez Krzysztof Za- 
nussi. o peliculă, „de autor'*  
(căci el este și semnatarul scena
riului). avind in rolul principal 
pe Maja Komorowska. Filmul 
are marele merit de a se păstra 
tot timpul intr-o linie sobră, nici 
aridă și nici melodramatică, de 
a face cu simplitate și siguranță 
acea incizie fină în clipa de 
rătăcire a tinerei femei care în
cearcă să evadeze din cenușiul 
unui mariaj, care i se pare se
cat de căldură.

MIRLNA IONESCU

organizarea în cadrul căminului 
a unor serii întregi de acțiuni 
cultural-educative la care poate 
participa majoritatea fetelor. 
Consultată fiind de comitetul de 
cămin, am propus organizarea 
unor audiții muzicale, recitări 
de versuri pe fond muzical, pre
zentarea unei cărți pe săptă- 
mină, organizarea unor seri de 
critică muzicală și teatrală, dis
cuții pe marginea modei. Toate 
aceste acțiuni cu caracter for
mativ și informativ ar întări 
coeziunea între studentele că- 
ministe, ne-ar fi de un real fo
los pe planul îmbogățirii 
manente a cunoștințelor".

per-

• Elena Mocanu : „Noi, 
dentele din anul I, multe ... 
trînd pentru prima dată într-o 
astfel de colectivitate, ne simțim 
deja ca intr-o familie. Fără dis
cuție, viața de cămin prezintă 
multe aspecte dificile. Fiecare 
are felul lui de a trăi, de a în
văța, de a-și petrece timpul 
liber. Cred că trebuie în primul 
rînd să respectăm pe ceilalți 
pentru a fi la rîndul nostru 
respectați. Să manifestăm înțe
legere și solicitudine pentru 
„problemele" fiecăreia dintre 
noi. Vom sta în acest cămin pa
tru ani de zile. Și nu singure, 
ci împreună cu alte colege, for- 
mînd o colectivitate în cadrul 
căreia fiecare dintre noi se va 
împlini moral și profesional".

stu*  
in-

• Valeria Manda : „Am intuit 
deja, cu toate că sînt numai trei 
săptămîni de cînd locuiesc în
tr-un cămin studențesc, că aici 
există nu numai legi scrise ci și 
nescrise. Se impune ca toate a- 
ceste legi să fie respectate. A- 
cum, la început de drum, sînt 
plăcut impresionată de viața de 
cămin. Sper că și în continuare. 
Cred că mai multă severitate în 
relațiile cu cei ce încalcă disci
plina, regulamentul de funcțio
nare al căminului, ar fi bineve
nită. Nu putem tolera nici o 
abatere în acest sens. Cine nu 
înțelege să se încadreze în nor
mele de conviețuire civilizată, 
nu are ce căuta între noi".

Elevii din
Medgidia

Am 
de 
că 
că

Bu- 
în- 
im- 
nu 

așa

Campania agricolă desfășurată 
în această perioadă a solicitat 
toate forțele disponibile pentru 
a stringe recolta fără pierderi. 
Răspunzînd cu promptitudine, 
aPr°aPe 5 500 de elevi din orașul 
Medgidia din care peste 2 000 
numai de la Grupul școlar al 
întreprinderii mecanice de uti
laje, au prestat fiecare- cite 140 de 
ore de muncă patriotică, cule- 
gind în acest timp 60 de va
goane struguri, 400 ha porumb, 
12 ha sfeclă, 5 ha roșii și alte 
legume.

Elevii ne-au fost de mare 
ajutor, ne spune ing. Iancu 
șu, șeful fermei nr. 2. 
țeles că sînt conștienți 
portanța sarcinii lor și 
muncesc numai pentru 
face toată lumea, ci din înțele
gerea unei responsabile datorii.

Acum, la Medgidia, recolta 
este strinsă. Dar situația nu este 
aceeași în tot județul.

— Am primit înștiințarea că la 
Cernavodă viile sînt încă pline 
de rod și, cum vecinii se ajută 
între ei, am deplasat acolo 250 
elevi organizați într-o tabără 
permanentă, pină se culeg toți 
strugurii, ne informează ing. 
Marin Năstase, directorul Gru
pului școlar I.M.U.M. Sperăm că 
șl acolo elevii noștri vor munci 
tot atît de bine.

MIHAELA ALBU
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Ukxisa
SOSIRI

Duminică după-amiază a sosit 
la București delegația Federației 
Generale a Sindicatelor din 
Irak — F.G.S.I., condusă de Mo
hamed Ayesh, președinte, care, 
la invitația Consiliului Central 
al U.G.S.R., va efectua o vizită 
de prietenie în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, dele
gația F.G.S.I. a fost salutată de 
tovarășul Gheorghe Pană, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., $1 de membri ai Comi
tetului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

A fost de față Ahmad Hussein 
Al-Samarrai, ambasadorul Re
publicii Irak la București, și 
membri ai ambasadei.

Duminică seara s-a înapoiat 
în Capitală delegația de activiști 
de partid, condusă de tovarășul 
Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, care, la 
invitația C.C. al P. C. Chinez, a 
efectuat o vizită pentru schimb 
de experiență în Republica 
Populară Chineză.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată de 
tovarășii Iosif Uglar, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Dumi
tru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Lucian 
Drăguț, vicepreședinte al Consi
liului Central de Control Mun-

L

citoresc al Activității Economice 
și Sociale, de activiști de partid.

Au fost de față Li-Tln-Ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, și membri ai amba
sadei.
MW

Duminică seara a sosit in Ca
pitală o delegație economică 
greacă, condusă de Constantin 
Conofagos, ministrul industriei 
din Republica Elenă. Pe aero
portul Otopeni a fost prezent Ion 
Bogdan, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei. 
Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Elene la 
București.

PLECARE
Duminică dimineața a plecat 

spre Abidjan delegația Partidu
lui Comunist Român, care va 
participa la lucrările celui de-al 
VI-lea Congres al Partidului 
Democrat din Coasta de Fildeș, 
formată din tovarășii Maxim 
Berghianu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe, și 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată de 
tovarășii Neculai Agachi, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei metalurgice, și Vasile 
Șandru, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

A DOUA PLATFORMA 
ELECTRONICĂ

(Urmare din pag. I) furării întreprinderii, a parame
trilor de producție prevăzuți. De

întreprindere, se înscria printre 
cele mai importante și mai a- 
cute. Cum și în cit timp vom 
reuși să formăm oamenii pen
tru o tehnologie atît de preten
țioasă? Să aducem electroniști de 
la București era greu. Și chiar 
dacă am fi găsit cîțiva, mare 
lucru tot nu rezolvam. Soluția 
era una singură : recrutarea ti
nerilor din zonă și pregătirea 
lor la început în școli din alte 
orașe, sau la locul de muncă, iar 
după aceea, în grupul școlar care 
a luat ființă pe lingă întreprin
dere. Acum lucrează aici 2 300 
de oameni*'.

Se înțelege că ușgr n-a fost. 
Dar nici atît de greu pe cit părea 
la început. Deși în această zonă 
a țării n-a existat nici un nu
cleu, nici un început în dome
niul producției electronice, pa
siunea pentru electronică, ne 
spunea directorul tehnic, ingine
rul Laurian Grădinara, evidentă 
mai ales la absolvenții din ulti
mii ani ai școlilor și liceelor a 
constituit suportul pe care s-au 
modelat calitățile actualilor elec
troniști de la „Tehnoton". Do
vada, cu cei 2 300 de oameni din 
care aproape 2 000 sînt de vîrstă 
utecistă, s-a reușit atingerea cu 
două luni în urmă, deci la mai 
puțin de un an de la data inau-

la cel mult 100 de aparate de ra
dio, cîte se produceau în primele 
zile în toamna anului trecut, a- 
cum aici se realizează in 24 de 
ore 2 000 de aparate din care 50 
la sută iau calea exportului. ȘI 
cu toate că peste 60 la sută din 
lucrările ce se incorporează în 
produse sînt prevăzute pentru 
categoriile de încadrare 5 și 6 iar 
cei care le execută au în cea mai 
mare parte categoria I bază în
treprinderea nu a primit în a- 
cest an nici o reclamație sau re
fuzuri de la beneficiari. Este 
încă un argument al profesiona
lizării și maturizării rapide a 
acestui tînăr colectiv care are o 
medie de 19 ani și jumătate. Este 
în același timp un argument că 
lașul dispune de oameni capa
bili să răspundă exigențelor vii
torului cincinal al revoluției teh- 
nico-științifice. Dealtfel, între
prinderea „Tehnoton", este doar 
începutul dezvoltării șî afirmă
rii acestui domeniu de vîrf al 
tehnicii în Iași mareînd momen
tul creării aici a unei adevărate 
platforme electronice.

în aceste zile la „Tehnoton" se 
pregătește livrarea primelor con
densatoare cu tantal, precum și 
a celor dinții echipamente de 
televizoare cu circuit închis, a- 
flate acum pe standul de probe.

întreprinderea „Energo-Reparațiî"
Bd. Mărășești nr. 2, sector 5, telefon : 23 26 40.

ÎNCADREAZĂ URGENT
• TURNĂTORI FORMATORI
• TOPITORI FONTA
• TERMIȘTI TRATAMENTIȘTI
• CAZANGIU TEVAR
• STRUNGARI CATEG. 3—<5
• SUDORI ELECTRICI AUTO

RIZAȚI
• TINICHIGIU INDUSTRIAL
• CONTROLORI C.T.C.
• TIMPLARI
• GEAMGIU

• ȘOFERI
• PORTARI
• PRIMITORI DISTRIBUITORI 

CU GESTIUNE
• VOPSITOR INDUSTRIAL

• MUNCITORI NECALIFICAȚI 
$1 PENTRU CALIFICARE 
PRIN CURS DE SCURTA 
DURATA IN MESERIA DE 
TURNĂTOR FORMATOR

NOUTATE, ÎNALT NIVEL
TEHNIC,

(Urmare din pag. I) 

strucții, transporturi și instalații. 
De un deosebit interes se bucu
ră produsele realizate în pre
mieră de eunoscute întreprin
deri românești. Intre acestea re- 
marcindu-se prin performanțele 
lor tehnice deosebite — așa cum 
aflăm de la tovarășul Constan
tin Panait, șef de birou la „Me- 
canoexportimport" — locomotiva 
Diesel electrică de 1 250 C.P. rea
lizată în acest an de „23 Au
gust" București, autoutilitara 
TV dotată cu electrocompresoa
re de aer pentru diferite inter
venții produsă la „Timpuri Noi" 
București, încărcătorul frontal 
DD 45 CP destinat construcțiilor 
de drumuri și excavatoarele hi
draulice fabricate de „Progre
sul" Brăila ș.a.

In apropiere, pe o suprafață 
de peste 1 000 de metri pătrați 
sint expuse mai mult de 100 de 
mașini și utilaje agricole, prac
tic întreaga gamă de mașini des
tinate pregătirii solului, cultivă
rii și recoltatului. In multitudi
nea exponatelor distingem ală
turi de o serie de mașini agri
cole, de acum bine cunoscute 
prin înaltele lor performanțe 
tehnice și numeroase alte utilaje, 
reprezentind cele mai recente 
realizări ale constructorilor de 
mașini românești. Intre acestea, 
așa cum ne spune tovarășul Fe
lix Neuman, consilier la „Uni- 
versal-Tractor", se disting prin 
noutate,. înalt nivel tehnic și ca
litate tractorul pe șenile S-l 800 
cu încărcător frontal, combina 
autopropulsată pentru furaje, se
mănătoarea pentru cereale SPC-8, 
încărcătorul hidraulic TIH-445 
ca și întreaga gamă de utilaje 
agricole pentru tractorul de 180 
CP cuprinzînd remorca de 12 to
ne, instalația combinată de stro
pit și prăfuit, grapa cu discuri 
grea ș.a.

Standuri speciale sint rezer
vate altor produse din nomen-

CALITATE
clatorul firmei „Electroexport- 
import" — locomotive Diesel e- 
lectrice de 2 100 și 4 000 CP, cele 
electrice de 5100 kW, ale „U- 
zinexportimport" — nave mari
time și fluviale, agregate fri
gorifice complexe și instalații 
tehnologice pentru industria a- 
limentară, precum și ale între
prinderilor de comerț exterior 
„Arcom", „Auto-Dacia", „Roma- 
grimex", „Mașiniexportimport", 
„Forexim".

Prin gama extrem de largă și 
diversificată a mașinilor și uti
lajelor expuse, prin atenția de 
care acestea se bucură din par
tea specialiștilor români și stră
ini, prima ediție a expoziției 
tehnice internaționale, TEHNO- 
EXPO ’75, la care sint prezente 
firme și întreprinderi din 20 de 
țări, se anunță ca o frumoasă 
reușită.

[Ș'nema
MUȘCHETARUL ROMAN - gala 

filmului românesc : Patria (ora 
20) : Favorit (orele 18 șl 20,30).

CANTEMIR : Patria (orele 9,30: 
11,45:), Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16; 18,15: 20,30), Feroviar (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

PENTRU NOUA GENERAȚIE : 
Casa Filmului (ora 16,45).

EMIGRANTUL : Favorit (orele 
9,15: 11,30; 13,45).

FERMA LUI CAMERON : Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,15; 16,15;
18,30; 20,30), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15: 20,30), Aurora 
(orele 9; 11,15; . 13,30;, 15,45; 18;
20,15), Flamura (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMÎNTULUI : Luceafărul (orele 
9,30; 12,30; 16; 19,30), Festival (ore
le 9.30; 12,30; 16; 19,30).

MOSCOVA CASIOPEEA : Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20,15).

MIREASA LUI ZANDY ; Sala

FOTBAL: România - Turcia 2-2 (1-1)

E greu sol obții ceva, cind,
de fapt, nu vrei nimic

Un rezultat, poate, neaștep
tat, cu cinci minute înaintea 
„amicalului" disputat ieri pe 
stadionul „23 August" din 
Capitală, dar o realitate 
amară pentru iubitorii de 
fotbal din țara noastră, nu 
atît pentru că n-am suporta 
ideea unui egal pe teren pro
priu ci, mai ales, pentru 
maniera in care l-am obținut.

Oaspeții, prin două acțiuni 
simple, au luat în tot atitea 
rinduri conducerea, bine
înțeles și cu concursul por
tarului Moraru (la prima ac
țiune) și al întregii apărări 
(surprinsă copilărește la cea 
de a doua). Am dominat te
ritorial, dar asta nu înseamnă 
nimic atît timp cit această 
dominare este sterilă și lăsa
tă la voia întâmplării. Nici o 
idee de joc, nici o acțiune 
închegată n-au dovedit cu
noștințele tactice pe care se 
presupune că le-ar fi avut 
tricolorii in vederea acestei 
partide.

Am trecut pe lingă o in-

frîngere pe teren propriu, lu
cru care nu s-a mai întim- 
plat de multă vreme, nemai- 
vorbind de faptul că echipa 
Turciei nu maț reușise așa 
ceva de vreo cincizeci de ani- 
Și am obținut o remiză cu 
cîteva secunde înaintea fluie
rului final. A trebuit să fa
cem de fiecare dată eforturi 
deosebite, desfășurate însă 
tot haotic, pentru a readuce 
egalitatea pe tabela de marcaj 
și golurile egalizatoare au 
venit, totuși, în urma unor 
acțiuni fixe și nu din 
faze lucrate, gîndite. Orice 
încercare a lui Dumitru, 
Bălăci și Crișan (ultimii 
doi introduși după pau
ză) de . a da o oarecare 
cursivitate jocului n-a găsit 
înțelegere la colegii de echi
pă. Dobrin a jucat fără con
vingere, Iordănescu numai 
pentru el (și pentru adversar 
— majoritatea driblingurilor 
încheindu-le in picioarele a- 
părătorilor turci). Dudu Geor
gescu nu și-a găsit cadență,

iar Fazekaș a suplinit un 
post cu care nu face casă 
bună, ca, de altfel, și alte 
„improvizații" din formația 
tricolorilor. S-ar putea să fie 
invocată starea terenului — 
ud, insă, după cum s-a vă
zut, perfect practicabil. Ar fi 
să ne ascundem din nou după 
deget, pentru că pe același 
teren au jucat și adversarii 
și au știut ce vor : jocul lor 
a fost distructiv, la obiect și 
știindu-se (teoretic) mai slabi 
din punct de vedere tehnic 
au căutat să-i dezorganizeze 
și pe fotbaliștii noștri și au 
reușit. Pasele noastre au mers 
majoritatea anapoda, fără a- 
dresă. In situația aceasta la 
ce ne-am fi putut aștepta și, 
de fapt, ce-am vrut cind am 
angajat această întîlnire „a- 
micală" de fotbal ?

S. UNGUREANU
P.S. Cele patru goluri ale 

partidei au fost înscrise in 
ordine de Gokmeh, Iordă
nescu, Aii Kemal și Dinu.

DIVIZIEI B LA TlRGOVIȘTE

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

VOLEI: Azi, la Floreasca, echipa
întîlnește pe campioana

rămas puține zileAu mai_ ____ .
pînă la inaugurarea Campiona
telor europene de volei, care vor 
reuni cele mai bune formații 
feminine și masculine, printre 
care se numără și selecționatele 
țării noastre.

Amintim că primul campio
nat continental la băieți s-a dis
putat în urmă cu 27 de ani la 
Roma (1948) și a fost eîștigat 
de Cehoslovacia. Formația Româ
niei a debutat la ediția a II-a, 
din 1949, desfășurată ’ ~
Tot aici a avut loc și 
diție a' campionatului 
feminin. Tricourile de 
ne au revenit

la Sofia, 
prima e- 
european 
campioa- 

selecționatelor

U.R.S.S., iar formațiile noastre 
s-au clasat pe locurile 5. Urmă
toarea ediție a fost programată 
la Paris, în 1951, și din nou e- 
chipele U.R.S.S. au cucerit ti
tlurile de campioane. Voleiba
liștii români au ocupat locul 4. 
La C.E. din 1955, de la Bucu
rești, echipa masculină a țării 
noastre a eîștigat medalia de 
argint iar selecționata feminină 
a ocupat locul 4. Trofeele de 
campioane au revenit formații
lor (feminină și masculină) ale 
Cehoslovaciei. în 1958, la Praga, 
formația masculină a României 
s-a clasat, din nou, pe locul 2, 
după Cehoslovacia. Un frumos

RUGBI

Surprize de proporții

României
mondială

SERIA I. Celuloza Călărași — 
F.C. Brăila 0—0 ; C.F.R. Paș
cani — Petrolul Ploiești 6—0 ; 
C.S.M. Borzești — Ceahlăul P. 
Neamț 2—0 ; Prahova Ploiești — 
Victoria Tecuci 2—1 ; Unirea 
Focșani — F.C.M. Galati 1—0 ; 
S.C. Tulcea — Gloria Buzău 
0—0 ; Viitorul Vaslui — C.S.M. 
Suceava 4—1 ; C.S.U. Galați — 
Cimentul Medgidia 1—1 ; C.S. 
Botoșani — Metalul Plopeni 
1—0.

Dună 8 etape. F.C.M. Galați 
conduce în clasam ent cu 14 
puncte, urmată de 
si Prahova Ploiești 
puncte.

SERIA A II-A.
Făgăraș — Progresul București 
■1—0 ; C.S. Tîrgoviște — Elec- 
troputere Craiova 2—0 : Auto
buzul București — Steagul roșu 
0—1 : Ș.N. Oltenița — Chimia 
Tr. Măgurele 3-0 ; F.C.M.,Giur- 
giu — Tractorul Brașov 0—0 ; 
Minerul Motru — Automatica 
Alexandria 0—0: Metalul Mija — 
Chimia Rm. Vîlcea 1—0 ; Me
talul București — Dinamo Sla
tina 0—0 ; Metrom Brasov — 
Voința București 1—0.

Progresul București conduce 
în clasament cu 13 puncte, ur
mată de C.S. Tirgoviște $i Ni
tramonia Făgăraș cu cîte 11 
puncte.

SERIA A III-A. Unirea Tom
natic — Cor vinul Hunedoara 
0—0 ; U.M, Timișoara — 
lurgistul Cugir 3—1 ; Gaz 
Mediaș — Ind. sirmei C. 
1—1 ; Victoria Călan. — 
ruT Moldova Nouă 1—0 ; 
Turda — C.F.R, Timișoara 0—1; 
Victoria Cărei — Șoimii Sibiu 
0—0 ; Rapid Arad — Dacia O- 
răștie 1—0 ; C.I.L. Sighet — Mu
reșul Deva 0—0 ; Gloria Bis
trița — F.C. Baia Mare 2—1.

Corvinul Hunedoara conduce 
în clasament cu 14 puncte, ur
mată de F.C. Baia Mare cu 12 
puncte.

F.C. Brăila 
cu cîte 11

Nitramonia

Meta- 
metan 
Tur zii 
Mine-
Sticla

România-Turcia (tineret) 2-0
La Tirgoviște s-a disputat du

minică întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipele de ti
neret ale României și Turciei. 
Fotbaliștii români au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 (1—0), 
prin punctele marcate în mi
nutele 16 și 85 de Mateescu și

Crîngașu. Echipa tării noastre a 
jucat In următoarea componen
tă : Stefan. Mateescu. FI. Ma
rin. Ciocan. Lucuță (Gligore), 
Crîngașu. Romilă II. Troi. Stoi
ca (V. Mureșan). Roznai (Ma
nea). M. Răducanu.

Miercuri se reia prima divizie
Prima divizie de fotbal se 

reia miercuri, 15 octombrie, 
cind se vor disputa jocurile 
etapei a 9-a, avind „cap de 

-afiș", întîlnirea dintre forma
țiile Universitatea Craiova — 
Dinamo. Steaua va juca la 
Petroșani cu Jiul, iar tn 
Capitală se va disputa un 
singur meci, Rapid — Poli
tehnica Timișoara. Iată și ce
lelalte jocuri programate în

HOCHEI

A.S.A.țară : F. C. Bihor — __ __
Tirgu Mureș (se va transmi
te pe micul ecran, de la ora 
15), F. C. Constanța _ C.F.R. 
Cluj-Napoca, F.C.M. Reșița 
— U.T.A., Politehnica Iași — 
F.C. Argeș și „U" Cluj-Napo
ca — S. C. Bacău. Meciuri
le vor începe la ora 15. Par. 
tida Sportul studențesc — 
Olimpia Satu Mare a fost 
aminată.

O etapă cu mari surprize. 
Partidele de la București și 
derbiul de la Timișoara s-au 
terminat în defavoarea gazdelor, 
fapt care a dus și la modifi
cări în clasamentele celor două 
serii.

Consemnăm. în primul rind. 
victoria echipei 
Timisoara care.
Universitatea din localitate, cu 
scorul de 12—3, reușește pe lin
gă o prețioasă victorie si locul 
doi în seria respectivă. Cea mai 
capricioasă formație a campio
natului — Sportul studențesc — 
învinge pe Steaua, pe terenul 
acesteia cu scorul de 6—3, furni
zând încă una din surprizele 
etapei.

în partida din Parcul copilu
lui. dintre Grivița roșie și Știin
ța Petroșani, disputată pe o vre
me rece, cu ploaie și vânt pu
ternic. nici grivitenii nu s-au 
putut dezice de la regula... 
tapei si s-au recunoscut învinși 
de studenții petroșeneni. cu 
scorul de 6—9. Dacă în etapa 
trecută apreciam jocul bun al 
grivițenilor. ieri, comportarea 
acestora a fost lamentabilă. Lip
siți de orientare tactică, adecva
tă terenului alunecos si vîn- 
tului puternic. înaintarea a ju
cat majoritatea mingilor la mij
locul terenului și fără nici o 
șansă de a putea fi fructifica
te de aripi, care ieri au avut 
o prestație neinspirată. Studen
ții din Petroșani au reușit o 
victorie muncită si meritată, cu 
acest rezultat trecînd pe locul I 
(seria a Il-a). cu 11 puncte. Au

Dinamo 
învingind

la 
t»e

e-

.demarcat : Cantea (lovitură _
picior căzută) si Stoica Enciu 
(o lovitură de picior căzută și 
una de pedeapsă), pentru 
vingători și Simion (două 
vituri de pedeapsă), pentru 
vinși.

Tot în Capitală au mai avut 
loc următoarele intilniri : Glo
ria — Rulmentul Bîrlad : 10—3 
și Vulcan — Olimpia : 30—10. 
câștigătorii fiind la primele vic
torii in actualul campionat. în 
tară : Farul —■ Palas : 19—4
(actualii campioni, jucătorii de 
la Farul, prin această _ victorie 
acumulează 11 puncte si trec pe 
primul loc al seriei I). C.S.M. 
Sibiu — Minerul Gura Humo
rului : 22—9 și Agronomia Cluj- 
Napoca — Politehnica 
0—0.

Viitoarea etapă va avea 
miercuri 15 octombrie. în _. 
pitală. au loc partidele : Spor
tul studențesc — C.S.M. Sibiu, 
Dinamo — Agronomia Cluj-Na
poca si Olimpia — Grivița ro
șie. în tară : Știința Petroșani — 
Universitatea Timișoara (un joc 
de mare atracție). Palas — 
Steaua. Rulmentul Bîrlad — 
Farul, Minerul Gura_ Humoru
lui — Gloria si 
Iași — Vulcan.

GABRIEL

BASCHET

mai

în- 
lo-
în-

Iași

loc 
Ca

Politehnica

FLOREA

Steaua a cucerit, din nou, „Cupa României**
Deschiderea sezonului de 

hochei pe gheată a fost punc
tată de o serie de jocuri atrac
tive. programate la Miercurea 
Ciuc si la Patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală. For
mațiile divizionare și-au dispu
tat întâietatea în cadrul tradi
ționalei competiții republicane. 
„Cupa României", care s-a des
fășurat în două etape : faza 
preliminară și turneul final. Ca 
și anul trecut, competiția a fost 
dominată de Steaua si Dinamo, 
formații în care evoluează toți

componentii lotului republican. 
Așadar. în activitatea hocheis- 
tică nu a intervenit nimic nou. 
La ora actuală, avem doar două 
echipe, de forte sensibil egale, 
care își disputa tricourile de 
campioane si trofeul „Cupa 
României".

în turneul final. Steaua si Di
namo au susținut două meciuri 
directe, tur si retur, care au 
purtat amprenta unor dispute 
dîrze si echilibrate. în prima 
confruntare, victoria a revenit, 
la limita, hocheistilor de la

„SERILE SCÎNTEII TINERETULUI
LA TULCEA

In intimpinarea Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței 
a X-a a U.A.S.C.R., milne, U octombrie, orele 15,30, pe sta
dionul „Delta**  din Tulcea „Serile Scînteii tineretului- intr-o 
nouâ ediție. 

Cîteva din punctele d« atrac
ție ale programului :
• Un moment politico-educa

tiv : „Activitatea tineretului tul- 
cean — în superlative".

• Recitaluri de poezie fi mu
zică patriotică cu concursul 
membrilor cenaclulu „Panait 
Cerna" și al fanfarei Liceului 
„Spiru Haret" din Tulcea.

• Concursuri fulger gen „Cine 
știe câștigă".

• O întîlnire la semicerc a 
tinerilor tulceni pe care sintem 
convinși că-i invidiază alte zeci 
de mii de suporteri din toată 
țara. Este un prilej unic să ai 
in față pe campionii mondiali și 
să le poți pune întrebări din tri
bune. Printre protagoniști : 
Gruia, Oțelea, Redl, Telman, 
Samungi, Nodea, Hnat, Covaci, 
Goran și... Penu, Gațu, Cosma, 
Chicid, Voinea. ștef, Licu, 
Stockl, Grabovschi, Tase.

• Vă pricepeți la handbal ? 
Un concurs fulger cu întrebări 
despre istoricul handbalului ro
mânesc. Prezintă Cristian Țo- 
pescu.

• Aceiași tineri față în față cu 
cel mai bun portar de handbal 
din lume — Cornel Penu.

care va înscrie cele mai multe 
puncte din 5 aruncări de la 7 
metri va primi drept trofeu o 
minge de handbal cu semnătu
rile campionilor mondiali.

e Un show muzical-artiatic 
prezentat de Aurel Gherghel.

în prim plan formația de mu
zică pop „Catena".

Muzică folk cu Mircea Florian. 
Andrei Oișteanu și Sorin Chi- 
firiuc.

Cu 24 de ore înaintea întâlni
rii de la Tulcea, reporterul nos
tru, Benone Neagoe, a solicitat 
cîteva scurte declarații unor 
protagoniști ai întâlnirii de 
mîine :

Cristian Gațu, căpitanul echi
pei campioane mondiale : Ne 
bucură reluarea, acestei initiative 
a „Scînteii tineretului" la care 
am mai avut prilejul să partici
păm, pentru că ea reactualizea
ză o mare victorie a handbalu
lui românesc. Promitem să re
zistăm si de această dată „tiru
lui" d^intrebări ale pasionați- 
lor noștri suporteri. Vom răscoli 
amintiri, vom reînvia nostalgii. 
Familia handbalului.’ sîntem si
guri, se va mări și mai mult 
după întîlnirea de la Tulcea.

Anca Vijan-Graterol, șefa for-

/J

mației „Catena" : Ce surprize le 
rezervă spectatorilor din Tulcea 
participarea noastră la tradiționa
lele „Seri al Scînteii tineretu
lui" ? Cîteva compoziții proprii 
compuse special pentru această 
întâlnire. Si un buchet din melo-' 
diile noastre de succes. Se • în
țelege că invitația „Scînteii ti
neretului" ne incintă, manifesta
rea oferindu-ne prilejul să oma
giem prin muzică marile eveni
mente din viața tineretului.

Mircea Florian : întîlnirea 
la Tulcea îmi provoacă încă 
pe acum emoții. O revedere 
publicul este emoționantă 
pilduitoare. Asigur pe cei care 
au avut posibilitatea să-și procu
re un loc la această manifestare 
a Scînteii tineretului că vor ră- 
mîne cu amintiri plăcute.

de 
de 
cu 
Și

WATERLOO : Munca (orele 16; 
19).

SCUFUNADARE LA MARE 
ADÎNCIME : Rahova (orele 9,15; 
11,30; 16,30; 19).

TATĂL RISIPITOR ; Cosmos (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

MINA CU BRILIANTE : Vltan 
(orele 15,30; 18; 20,15).

Palatului (orele 17,15
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15 
20.45).

NOAPTEA ARTIFICIILOR 
torla (o.rele 9; 11; 13,15; 16 
20.30).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT : Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30), Volga (orele 
9; 11,15 ;13,30; 15,45; 18; 20,15).

EVADAREA : Lumina (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18; 20).

RĂTĂCIRE : Viitorul
15.30; 18; 20).

PICIUL — TRÎNTORII : 
(orele 11.15; 13,15; 15.45; 
19,45; program pentru copii — 
ora 9.45). Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20).

ELIXIRUL TINEREȚII : 
(orele
20.15) ,
20.15) ,
20.15) .

CALVARUL 1
Grivița (orele 9:
18,15; 20.30), Floreasca (v
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15),

9; 11,15; 
Popular 
Giulești

(orele

Doina
17,45;

13,30; 15,45
(orele 15,3
(orele 15,3

UNEI
: 11.15:

Dacia 
: 18; 
10; 18; 
>0; 18;

FEMET : 
13.30: 16;
(orele 9;

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

A FOST ODATA UN HOLY
WOOD : Bucegi (orele 16: 19), To
mis (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

BALTAGUL : Drumul Sării,, (o- 
rele 16: 18; 20).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE : 
Lira (orele 15,30: 18: 20,15), Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).-

DRAGOSTE LA 16 ANI î Arta 
(orele 15.30; 17,45; 20).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : Ferentari (orele 15,30; 
18; 20.15).

EPILOG LA GRANIȚA : Crîn- 
gași (ora 17).

DELICT DIN DRAGOSTE : Co- 
troceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20).

ROMANȚĂ DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Progresul (orele 16; 
18: 20).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKIN
SON : Pacea (orele 10; 12; 15,30; 
17.45: 20).

OMUL DIN LONDRA : (orele 
15,30; 18; 20).

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Familia... 
grădinarilor. Reportaj-anchetă de 
Ștefan Dimitriu. 19,25 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20,00 Cel mai 
bun... continuă. Concurs de cultură 
generală și pregătire multilaterală. 
20,55 în intimpinarea Congresului 
al X-lea al U.T.C. și a Conferin
ței a X-a a U.A.S.C.R. î „ștafeta

Steaua, cu 2—1. iar meciul retur 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 5—5. după ce dina- 
moviștii au condus cu 2—0. Ast
fel. trofeul a poposit. pentru a 
3-a oară consecutiv. în vitrina 
clubului Steaua. Din păcate. ul
tima parte a meciului retur a 
fost presărată de numeroase 
durități și atitudini nesportive, 
dezaprobate de spectatori.

Referindu-se la aceste între
ceri. antrenorul secund al lotu
lui național. Ion Tiron. ne-a de
clarat : „Așa cum era de aștep
tat, cele două formații fruntașe 
ale hocheiului nostru. Steaua si 
Dinamo, au furnizat partide viu 
disputate, de un nivel tehnic 
mulțumitor. Steaua a prestat un 
joc superior, cu acțiuni de atac 
mai eficiente. în timp ce dina- 
moviștii au arătat serioase ca
rențe de ordin tactic, mai ales 
în partida retur, cînd. spre fi
nal, au comis numeroase greșeli 
si neregularităti. dînd posibili
tate formației militare să-și 
atingă tinta. cucerind din nou 
trofeul".

M. LERESCU

• DISPUTATA la Illerti
ssen, întîlnirea de gimnastică 
dintre selecționatele feminine 
ale României și R. F. Germa
nia s-a încheiat cu scorul de 
376,15 puncte — 365,85 puncte 
în favoarea gimnastelor ro
mânce, care au ocupat și pri
mele trei locuri în clasamen
tul individual. Pe primul Ioc 
s-a situat campioana euro
peană Nadia Comaneci — 
77,55 puncte, urmată de Teo
dor Ungureanu — 76,80 punc
te, Mariana Constantin 75,15 
puncte, Andrea Bteger 
(R.F.G.) 74,20 puncte.
• LA ANKARA. în cadrai 

balcaniadei de lupte (tineret) 
sportivii români N. Horni- 
ceanu (52 kg), Pantelimon 
Arcadie (62 kg) și Șt. Rusu 
(68 kg) au cucerit titlurile la 
categoriile respective în com
petiția de greco-romane. La 
lupte libere, medalia de aur 
la cat. 82 kg a revenit spor
tivului Tiberiu Seregely 
(România).

muncii". 21,20 Publicitate. 
Roman-foileton : ..Familia 
bault". Episodul IV. 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

succes au repurtat voleibaliștii 
români la ediția a 6-a, disputa
tă la București, în 1963, cînd au 
cucerit titlul de campioni ai 
continentului, iar fetele au ciș- 
tigat medalia de bronz. La ulti
ma ediție, din 1971 — Italia, e- 
chipa masculină a României 
s-a clasat pe locul 3, după 
U.R.S.S. și Cehoslovacia.

Campionatele europene de 
volei din acest an se desfășoară 
în Iugoslavia, între 18 și 25 oc
tombrie, reunind 12 formații 
feminine și tot atitea echipe 
masculine, care au fost repar
tizate în cîte trei serii. Volei
baliștii români vor juca în gru
pa a 3-a, cu' selecționatele Ce
hoslovaciei, Olandei și Belgiei, 
iar echipa feminină va evolua 
în seria a 2-a, avind de înfrun
tat selecționatele U.R.S.S., cam
pioană europeană, Bulgariei și 
Olandei. Primele două clasate 
din fiecare serie se califică pen
tru turneele finale ale C.E.

Astăzi. selecționata mas
culină a României va sus
ține în Sala Floreasca, din 
Capitală, un nou joc de verifi
care în compania formației Po
loniei. Apoi, miercuri, 15 octom
brie, ' cele două echipe se vor 
întîlni, din nou, la Timișoara, 
iar a doua zi vor pleca în Iu
goslavia.

M. LERESCU

POLO

• AU CONTINUAT ME
CIURILE campionatului na
țional de polo pe apă. La 
Cluj-Napoca, în partida derbi, 
echipele bucureștene Rapid 
și Dinamo au făcut meci nul: 
3—-3. Universitatea Cluj-Na- 
poca a dispus cu 7—3 de Pro
gresul București. In Capitală, 
Clubul Sportiv Școlar a în
vins cu 7—5 pe Crișul Ora
re», iar formația Centrului 
Nautic Universitar a eîștigat 
la limită — 4—3 jocul cu Pro
gresul Oradea.

Rezultate
puțin așteptate

Grupa A valorică a campio
natului feminin de baschet a 
concentrat în etapa a IlI-a a tu
rului în. Capitală pe toate cele 
6 participante. Prima din par
tidele duble programate sâmbătă 
după-amiază în sălile Floreasca 
și Giulești a înregistrat doua 
surprize de mari proporții. Una 
din candidatele la titlul națio
nal, echipa Rapid, a fost între
cută de formația Universitatea 
Timișoara la o diferență incre
dibilă : 35—64 !

O altă surpriză s-a consumat 
în partida dintre Politehnica 
București și „U“ Cluj... bucu- 
reștencele, pe linia ultimelor 
comportări slabe, au fost învinse 
după prelungiri 85—86 ! O notă 
bună pentru reintrarea interna
ționalei Pîrșu care a demonstrat 
aceleași reale calități și a clu- 
jencei. Anca care a evoluat re
marcabil, înregistrînd coeficienți 
foarte buni la aruncările din ac
țiune.

în partida derbi a etapei, tine
rele jucătoare de la Olimpia au 
furnizat / doar o semi-surpriză, 
conducînd.pe campioane timp de 
30 de minute, uneori chiar la di
ferențe apreciabile (36—20 în mi
nutul 13)... Dar plusul de înăl-

țime al echipei I.E.F.S. și des
calificare în repriza a doua a 
celor doi pivoți de la Olimpia 
(latan. și Tănăsescu) au contri
buit la victoria clară a studen
telor cu scorul de 81—67. O men
țiune pentru Balai care acțio- 
nind cu dezinvoltură în „că
ciulă" se dovedește în atac ex
trem de eficace. Duminică di
mineața . surprizele nu s-au mai 
repetat. Favoritele au învins pe 
toată linia, la scoruri ce ne scu
tesc de alte comentarii. Iată re
zultatele : I.E.F.S.-Olimpia 90— 
64 ; Rapid-Universitatea Timi
șoara : 79—65 și Politehnica-,,U" 
Cluj : 85—78. în clasament, for
mația I.E.F.S. conduce cu 33 p., 
urmată de Rapid (32 puncte).

După această etapă asistăm la 
un „time out" de 5 săptămîni 
stabilit de Federație și antreno
rii lotului, pentru a face loc pre
gătirilor reprezentativei noastre 
care va participa la un turneu 
amical la Praga în perioada 4—8 
noiembrie. Considerăm însă cu 
totul inoportună această întreru
pere, ținând seama că mai erau 
de disputat doar două etape 
pînă la încheierea turului.

VALENTIN ALBULESCU

PRONOEXPRES

17,00 Telex. 17.05 Cîntați cu noi 
—' muzică ușoară. 17,30 Film artis
tic : ..Cronica unui bufon" — o 
producție a studiourilor cehoslova
ce. Regia Karel Zeman. 18,50 Pu
blicitate. 18,55 Tiberiu Utan : 
..Cele mal frumoase poezii". 19,05 
Selecțiuni din Festivalul de mu
zică ușoară Sopot ’75. 19.25 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 
serial pentru copii : Daktari. 20,25 
Teatru serial TV : „Mușatinii". 
Episodul 12 : „Bătălia". 21,25 Telex. 
21,30 întreprinderea și nevoia de 
cultură a colectivului său (activi
tatea în schimburi și participarea 
muncitorilor la viața culturală). 
21,50 Portativ ’75. 22,20 închiderea 
programului.

Teatrul „C. Tănase" (Sala
Savoy) : CER CUVÎNTUL LA...
DIVERSE — ora 19,30.

IR 19 0(10111 BRIE 1975
UNGERE 5PECIMA

se atribuie cîștiguri în«

BANI, AUTOTURISME 
Șl EXCURSII

IN U.R.S.S., R.D.GERMANĂ Șl R.S.CEHOSLOVACĂ 

EXCURSII PESTE HOTARE PE 
ITINERARII DE NEUITAT

Cehoslovacia : Bratislava—Brno—Praga-Karlowy- 
Vary-Budapesta

R.D. Germană : Berlin-Leipzig-Dresda

U.R.S.S.; Moscova-Ashabad-Dusambe-Samar- 
kand-Buhara-Taskent-Frunze-Alma Atta-Mos- 
cova

Rețineți I Variantele de 15 lei participă la toate 
extragerile



de peste hotare Laos - aniversare sub semnul 
victoriilor populare

Soluționarea problemei
alimentare — deziderat major
al instaurării unei noi ordini 

economice internaționale 
Dezbaterile din Comitetul pentru problemele 

economice al O.N.U.
Comitetul pentru problemele economice al Adunării Generale 

a abordat una dintre cele mai importante și mai actuale chestiuni 
înscrise pe agenda sa de lucru : starea alimentației în lume.

Dimensiunile acestei proble
me sînt date de faptul că jumă
tate din populația globului su
feră de foame și malnutriție și 
că agricultura și alimentația sînt 
elemente esențiale ale oricărei 
strategii de dezvoltare. Soluțio
narea acestei probleme — potri
vit aprecierii majorității repre
zentanților statelor membre — 
nu poate fi concepută în afara 
acțiunilor întreprinse în vederea 
eliminării fenomenului subdez
voltării și în afara instaurării u- 
nei noi ordini economice inter
naționale. Drept bază a dezbate
rilor din comitet servesc rapor
tul primei sesiuni a Consiliului 
mondial al alimentației și rapor
tul secretarului general al O.N.U. 
referitor la aplicarea rezoluției 
Conferinței mondiale a alimen
tației.

Liuind cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul țării noastre, Ma
rian Chirilă, a arătat că, așa 
cum s-a subliniat în Declarația 
de poziție a României, difuzată 
la cea de-a VII-a sesiune extra
ordinară a Adunării Generale, 
eforturile trebuie îndreptate, în 
primul rînd, spre creșterea ra
pidă a producției alimentare în 
țările în curs de dezvoltare și 
spre elaborarea de măsuri pen
tru adaptarea structurilor eco- 
nomico-sociale pe calea refor
melor adecvate acestui țel. De 
asemenea — a spus el —, Româ
nia apreciază că se impun sta
bilizarea prețurilor și liberaliza
rea comerțului cu produse a- 
gro-alimentare, asigurarea unei 
corelații juste între prețurile 
produselor agricole, materiilor 
prime și mărfurilor industriale.

Pentru o soluționare 
politică a problemei 

angoleze
DECLARAȚIE

A PREȘEDINTELUI U.N.I.T.A.

Uniunea Națională pentru In
dependenta Totală a Angolei 
(U.N.I.T.A.) consideră că state
le africane pot juca un rol im
portant si mai decisiv în cău
tarea unei soluții echitabile a 
problemei angoleze — a decla
rat Jonas Savimbi. președinte
le acestei mișcări de eliberare 
națională din Angola, după o 
întrevedere avută în capitala 
Zairului cu președintele Mobutu 
Șese Seko.

Liderul U.N.I.T.A. a subliniat, 
totodată, că se pronunță in fa
voarea propunerii formulate de 
ministrul portughez al afaceri
lor externe, Melo Antunes. pri
vind convocarea unei conferințe 
care să grupeze mișcările de e- 
liberare națională din. Angola — 
Mișcarea Populară pentru Eli
berarea Angolei (M.P.L.A.). 
Frontul Național pentru Elibe
rarea Angolei (F.N.L.A.) și U- 
niunea Națională pentru Inde
pendența Totală a Angolei 
(U.N.I.T.A.) și tari africane de
semnate de organizațiile respec
tive de eliberare națională. în 
legătură cu situația militară din 
Angola, președintele U.N.I.T.A. 
s-a declarat ' în favoarea unei 
soluții politice a problemei — 
transmite agenția France Presse.

In încheiere, vorbitorul a ară
tat că țara noastră subscrie la 
ideea creării unui fond de pro
duse agro-alime.ntare în scopul 
eliminării efectelor provocate de 
circumstanțe neprevăzute, mai 
ales cînd este vorba de catas
trofe naturale, ca inundațiile și 
seceta. apel pentru unitatea 

forțelor antifranchiste. 
..acțiunea democratică naționa
lă". pentru alternativa democra
tică, pentru libertate.

Situația din Liban

LONDRA

Imagine de la centrala atoma-electncă Beloiarsk

îngrijorare față de deteriorarea 

accentuată a economiei Ulsterului
Guvernul laburist brita

nic, care administrează 
provincia Irlanda de Nord, 
a lansat un semnal de 
alarmă în legătură cu de
teriorarea accentuată a 
stării economiei acesteia, 
relatează agenția Reuter.

Astfel, la Londra se exprimă 
îngrijorarea pentru faptul că în 
Ulster șomajul este în creșteye 
afectind 10,6 la sută din popu
lația activă, iar numeroase în
treprinderi industriale își închid 
porțile din cauza lipsei de co
menzi. Pe de altă parte, provin
cia trebuie să facă față, la fel 
ca și alte regiuni ale Marii Bri
tanii, efectelor inflației, ■ care are

• HONDURASUL A HOTARÎT 
să stabilească relații comerciale 
cu toate țările lumii, inclusiv 
cu țările socialiste, relatează a- 
genția Prensa Latina, citind 
surse oficiale din Tegucigalpa. 
Aceasiă măsură este orientată in 
direcția stabilirii unei platforme 
de export care să permită o 
mai mare afluență de devize în 
țară și să ducă la întărirea in
dustriei naționale, au precizat 
personalități politice hondurie- 
ne. Se are în vedere, totodată, 
depășirea deficitului balanței 
comerciale înregistrat în actuala 
conjunctură economică interna
țională.

Noul stat Insulele Comore
a cerut primirea in O.N.U.

Noul stat Insulele Comore, 
apărut recent pe harta lu
mii, a cerut în mod oficial 
primirea în O.N.U. Cererea 
este formulată într-un do
cument adresat secretarului 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, de către președin
tele Consiliului Executiv Na
țional al Insulelor Comore, 
prințul Said Mohammed Jaf- 
far?

Arhipelagul Comore se 
află in Oceanul Indian și a 
devenit independent la 6 iu
lie 1975. Pină la această da
tă, a fost teritoriu adminis
trat de Franța. In componen
ța Comorelor intră patru 
insule mari — Grande Co
more. Anjouan, Majotte și 
Moheli —. precum și nume
roase insulițe și atoli. Capi
tala noului stat este orașul 
Moroni.

o rată dintre cele mai ridicate 
din lumea occidentală.

Principalele ramuri ale econo
miei nord-irlandeze — construc
țiile și transporturile navale — 
sînt și ele amenințate de o criză 
majoră, cu toate că în ultimii 
zece ani au fost investite mi
lioane de lire sterline pentru 
sprijinirea lor.

în această situație, Stanley 
Orme, ministru de stat pentru 
Irlanda de Nord, responsabil cu 
industria și ocuparea forței de 
muncă în provincie, a convocat, 
pentru 17 octombrie, o reuniune 
de urgență la care vor participa 
reprezentanți ai industriei nord- 
irlandeze, ai sindicatelor și ex- 
perți economici, pentru a exami
na măsurile ce trebuie luate pen
tru a deschide calea unui pro
ces de redresare a economiei.

Unități ale armatei brita
nice, sprijinite de blindate 
și elicoptere, au efectuat o 
vastă operațiune de cercetare 
în comitatul Armagh, Irlan
da de Nord, ca urmare a 
unei suite de atentate comise 
de elemente extremiste îm
potriva unor vehicule milita
re, s-a anunțat sîmbătă Ia 
Belfast. Mai multe persoane 
r- cifra exactă n-a fost co
municată — au fost predate 
poliției pentru a fi anchetate.

„Scînteia tineretului"
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Declarație a Comitetului Executiv
al Partidului Comunist din Spania

Comitetul Executiv al Parti
dului Comunist din Spania a 
dat publicității la Paris^ o de
clarație în care cheamă clasa 
muncitoare, forțele progresiste, 
întreaga opinie publică din Spa
nia la unitate si acțiune demo
cratică națională împotriva pro
vocărilor fasciste ale regimului 
franchist. După ce arată că ..re
gimul a recurs la metode tero
riste în încercarea de a amîna 
astfel căderea sa inevitabilă", 
declarația subliniază faptul că 
..forte foarte largi ale societă
ții spaniole sînt conștiente de 
pericolele pe care le comportă 
situația actuală. Pași conside
rabili au fost făcuti către un 
acord al întregii opoziții. în a- 
cest sens comunicatul juntei de

• bhaktapur SE SCUFUNDA... Un cartier al orașului 
Bhaktapur — localitate istorică din Nepal — se scufundă, de la 
sfîrșitul lunii septembrie, într-un ritm de 7,5 centimetri pe zi, 
astfel incit nivelul solului a coborît deja cu 1,04 metri în. total. 
Această scufundare se datorează infiltrațiilor de apă și alunecă
rilor de teren provocate, potrivit unor aprecieri, de instalarea 
canalizării subterane. Orașul Bhaktapur, oraș istoric vechi de 
700 de ani, posedă numeroase tezaure arhitecturale, cum sînt 
„Templul Nyatapola" din secolul 17 și „Templul Datarriya" din 
secolul 14 care împreună cu alte clădiri vechi de cîteva secole au 
fost recent restaurate. Potrivit experților, scufundarea solului se 
accelerează și autoritățile au evacuat pe locuitorii zonei aflate în 
pericol. • INSTALAȚIE AUTOMATA PENTRU GHIDAJ LA ATE
RIZARE. Pe unele avioane sovietice se experimentează, în pre
zent, o instalație automată pentru ghidaj la aterizare. Ea oferă 
echipajelor posibilitatea să ateriezeze în bune condiții chiar cînd 
plafonul de nori are altitudinea de pînă la 30 metri, iar vizibi
litatea la sol este de numai 400 metri. După cum relatează agen
ția TASS, în anii 1976—1977 vor fi realizate dispozitive speciale 
care vor permite aterizarea complet automată a avioanelor. 
• EXPLOATAREA CELUI MAI MARE ZACAMÎNT DE URANIU 
din America Latină, situat în Munții „Sierra Pintada" din Ar
gentina, va începe in 1979 — s-a anunțat oficial la Buenos Aires. 
Zăcămîntul, aflat în păturile superioare ale solului, va putea 
satisface, timp de 20 de ani, necesitățile a șase reactoare nu
cleare cu o putere instalată de 600 megawați fiecare, ceea ce 
echivalează cu 12 centrale atomo-electrice similare celei care 
funcționează deja în. localitatea Atucha • VICTIME ALE AUTO
MOBILULUI. In • primele șapte luni ale acestui an, pe șoselele 
din R.F. Gerfhania s-au înregistrat peste 180 000 de accidente de cir
culație, soldate cu .8 142 de morți și 250 000 de răniți, a anunțat 
Institutul de statistică din Wiesbaden • UN PUTERNIC CU
TREMUR DE PAMINT a avut loc sîmbătă în regiunea Insulelor 
Noile Hebride, din sud-vestul Pacificului. Potrivit comunicatului 
Centrului pentru informații seismice din Washington, intensitatea 
cutremurului a fost de gradul 7,8 pe scara Richter • NAVELE 
SPAȚIALE AMERICANE „VIKING-l" ȘI „VIKING-2“, lansate în 
direcția planetei Marte, își continuă zborul în condiții optime. 
,,Viking-l“ se află la o. distanță de circa 18 040 000 kilometri de 
Pămînt și se deplasează cu o viteză de 11481 kilometri pe oră, în 
timp ce .„Viking-2“ se găsește la 7,8 milioane kilometri în urma 
lui „Viking-1“. Pe de altă parte s-a anunțat punerea în funcțiune, 
la începutul săptămînii trecute, a camerelor de televiziune ale 
navei spațiale ,,Viking-l“ în vederea transmiterii pe Pămînt a 
imaginilor diferitelor corpuri cerești.

mocratice din Spania si platfor
mei de convergentă democrati
că exprimă dorința de a acce
lera negocierile ce vor duce la 
crearea unei coaliții a tuturor 
forțelor democratice". k

In vederea pregătirii concrete 
a ..acțiunii democratice naționa
le" declarația preconizează pro
movarea tuturor acțiunilor mun
citorești împotriva costului vie
ții. șomajului si pentru toate 
revendicările materiale Si eco
nomice.

După ce evocă puternica miș
care internațională de protest 
împotriva executării tinerilor 
patrioti spanioli, documentul a- 
trage atentia asupra primejdiei 
unor noi condamnări și provo
cări.

Declarația se încheie cu un 
tuturor 
pentru

După câteva săptămlni de in
cidente violente, la Beirut și în 
suburbii situația este calmă, a 
informat duminică postul de 
radio Liban.

Primul ministru, Rashid Ka- 
rame, lntr-un discurs televizat, a 
lansat un apel întregii populații 
să-și intensifice eforturile pen
tru consolidarea păcii și secu
rității. Guvernul, a declarat pri
mul ministru, va face tot ce este 
posibil pentru realizarea aces
tui tel.

Reglementarea pe cale politică 
a divergentelor va face obiectul 
reuniunii de luni a Comitetului 
de reconciliere națională.

C
u 30 de ani în urmă, 
la 12 octombrie 
1975, Laosul Își 
proclama indepen
dența, încheindu-se 
un capitol din isto
ria frămîntată a acestui popor 

milenar. După 120 de ani de do
minație străină, poporul din 
„țara celor o mie de elefanți", 
cum mai este denumit Laosul, 
spera în începerea unei vieți 
libere "pe calea progresului și 
păcii. Dar intervențiile străine, 
sprijinite de cercurile de dreap
ta, aveau să supună pe laoțieni 
unor noi și grele încercări, care, 
cu mici perioade de calm rela
tiv, s-au succedat de-a lungul 
ultimelor trei decenii.

Deși poporului din Laos i-a 
fost subliniat dreptul la o exis
tență pașnică, liberă și inde
pendentă prin acordurile din 
1954 de restabilire a păcii în 
Indochina, cit și prin Acordul 
semnat opt ani mai tîrziu, ames
tecul extern, presiunile de tot 
felul, politica forțelor antipopu
lare au întreținut vrajba, opu- 
nindu-se înscăunării unei at
mosfere de pace și înțelegere. 
Micul regat — cu o populație de 
circa 3 milioane de locuitori și o 
suprafață de 236 000 kmp a de
venit teatrul unor sîngeroase 
confruntări.

Victoriile repurtate de forțele 
cele mai înaintate, grupate sub 
conducerea Frontului Patriotic, 
au dus la eliberarea, după lupte 
dîrze, a trei pătrimi din terito
riul național. în contrast cu zo
nele controlate de „partea de Ia 
Vientiane", în zonele eliberate 
s-au instaurat noi organe ale 
puterii, s-au pus bazele avan
sării pe drumul progresului șl 
bunăstării.

Succesele consemnate de for
țele patriotice, creșterea conti
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• ÎN 28 DIN CELE 67 DE 
VILAYETE (provincii) ale 
Turciei s-au desfășurat, du
minică, alegeri pentru re
înnoirea unei treimi din man
datele Senatului și pentru 
completarea a șase locuri va
cante în Medjilis (Camera 
inferioară a Parlamentului). 
Pe listele electorale au fost 
înscriși aproximativ 9,5 mi
lioane de alegători — repre
zentând peste 50 la sută din 
numărul persoanelor cu drept 
de vot.

Deși are un caracter 
parțial, această confruntare 
electorală a căpătat o sem
nificație deosebită, partidele 
politice apreciind că alături 
de posibilitatea unor modi
ficări în configurația celor 
două camere ale forului le
gislativ, votul va putea 
furniza indicii concludente 
privind orientările corpului 
electoral în general.

Rezultatele alegerilor ur
mează să fie anunțate luni.

• DEN SIAO-PIN, vi ce pre
mier al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, a 
primit o delegație a liderilor or
ganizațiilor pentru afaceri inter
naționale din S.U.A. condusă de 
Cyrus Vance, vicepreședinte al 
Biroului Consiliului pentru rela
ții externe, care se află în vi
zită în R.P. Chineză.
• 1,2 MILIOANE ȘOMERI 
IN MAREA BRITANIE

Potrivit celor mai recente sta
tistici oficiale date publicității la 
Londra, numărul șomerilor bri
tanici este de peste 1,2 milioane, 
ceea ce reprezintă 5,4 la sută din 
întreaga forță de muncă a Marii 
Britanii.

Șomajul afectează fn mod 
deosebit Scoția, nordul Angliei, 
și Țara Galilor. în orașele Sun
derland și Liverpool, de pildă, 
proporția șomerilor este 13,5 la 
sută.

După cum menționează agen
ția Reuter, unii membri ai Cabi
netului apreciază că numărul 
șomerilor ar putea atinge în 
cursul iernii două milioane, adi
că aproximativ opt la sută din 
populația activă a tării*

• DUPĂ O PERIOADA DE 
ÎNCORDARE, sindicatele și Di
recțiunea uzinelor italiene de 
automobile „Alfa Romeo" au 
semnat un acord pe baza căruia 
firma se angajează să nu conce
dieze nici un muncitor anul 
viitor și nici să nu recurgă la 
șomajul tehnic înainte de luna 
iulie 1976.
• GREVA ÎN PORTURILE 
BALTIMORE Șl NORFOLK

In porturile americane Balti
more si Norfolk — al treilea 
și al patrulea ca importanță din 
S.U.A. — au declarat grevă e- 
chipajele de pe remorcherele 
portuare. Greviștii revendică 
înscrierea în noile contracte co
lective de muncă a unor pre
vederi precise privind îmbună
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nuă a curentului de opinie fa
vorabil reconcilierii, refacerii 
unității naționale au contribuit 
la menținerea unor contacte în
tre cele două părți, contacte 
care în 1956 și 1962 au dus la 
realizarea unor fragile guverne 
de coaliție. în acest sens, spre 
deosebire de înțelegerile anteri
oare, acordurile din februarie 
1973, din ianuarie 1974 și din iu
lie 1974, semnate de părțile afla
te în dispută, în condițiile nou
lui avînt al luptei pentru elibe
rare națională și socială din 
Laos, al izbînzîlor repurtate de 
popoarele vietnamez și cambod
gian, au deschis largi posibilități 
spre soluționarea problemei 
laotiepe, în consens cu aspira
țiile fundamentale ale poporului 
din Laos. în esență, acordurile 
prevăd încetarea războiului, re
glementarea diferendelor inter
ne pe baza înțelegerii, fără a- 
mestec străin. încercările forțe
lor de dreapta de a stăvili noul 
curs — îndreptat spre edificarea 
unui Laos pașnic, independent, 
democratic, neutru, unit și 
prosper — au declanșat reacția 
puternică a maselor populare, 
care — în cadrul unor ample 
manifestații organizate la sfîrși
tul anului trecut și în prima 
parte a acestui an — au cerut 
înlăturarea șefilor corupti, reac
ționari și instaurarea puterii re
voluționare populare. Răspun- 
zînd chemării soldaților și popu
lației, forțele Frontului Patriotic 
au intrat în toate orașele re
ședință de provincie și district 
controlate de „partea de Ia Vien
tiane". fiind întâmpinate pretu
tindeni cu entuziasm. După ce 
în august au fost constituite co
mitete administrative revolu
ționare la Luang Prapang $1 
Vientiane — capitala regală și 
respectiv administrativă a tării 

tățirea condițiilor de lucru si de 
trai.

în anul 1966, greva echipaje
lor de remorchere din Baltimore 
a paralizat activitatea acestui 
port timp de șase luni.

VREMEA ÎN EUROPA
• ÎN SUDUL BEL

GIEI a nins sîmbătă 
pentru prima oară în 
acest sezon, ca ur
mare a scăderii în 
cursul nopții prece
dente a temperatu
rii la zero grade 
Celsius. Drumul din
tre localitățile Arlon 
și Bastogne a fost, 
pentru scurt timp, 
parțial blocat, ca ur
mare a ninsorii pre
mature.

• IN ITALIA și-a 
făcut apariția o iarnă 
prematură. In noap
tea de sîmbătă spre 
duminică a nins în 
munții Alpi si Dolo- 
rniți, prdeum și în su
dul tării. în. Piemont, 
unde 6-au Înregis
trat puternice furtuni 
de zăpadă, stratul de 
nea este de cîtiva

— Laosul a intrat într-o nouă 
fază istorică caracterizată prin 
cei dintîi pași ai primei con
duceri populare revoluționare, 
prin depășirea divizării țării și 
începutul procesului de înnoire 
și democratizare profundă a vie
ții politice și sociale. Vechea 
Adunare Națională, nereprezen
tativă, a fost dizolvată, în primă
vara anului viitor urmînd a se 
desfășura primele alegeri, cu 
adevărat libere. Luîndu-și soar
ta în propriile mîini, laoțienii 
sărbătoresc aniversarea indepen
denței sub semnul victoriilor do- 
bîndite. ale eforturilor consacra
te lecuirii distrugerilor provo
cate de război, dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării.

Poporul român se bucură sin
cer de toate victoriile remar
cabile obținute de poporul lao
țian, de noua evoluție pozitivă 
din Laos. Consecventă politicii 
sale de solidaritate militantă cu 
toate popoarele care luptă pen
tru libertate și independență, 
România socialistă a acordat un 
larg și multilateral sprijin po
porului din Laos în lupta sa 
împotriva intervenției imperia
liste, pentru salvare națională și 
dezvoltare de sine stătătoare. 
Sărbătorirea a 30 de ani de la 
proclamarea independentei Lao- 
sului ne oferă prilejul de a 
adresa poporului acestei țări 
calde felicitări, cele mai bune 
urări pentru realizarea năzuin
țelor sale de pace șî prosperi
tate, precum și exprimarea con
vingerii că bunele relații de prie
tenie și solidaritate statornicite 
între popoarele noastre vor cu
noaște o puternică amplificare, 
pe multiple planuri, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii și co
laborării internaționale.

IOAN TIMOFTE

• FEDERAȚIA ITALIANA A 
EDITORILOR de ziare aprecia
ză, într-un comunicat dat publi
cității, că anul in curs se va sol
da, în sectorul presei cotidiene, 
cu un deficit de 100 miliarde 
lire italiene. Federația consideră 
că, în cea mai mare parte, difi
cultățile întâmpinate de ziarele 
italiene s-au datorat creșterii 
costului de producție, influența
tă, la rindul ei, de sporirea pre
țului hîrliei, a tarifelor pentru 
distribuirea ziarelor etc,
• UN NOU ORGANISM IN 
TIMOR

Frontul Revoluționar Pentru 
Independența Timorului de Est 
(FRETILIN) — care, potrivit 
agențiilor de presă, controlează 
acest teritoriu — a înființai o 
admlnstrație de tranziție care 
are drept scop controlarea șl su
pravegherea activității economi
ce. Noul organism, denumit „Co
misia pentru control și supra
veghere a economiei", și-a în
ceput activitatea la Dili, centru 
administrativ al teritoriului.

• NUMĂRUL ȘOMERILOR 
FRANCEZI, înregistrați oficial 
la sfîrșitul lunii trecute a fost 
de 945 800, în creștere cu 18 la 
sută față de luna august, s-a 
anunțat la Paris.

centimetri, iar vi
teza vîntului a depă
șit 80 km pe oră.

• LA PARIS, tem
peratura a fost sîm
bătă doar de 7,6 gra
de, cea mai scăzută 
pentru această zi din 
1873 pînă astăzi. Pre
cedentul record — de 
9,6 grade — a fost în
registrat în capitala 
Franței la 11 oc
tombrie 1884.

lexiconul „semteii tineretului"

Participarea tineretului 
din țările capitaliste 

la lupta pentru 
transformarea 
progresistă a societății, 
pentru o viață mai bună

O mare influență asupra mentalității tinerei generații, asupra 
rolului ei în societate o exercită profundele transformări sociale 
în epoca contemporană, avintul revoluționar și mutațiile calita
tive în conștiința popoarelor, amploarea deosebită a luptelor de 
clasă ale proletariatului și maselor muncitoare, intensificarea 
mișcărilor de eliberare națională, dezvoltarea generală a forțelor 
democratice și progresiste. Analiza locului și rolului tineretului 
în societatea contemporană confirmă pe deplin aprecierile secre
tarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care arăta : „SCHIMBĂRI ADÎNCI S-AU PRODUS ȘI SE PRO
DUC ÎN MENTALITATEA TINEREI GENERAȚII, ÎN ROLUL 
ȘI LOCUL EI ÎN SOCIETATE. TINERETUL DE PRETUTIN
DENI PĂȘEȘTE ASTĂZI ÎN ARENA MONDIALA CA O URIAȘA 
FORȚĂ A PROGRESULUI, A DEMOCRAȚIEI ȘI PĂCII. SÎNT 
CUNOSCUTE MARILE MIȘCĂRI ALE TINERETULUI DE PE 
TOATE CONTINENTELE, POZIȚIA FERMA, DEOSEBIT DE 
COMBATIVA LUATA DE CERCURI LARGI ALE TINEREI GE
NERAȚII ÎMPOTRIVA POLITICII DE AGRESIUNE ȘI RĂZBOI 
A CERCURILOR IMPERIALISTE... TOATE ACESTE MIȘCĂRI 
DEMONSTREAZĂ CA TINERETUL NU MAI DOREȘTE SA 
ASISTE PASIV LA HOTĂRÎREA DE CĂTRE FORȚELE REAC
ȚIONARE A PROPRIULUI DESTIN, LA SACRIFICAREA AS
PIRAȚIILOR ȘI INTERESELOR SALE VITALE. TINERETUL
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DOREȘTE SĂ-ȘI SPUNĂ CUVÎNTUL ASUPRA PROBLEMELOR 
GRAVE CARE CONFRUNTA ASTĂZI OMENIREA, CARE 
FRAMÎNTA ASTAZI VIAȚA INTERNAȚIONALA ȘI, MAI 
ALES, VREA SA IA PARTE NEMIJLOCIT LA JALONAREA 
CAILOR DE FĂURIRE A VIITORULUI, ÎN CARE EL ESTE 
CHEMAT SA TRĂIASCĂ ȘI SA MUNCEASCĂ".

în timpul ultimelor decenii, locul și rolul tineretului în socie
tate au suferit schimbări și transformări fundamentale. Intro
ducerea în producție a progresului tehnic, pe fondul unei creș
teri continue a ponderei tineretului în structura populației, ri
dică probleme complexe legate de formarea și pregătirea tinerei 
generații pentru viață și de asigurarea locurilor de muncă ne
cesare. Tineretul din țările capitaliste întâmpină o serie de difi
cultăți în ceea ce privește pregătirea și integrarea profesională, 
accesul la învățămînt, asigurarea locurilor de muncă, participarea 
la decizia socială. Șomajul, lipsa posibilităților de instruire și 
formare profesională, de participare efectivă la viața civică, ab
sența unei perspective clare a viitorului sînt resimțite în primul 
rînd de tineret. în ansamblul celor nouă țări ale Pieței comune, 
ponderea șomerilor provenind din rîndurile tineretului reprezintă 
34,2 la sută sau din cei circa 4,5 milioane de șomeri existenți în 
cele nouă țări, peste 1,5 milioane sînt tineri. Pe țări, situația 
se prezintă astfel : Belgia — 34,3 Ia sută : Danemarca — 47,2 la 
sută ; Franța — 45,8 la sută ; R.F.G. — 24,8 la sută ; Italia — 32,7 
la suta ; Olanda — 37,6 la sută ; Anglia — 30,3 la sută ; Luxem
burg — 50,0 la sută ; Irlanda — 10,0 la sută. Este vorba de popu
lația tânără, sub 25 de ani, de absolvenții școlilor de meserii, ai 
liceelor, ai facultăților, de noua generație care pășește în viață 
și pentru care societatea apare ca un părinte vitreg.

în multe țări capitaliste, tinerii sînt confruntați cu puternice 
discriminări sociale și rasiale. Ziarul austriac „Die Presse" arăta 
că în S.U.A. discriminările nu se limitează doar la negri, porto- 
ricani, indieni, mexicani, ele atingînd, de asemenea, femeile și 
tineretul. în 1965. femeile primeau pentru o muncă egală cu 
a bărbaților un salariu reprezentând 60 la sută din încasările unui 
muncitor ; astăzi salariul lor constituie 58 la sută din cel al 
bărbaților. Accesul la învățămîntul superior rămîne încă un 
apanaj al unor cercuri restrînse. Astfel, într-o serie de țări ca
pitaliste, procentul tinerilor proveniți din rindul clasei munci
toare și al țărănimii este, în medie, de 15—17 la sută, iar în 
altele scade pînă la 3—-4 la sută. în R.S.A., guvernul alocă anual 
75 lire pentru școlarii albi și numai 7 lire pentru cei negri. în 
aceeași țară, numărul celor care termină învățămintul superior 
este de 6 000 pentru tinerii albi și 80 pentru negri. Problemele 
locuinței, transportului, timpului liber și culturii preocupă foarte 
mult pe tinerii din țările occidentale. Ziarul norvegian „Infor
mation" prezintă datele statistice oficiale, potrivit cărora, chiria 
pentru un apartament reprezintă */<  din bugetul tinerilor munci
tori. Tineretul rural suferă, de asemenea, de pe urma exploatării, 
fiind cel mai prost retribuit, în condițiile în care ziua de muncă 
este mai lungă decît în industrie. „Tineretul sătesc — scria zia
rul danez „Politikeh" — se transformă în paria societății noastre. 
El rămîne la voia soartei". Liceeni, studenți resimt criza socie
tății prin una din. manifestările ei cele mai semnificative — criza 
sistemului de învățămînt. Lenta adaptare a sistemului de invă- 
țămint din țările occidentale la nevoile reale ale societății, exis
tența unor puternice discriminări sociale și rasiale, accesul re- 
strîns în școli și facultăți al fiilor de muncitori și țărani deter-

2.

mină profunde Insatisfacții șl nemulțumiri, luări de poziție con- 
testatare față de structurile capitaliste. în ultima vreme, în nu
meroase țări capitaliste, tineretul studios a ridicat cu hotărîre 
o serie de probleme legate de dezvoltarea instrucției publice și 
a științei, de reforma și democratizarea învățămîntului, de asi
gurarea accesului tuturor tinerilor, îndeosebi din mediul mun
citoresc și țărănesc, în învățămîntul superior, de garantarea lo
cului de muncă după absolvire.

Mișcările de tineret s-au bucurat de o largă rezonanță reușind 
să impună soluții, cum ar fi acordarea dreptului de participare 
a reprezentanților studenților Ia adoptarea deciziilor privind via
ța universitară, îmbunătățirea legislației de tineret (Franța, Bel
gia, Olanda, Italia, Anglia).

Analiza unor aspecte esențiale ale statutului și rolului tinerei 
generații relevă activizarea politică, prin radicalizarea tineretului 
și a numeroase dintre organizațiile sale, precum și creșterea ade
ziunii celor mai înaintate pături ale tineretului la ideile socia
lismului, sporirea influenței marxismului și orientărilor demo
cratice, antiimperialiste și anticolonialiste. Tineretul participă cu 
tot mai multă vigoare la acțiunile maselor populare împotriva 
nedreptăților sociale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă, 
din care să fie eliminată pentru totdeauna orice inegalitate so
cială și națională. După cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„intensificarea acțiunilor tinerilor — și îndeosebi ale studenți
lor — este legată de faptul că societatea nu le asigură certitudi
nea unei activități sociale corespunzătoare pregătirii, condiții 
pentru manifestarea calității lor de muncă, de creație și, în 
același timp, nu le oferă nici o perspectivă clară a viitorului. 
Apare astfel firească dorința tineretului, dorință de totdeauna, 
de a se crea o societate în stare să-i ofere certitudinea prezentu
lui și să-i deschidă perspectiva înfăptuirii aspirațiilor și idealu
rilor sale. Consider că aceste preocupări ale tineretului sînt juste, 
ele corespunzind intereselor progresului general al omenirii, do
rinței popoarelor de a făuri o lume a dreptății sociale, a egali
tății naționale, a colaborării și păcii".

Tinerii au revendicări proprii, legate de statutul lor în socie
tate, de accesul Ia învățătură, de calificare, de asigurarea con
dițiilor necesare pentru o reală și efectivă participare Ia decizia 
socială. Mișcările de tineret cunosc în ultimii ani o puternică 
lărgire a sferei obiectivelor de luptă, ideile și lozincile depășesc 
aria de revendicări specifice, punind cu acuitate în discuție căile 
de/transformare a orinduirii capitaliste. Contestarea, protestul și 
angajarea tineretului sint expresia necesității unor schimbări, 
un simptom al decepției și nemulțumirii, o dovadă a unei atitu
dini conștiente, militante față de realitățile societății capitaliste. 
O sinteză a evoluției, direcțiilor și tendințelor mișcării de tine
ret oferă concluzii privind creșterea gradului de influență și dez
voltarea organizațiilor de tineret comuniste, un proces continuu 
de cristalizare in poziția, platforma și programul altor organizații 
de tineret și studențești, de orientări dintre cele mai diferite. 
Integrarea în lupta pe care clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitate, largi pături sociale o duc pentru libertate socială și 
națională, pentru democrație, pace șl progres social, reprezintă 
coordonatele fundamentale ale marii majorități a organizațiilor 
tinerei generații. In programele organizațiilor comuniste, socia
liste, revoluționare, asemenea obiective sînt însăși rațiunea exis
tenței și activității lor. în ultimii ani s-au conturat tot mai multe 
forme de legături și de luptă comună a tineretului studios cu
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clasa muncitoare. Complexitatea luptei tinerel generații, necesi
tatea unei juste orientări politice și ideologice fac absolut nece
sară o legătură permanentă cu partidele comuniste și muncito
rești, cu detașamentele înaintate ale forțelor progresiste. Tinerii 
găsesc răspunsuri corespunzătoare la preocupările ce-i frămîntă, 
la partidele comuniste și muncitorești, care pot să le deschidă o 
perspectivă clară asupra căilor de dezvoltare revoluționară a so
cietății. Alături de partidele comuniste și muncitorești din țările 
capitaliste, organizațiile de tineret din aceste țări s-au angajat, 
in ultimii ani, tot mai puternic pe calea luptei și acțiunii hotă- 
rîie pentru lichidarea exploatării, a inegalității sociale, împotriva 
capitalului și monopolurilor, pentru înfăptuirea năzuințelor de 
libertate socială și națională. Numărul tinerilor participanți la 
mișcările sociale este în creștere. Astfel, dacă în 1966 în mișcarea 
grevistă din țările capitaliste dezvoltate au participat aproape 
12 milioane de tineri muncitori, la începutul deceniului opt, nu
mărul lor a depășit 25 milioane. Transformările produse în con
știința tineretului, în platforma și programul de luptă au dus 
la dezvoltarea mișcării comuniste de tineret. Merită a fi subli
niată apariția sau reorganizarea unor noi organizații ale tinere
tului comunist.

In condițiile agravării crizei societății capitaliste, ale ascuțirii 
contradicțiilor economice, sociale și politice ale procesului general 
de dezvoltare și afirmare tot mal puternică a forțelor revoluțio
nare, progresiste și democratice, are loc o continuă activizare 
socială și politică a tinerei generații, o angajare și o prezență 
tot mai hotărite pe plan național și internațional. Participarea 
la dialog a unor organizații de eele mai diferite orientări politice, 
ideologice, religioase dovedește capacitatea tinerei generații de 
a surmonta dificultățile și diferendele ce decurg din diversitatea 
acestor orientări și de a se angaja activ in lupta comună a po
poarelor împotriva imperialismului, reacțiunii, pentru libertate, 
democrație, colaborare și pace.

Tineretul român, U.T.C. și U.A.S.C.R. nutresc sentimente de 
stimă și simpatie profundă față de tinerii comuniști, revoluțip<ri 
Și progresiști din întreaga lume, își manifestă solidaritatea fră
țească cu lupta lor. dusă alături de partidele comuniste și mun
citorești, de alte forțe democratice, progresiste și Înaintate pen
tru cauza progresului social șl păcii. Ca detașament activ al 
mișcării comuniste internaționale de tineret, U.T.C. și U.A.S.C.R. 
au dezvoltat și dezvoltă relații de colaborare frățească cu organi
zațiile tineretului comunist, uniunile și asociațiile tineretului pro
gresist de pretutindeni. U.T.C. și U.A.S.C.R. acționind pe baza 
principiilor politicii externe a partidului și statului nostru, vor 
dezvolta și in viitor relațiile de prietenie, colaborare ți solidari
tate militantă cu organizațiile revoluționare și democratice ale 
tinerei generații din intreaga lume, pentru lărgirea și întărirea 
frontului antiimperialist, în lupta pentru realizarea aspirațiilor 
popoarelor de libertate, independență și progres, pentru colabo
rare, pace și securitate internațională.

DOINA TOPOR

4.
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