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PLANUL-exemplar îndeplinit la fiecare produs si sortiment!
LA FABRICA 

DE STICLĂ TURDA
In atenția colectivului, a organizației U.T.C.

FINALIZAREA CU SUCCES
A PRODUCȚIEI ACESTUI AN, 
PREGĂTIREA TEMEINICĂ A 
PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR

• La toți indicatorii și la toate sortimentele — depășiri substanțiale care asigură în
deplinirea, înainte de termen, a planului anual • în concordanță cu exigențele cres- 
cînde de pe piața externă, prin gradul înalt de competitivitate — aproape întreaga 
producție de sticlă de menaj a întreprinderii se exportă • Prin pregătirile deja în
cheiate se va asigura încă din primele zile ale anului viitor o ritmicitate constantă a 

producției pe toate liniile de fabricație.
Un grup de tineri muncitori 

fi cadre tehnice de . la Fabrica 
de sticlă din Turda au reușit o 
performanță mai puțin specta
culoasă, dar de o eficiență eco
nomică evidentă: reducerea 
greutății unuia din produsele 
fabricate cu 20 grame. La nive
lul producției insă, aceasta 
echivalează cu o economie de 
materie primă suficientă pentru 
realizarea a încă patru milioa
ne de produse in plus. Reuși
tele colectivului de aici sînt 
însă mult mai cuprinzătoare. 
Planul la zi este depășit cu 2.1 
la producția fizică și 7,5 la sută 
la export. Productivitatea mun
cii a fost cu 4 000 lei pe o per
soană retribuită, mai marc decît 
prevederile, iar cheltuielile ma
teriale la .1 000 lei producție 
marfă sint cu 1,7 lei sub valoa
rea planificată.

Cum se explică aceste sub
stanțiale depășiri, în condițiile 
in care sarcinile au fost consi
derabil mai mari față de anul 
trecut, iar 30 la sută din sorti
mentele aflate în fabricație sînt 
produse noi ? în primul rînd 
printr-o mai bună organizare a 
activității in secțiile de bază, 
urmărindu-se în principal fo
losirea intensivă a capacităților 
de producție și a timpului de 
lucru, gospodărirea rațională a 
materiilor prime și materiale

lor. reducerea la minimum po- 
sibl a pierderilor tehnologice. 
Sint obiective permanente ale 
întregului colectiv, obiective pe 
care cei 1 200 uteciști le-au ur
mărit la rindul lor, pe par
cursul întregului an, cu cea 
mai mare răspundere. Tocmai 
de aceea, contribuția lor la ob
ținerea succeselor amintite este 
apreciată de conducerea între
prinderii așa cum se cuvine. 
..Chiar astăzi mi-am propus să 
mă intilnesc cu cei 28 de secre
tari ai organizațiilor U.T.C. din 
secții și ateliere — ne spune 
inginerul Gavrilă Hilma, direc
torul unității — pentru a vedea 
stadiul îndeplinirii angajamen
tului lor. Trebuie să stabilim, 
de asemenea, ce acțiuni s-ar 
mai putea întreprinde pînă la 
finele anului și care sînt sar
cinile concrete ale organizațiilor 
U.T.C. în primul trimestru al 
anului viitor, în funcție de pla
nul întreprinderii".

Nu era de fapt o ședință, nici 
o acțiune întîmplătoare, ci un 
sistem de muncă al directoru
lui, al conducerii întreprinderii 
cu organizația U.T.C.. cu tinerii 
în general. Sprijinită îndea
proape in. activitățile sale poli
tice și educative, organizația 
U.T.C. a reușit intr-adevăr să 
antreneze in acest an in între
cerea utecistă efectiv pe toți

tinerii întreprinderii, pe bază 
de angajamente concrete, per
sonale. urmărite riguros și care 
au influențat in mare măsură 
bilanțul general. ..Inițiativele și 
intervențiile uteciștilor au fost 
orientate în această perioadă 
— precizează secretara comite
tului U.T.C.. tovarășa Elena 
Tambric — în direcția reducerii 
timpului de staționare a utila
jelor. și agregatelor pentru re
parații planificate sau acciden
tale. printr-o corectă exploatare 
și bună întreținere a acestora, 
in primul rînd, iar pe de altă 
parte in direcția diminuării 
consumurilor specifice de mate
rii prime, materiale și combus
tibil prin intensificarea creației 
tehnico-științifice“.

Exemplele . sint numeroase : 
s-au introdus forme tratate cu 
cărbune — realizate prin auto- 
utilare — în locul sistemelor 
vechi.’ determinînd o creștere a 
productivității cu 10 la sută, o 
mare durabilitate a acestora în 
funcțiune și o calitate superioa
ră a produselor : s-a reorgani
zat fluxul tehnologic în atelie
rele de gravură și matizare ceea 
ce a condus la diminuarea cu 
3—5 la sută, a pierderilor teh
nologice ; s-au constituit echipe 
de tineri care au preluat in 
execuția lor comenzi integrale, 
realizate suplimentar ; au fost

înființate, din inițiativa organi
zației U.T.C. și sub îndrumarea 
sa. cursuri de perfecționare 
profesională pe care le-au ab
solvit peste 120 de tineri ; cu 
mare regularitate se organizea
ză. după orele de program, ac
țiuni de recuperare a unor de
șeuri, de gospodărire a materii- 
îor prime și materialelor, și 
înlăturarea risipei. Este de re
marcat în acest sens faptul că 
s-au economisit pină acum 30 
tone de sodă, 135 mii kWh ener
gie electrică, 3 583 000 m.c. com
bustibil după cum am văzut, în 
condițiile depășirii substanțiale 
a planului. Este firesc, deci, să 
se vorbească cu aceeași încre
dere și despre succesele viitoa
re. Pentru că, la fel de gospo
dărește se pun acum bazele 
producției anului 1977. Deja, 
toate produsele noi planificate 
pentru al doilea an al actualului 
cincinal și care vor reprezenta 
aproximativ 30 la sută din va
loarea planului au fost asimi
late și omologate ; întreaga 
producție de sticlă, de menaj, 
borcane.-articole tehnice au fost 
contractate integral, inclusiv la 
export. Pentru noua capacitate 
de producție care urmează sâ 
intre în funcțiune a fost pregă
tită deja forța de muncă nece
sară iar în luna ianuarie se va 
deschide un nou curs de cali
ficare cu 40 de tineri recrutați 
de organizația U.T.C. Nu există, 
așadar, nici o îndoială că bilan
țul acestui an va fi deosebit de 
fructuos, iar producția noului an 
se va înscrie încă din primele 
zile la cele mai înalte cote.

ROMULUS LAL

Elen in halate de lucru — imagine a dimineții fiecărei zile de practică in ateliere, imagine a viitorului pentru care se pregătesc 
a deveni muncitori și tehnicieni cu înaltă calificare Fo.tografie de : GHEORGHE CUCU

Strungarul Gheorghe Frăsi- 
naru, secretarul organizației 
U.T.C. de la atelierul meca
nic-șef din secția sculerie a 
I.A.B. lucrează cu atenție la 
strunjirea axului pentru 

brose _
Foto : GH. CUCU

Tinerii suceveni raportează BRIGĂZILE TINERETULUI

Planul anual
la muncă patriotică a fost îndeplinit

ÎN BĂTĂLIA RECOLTELOR

La sfirșitul lunii 
noiembrie, lună de 
activitate rodnică ■ 
pe șantiere, in in
dustrie și agricul
tură, tinerii din or
ganizațiile U.T.C, 
ale județului Su
ceava au raportat 
îndeplinirea pla
nului anual la mun
că patriotică. Re
zultatul obținut se 
datorește atenției 
deosebite care s-a 
acordat încă de la 
începutul anului 
organizării și bunei 
desfășurări a acti - 
vității pe cele 14 
șantiere de muncă 
patriotică ale tine
retului. precum și 
celorlalte acțiuni 
inițiate de organi
zațiile U.T.C. Pe 
șantierele tinere
tului. pentru con
strucția complexu
lui comercial și a 
aducțiunii de apă 
de la Ostra, con
strucția orășelului 
copiilor din Ră
dăuți și pentru ali
mentarea cu apă a 
cartierului Runc din 
orașul Cimpulung 
Moldovenesc — 
unde valoarea tota
lă a investițiilor de
pășește 10,7 milioa
ne lei — tinerii au 
executat un impor
tant volum de lu
crări de zidărie, 
montat conducte, 
săpat canale, con
solidări de maluri

un mare număr deși altele. Obiective- ............ _ .. . ..
le de la Ostra și de w tineri la acțiuni de 
la Cimpulung Mol
dovenesc au fost ' 
finalizate cu o lună 
și, respectiv, 15 zile 
înainte de termen, 
brigadierii respec- 
tindu-și angaja
mentul luat la în
ceperea lucrărilor. 
S-au remarcat prin 
volumul și calitatea 
muncii depuse pe 
aceste șantiere or
ganizațiile U.T.C. 
din Cimpulung 
Moldovenesc și Ră
dăuți, cea din Va
tra Dornei prin ac
tivitatea pe șantie
rele de construcții 
de locuințe. Reali
zări de prestigiu au 
obținut tinerii bu
covineni și în agri
cultură unde au fost 
executate lucrări 
de irigații, desecări, 
îndiguiri, regu
larizări de rîuri și 
combaterea ero
ziunii solului pe o 
suprafață de 2 800 
lia, de amenajare și 
întreținere a pășu
nilor pe 34000 ha,

Avînd în vedere 
importanța măsu
rilor cuprinse in 
Programul național 
de întreținere și 
conservare a fondu
lui forestier pentru 
județul Suceava, 
unde pădurile ocu
pă peste 40 la sută 
din suprafață, co
mitetul județean 
U.T.C. a antrenat

împădurire, reu
șind ca in primăva
ră să împădurească 
325 ha. In perioada 
care a trecut de la 
începutul anului și 
pină acum au fost 
colectate și predate 
110 tone deșeuri 
metalice, 250 000 
bucăți ambalaje din 
sticlă și peste 150 
tone maculatură. 
De asemenea, au 
fost organizate nu
meroase acțiuni de 
muncă patriotică în 
sprijinul producției, 
precum și pentru 
îngrijirea și înfru
musețarea localită
ților județului. Pen
tru stringerea grab
nică a roadelor 
cîmpului, pe ogoa
rele sucevene au 
lucrat zilnic peste 
13 000 elevi și stu- 
denți. Valoarea lu
crărilor efectuate 
de tineri în I.A.S.. 
C.A.P. și stațiunile 
experimentale de
pășește 1,5 milioane 
lei. Acțiunile de 
.muncă patriotică 
organizate s-au 
concretizat în reali
zarea unor lucrări 
in valoare de 1,2 
milioane lei la ac
țiunile finanțate și 
de peste 34 milioa
ne lei la cele nefi
nanțate.

BEJENARU 
SAVA

AMPLE EFORTURI PENTRU
BUNA DESFĂȘURARE 

A LUCRĂRILOR DE SEZON
Campania agricolă continuă fără răgaz. După ce au încheiat 

de recoltat, sortat și depozitat porumbul, în cea mai mare parte 
a țării, lucrătorii ogoarelor s-au angajat Ia efectuarea unor acti
vități de sezon de mare importanță pentru recolta anului 1977. 
Este, cu alte cuvinte, anotimpul producțiilor viitoare, pentru că 
acum se fac arăturile adinei pe terenurile pe care in primăvară 
se vor efectua însămînțările, se fac pregătiri intense în grădinile 
de legume, se construiesc noi spații acoperite pentru sortimen
tele timpurii și răsaduri, acum se efectuează fertilizările 
cu îngrășăminte chimice și organice, cît și lucrările de îmbună
tățiri funciare pe plan local, se lucrează intens în plantațiile 
pomicole. Iată, deci, o agendă de activități încărcată, care soli
cită in continuare o puternică mobilizare de forțe, mai ales 
acum cînd vremea se menține încă favorabilă desfășurării lu
crărilor în cîmp. Din acest amplu tablou al muncii desprindem 
citeva aspecte semnificative care demonstrează hotărirea lucră
torilor din agricultură, alături de care tinerii își aduc o în
semnată contribuție, de a 
tot mai mari.

SE ACȚIONEAZĂ 
CU FORȚE SPORITE 

LA ARAT!
Cu toate că efectuarea ară

turilor adinei a început cu o 
oarecare. întîrziere, în unele ju
dețe — Cluj, Covasna, Brașov. 
Harghita, Maramureș, Bistrița- 
Năsăud și altele — această lu
crare a fost încheiată pe su
prafețele planificate. Suprafețe 
mari au mai rămas de arat în 
sudul țării, in special în jude
țele Dolj, Olt, Teleorman. Ialo
mița, Galați, Vaslui. Neamț. Re
zultatele sub posibilități înre
gistrate aici au la bază faptul 
dă tractoarele nu sint folosite

realiza în anul care vine producții

întreaga capacitate 
durata zilei. In ju- 

tere-

CE CITIM, CUM CITIM
„Linii tehnologice" deficitare 

în biblioteca tineretului
Printre factorii nenumărați 

care urmăresc educarea la un 
nivel științific a tinerelor gene
rații un ioc important il ocupă 
desigur biblioteca. în mod ideal 
ea ar trebui să cuprindă în
treaga informație necesară for
mării unui om tînăr, ar trebui 
să fie microcosmosul în care el 
învață să se orienteze în lumea 
culturii, a științei, a artei sau 
perimetrul spiritual destinat să 
îi înlesnească primele contacte 
cu personajul cel mai enigma
tic al unora dintre cărțile ci
tite : autorul. Spațiu deci de 
convergență superioară a atîtor 
elemente, biblioteca s-a afirmat 
astăzi mai mult decit oncind 
drept un instrument indispen
sabil in educarea eficientă a 
cadrelor din toate ramurile vie
ții sociale. Lumea vieții și lu-

Ăfa w suparăți, ce ați realizat astăzi?

mea cărții, cunoașterea ca ex
periență nemijlocită și cunoaș
terea ca dobindire de cunoș
tințe prin intermediul cuvintu- 
lui. simbolului, imaginii se în
mănunchează 
seul oricărui 
în condițiile- 
aflate sub -semnul exploziei in
formaționale, biblioteca și-ar 
mai aroga un ' drept și anume 
acela al selecției și îndrumării 
științifice in ■ universul din ce 
in ce mai dens al cărții1 și asta 
pentru că formarea, ca proces 
neîntrerupt,: in sensul ei actual, 
presupune o mobilitate a in
formării, rapiditate * a ei, conso
nanță cu ritmul1 accelerat al 
noutății.

Știam-că în București func
ționează de cîțiva ani, _ cu 
un caracter oarecum experi
mental. o Bibliotecă a tinere
tului. Fără o .firmă care să îi 
indice prezența, ea se ascunde, 
la numărul 43 de pe Bulevar
dul Republicii, in fundul unei 
curți imense. Micul dreptunghi 
albastru de. la -intrarea in clă
dire m-a avertizat însă că mă 
aflu la Biblioteca municipală 
Mihail Sadoveanu, Secția pen
tru tineret. Nedumeririi mele i 
s-a răspuns'că da.-acolo se află 
Biblioteca tineretului care ofi
cial nu funcționează insă sub

organic pe tra- 
proces formativ, 
vieții moderne

această titulatură. O instituție 
sub acest, nume nu există. Ceva 
mai apoi am aflat că ceea ce 
vedeam nu era. administrativ, 
vorbind, decit biblioteca de sec
tor a sectorului IV. în fine am 
refuzat să dezleg încîlcitașa
radă. Important în asemenea 
cazuri este să vedem ce se as
cunde sub atîtea etichete.

Fără să fie exclusiv a tineri
lor, deoarece, din cite am putut 

1 să văd, ea și-a păstrat și publi
cul matur al fostei filiale de 
sector, biblioteca pe care o voi 
numi totuși, păstrînd convenția 
neoficială, „a tineretului", se 
bucură de o afluență destul de 
mare. .Uitîndu-ne la cifre pu
tem constata că din cei 4 500 
de înscriși de la începutul anu
lui la secția de împrumut, 3 400 
sint tineri ce au împrumutat 
aproximativ 30 000 de titluri din 
care 55 la sută sînt din dome
niul beletristicii, iar restul de 
45 la sută din domeniul ideolo
gic, politic, științific etc. La 
fondul obișnuit de carte al bi
bliotecii se adaugă și un fond 
special alcătuit din partituri, 
discuri, diafilme, carte și al
bume de artă, formînd fondul 
de împrumut al secției de artă.

- Seara, înainte de a dormi, îmi povestea pe șantierul ter
mocentralei de la Turceni un tînâr montor, mâ întreb ce am făcut 
in ziua respectiva, ce a însemnat ultima zi pentru munca mea și 
peniru mine personal. îmi răspund sincer și exact - am mai 
urcat cota construcției cu atiția metri, am învâțat sâ execut o 
lucrare mai dificila care mâ preocupa demult ; atunci mâ declar 
mulțumit Alteori, ziua nu-mi dă motive de îneîntare - am lucrat 
cam superficial, nu mi-a mai rămas timp sâ citesc o lucrare de 
specialitate... Mai dulce sau mai amar, fârâ acest bilanț tranșant 
n-aș putea trece mai departe. Am nevoie de confruntarea asta 
cu mine însumi ca sâ știu unde am ajuns, cu ce trebuie sâ con
tinui mîine.
Ne aflăm la Sinaia, la o oră 

tirzie cind socotelile zilei care-și 
consumă grăbită ultimele 60 de 
minute pot fi încheiate. Sinaia 
este pentru mulți dintre noi un 
oraș al excursiilor și al vacanțe
lor. Dar, dacă lăsăm deliberat de 
o parte turiștii, cu distracțiile 
și preocupările lor specifice, ră- 
mîne un oraș ca toate orașele, 
cu tinerii săi care muncesc și 
învață. Cu o parte dintre acești 
tineri am stat de vorbă în raidul 
nostru, cerîndu-le să facă un 
sincer bilanț al zilei aproape

trecute și să ne răspundă ce- au 
realizat de-a lungul ei.

în barul „Bucegi", spre sur
prinderea noastră, întîlnim câți
va elevi de la Grupul școlar de 
mecanică fină. Le trădează pro
fesia doar vîrsta și aerul vino
vat de școlari prinși cu țigara 
aprinsă, fiindcă nimic altceva 
din întreaga lor ținută nu amin
tește de categoria căreia apar
țin. Cineva îi întreabă de ce nu 
poartă număr matricol și-i puf
nește rîsul ; matricola ar mai 
lipsi în bar, pe îmbrăcămintea 
lor pestriță ! Moraru Nicolae din

anul I se pregătește să devină 
strungar, iar colegul său Coste 
Teodor — frezor. Așa că răs
punsul, lor răsună- cu atît mai 
uimitor :

— Azi? Ce să realizez? Am 
avut practica.

— Orele de practică sînt pen-, 
tru voi o pierdere de timp ?

— Nu, dacă ne-am fi ținut de 
treabă, mărturisesc „sfioși". Dar, 
oricum, prezenți am fost!

îi întovărășește un coleg mai 
mare, Drideanu Vasile, din anul 
II. Ca prezență fizică a fost și 
el la școală și recunoaște că 
„ceva, ceva" a mai prins. Dar 
ne mărturisește cu o sinceritate 
provenită din faptul că nu-și cu
noaște nici măcar orarul pe a 
doua zi, că lecțiile nu și le-a 
pregătit. „O să le fac !“ adaugă 
pus pe promisiuni. Cînd ? Acele 
ceasornicului grăbesc spre ora 
24.00. Cei doi care au practica 
n-au găsit toată după-amiaza 
timpul necesar să răsfoiască mă
car cursurile de specialitate, ca 
să aibă a doua zi ce aplica în 
practică. Colegul lor cu lecțiile

nepregătite va mai ..prinde" și 
a doua zi citeva noțiuni care se 
vor așterne confuze pe terenul 
mișcător al cunoștințelor nefi
xate. îi întreb dacă azi au citit 
o carte, dacă au văzut măcar un 
film. Primim de trei ori același 
răspuns negativ. Așa că nu ne 
mai rămîne să trecem la rubrica 
„realizări" decit timpul pierdut 
la „Bucegi", la o oră cind cole
gii lor, care au fost și cu mintea 
nu numai cu numele în clasă, 
și-au aprofundat lecțiile și se 
odihnesc pentru a putea munci 
mai cu spor a doua zi.

Ne continuăm raidul. întîlnim, 
în compania unor tineri, cunos- 
cuți doar de citeva clipe și doar 
după numele mic, pe surorile 
Nicolae — Florentina și Daniela, 
fidele cliente nocturne ale res
taurantelor Palace și Montana.

— Ce-am făcut azi ? Ne-am 
învirtit puțin prin casă, am min- 
cat și ne-am dus la jocurile me
canice, am pierdut niște bani... 
Cam asta e tot.

— N-aveți nici o ocupație ?
— Nu.

— Atunci din ce trăiți. de 
unde mai aveți și bani de pier
dut la jocuri ?

— Ne dă tata, răspunde plicti
sită, la o întrebare ce i-a mai 
fost pusă de n ori, sora cea 
mică.

în ziua aceasta, cele două ti
nere, de 23 și 16 ani, n-au pro
dus absolut nimic, nu și-au îm
bogățit mintea cu nimic ; spus 
mai de-a dreptul — nu și-au o- 
norat cu nimic existența. Testul 
nostru ar fi dat cu ele același 
rezultat și ieri și alaltăieri, in 
toate zilele și în toți anii de 
cind s-au lăsat de carte și tră
iesc pe spinarea părinților. 
Nicolae Florentina a absolvit 10 
clase și școala profesională de 
croitorie, dar la orice ofertă 
răspunde cu dispreț : „Eu și 
croitoreasă ? Asta e muncă grea 
și neinteresantă". Nicolae Dani
ela dovedește același chef de 
treabă cînd i se propune să în-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a ll-a)

MIRELA ROZNOVEANU
(Continuare in pag. a ll-a)

Noi construcții, la Zalău

eficient, la 
și pe toată 
dețul Ialomița, deoarece 
nurile nu sînt încă eliberate de 
coceni, tractoarele nu au front 
de lucru decît pentru o singură 
zi. Aici s-a trecut la redistri
buirea utilajelor între unități 
pentru recuperarea diferențelor 
dintre zone, iar în multe uni
tăți s-a hotărît să se aducă hra
nă caldă mecanizatorilor în 
cîmp și să se lucreze în schim
buri prelungite. Prin buna or
ganizare a muncii și in coope
rativele agricole Hăbenr, Moș-, 
teni, Conțești, Bilciurești. Măr- 
cești, Bălteni din județul Dîm
bovița lucrarea este pe termi
nate. Rezultate bune au obținut 
și mecanizatorii din Mehedinți, 
Brăila și Tulcea.

pregătiri pentru
RECOLTA DE FRUCTE
Puternicele bazine pomicole 

din județul Bistrița-Năsăud. 
unde mari suprafețe - sînt- -culti
vate cu plantații de meri, cu
nosc în această perioadă o in
tensă activitate. Echipele de 
cooperatori, care au parcele an
gajate în acord global pe1 o du
rată mai îndelungată, au trecut 
la efectuarea lucrărilor de iar
nă, in vederea protejării pomi
lor. • Tulpinele sînt înfășurate 
cu diferite materiale de pro
tecție pentru a împiedica ata
cul rozătoarelor, frunzele, ra
murile bolnave și fructele tu
mefiate sînt strinse și arse, în 
vederea distrugerii focarelor de 
dăunători ăi livezilor. Se acțio
nează intens la săpatul în .jurul 
pomilor, precum și la fertiliza
rea cu gunoi de grajd. Se fac, 
de asemenea, pregătiri în vede
rea declanșării stropirilor de 
iarnă. Trebuie menționată in 
această ordine de idei și lucră
rile ce se efectuează - pentru 
modernizarea plantațiilor, des
fundarea și terasarea parcelelor 
unde se vor înființa noilivezi. 
Concomitent cu livrarea spre

ȘT. DORGOȘAN

(Continuare în pag. a Jll-a)

NADIA
COMANECI - 

cea mai bună 
sportivă a tării 

și a lumii 
în anul 1976

CLASAMENTELE 
ASOCIAȚIEI PRESEI 

SPORTIVE 
DIN ȚARA NOASTRĂ 
privind cei mai buni 
sportivi si sportive 

ai anului 
în pagina a 3-a
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Timiditatea și modestia, 
false motivații ale inactivității

Argumentele fruntașilor
Zilele trecute 1» Facultatea Bute de etudentl ei cadre dl- de horticulture a Institutului dactice reprezintă In prezent agronomic ..Nlcolae Bllcescu" paste 250 000 lei. SI la munca din București ^s-a* desfășurat patriotică studenții de u bort-.- 

„Tiecare ^asociație. a studenților prestate^ la ' dlfențe^oblectlve

Ample și numeroase 
manifestări culturale 
desfășurate in etapa 
de masă a Festivalu

lui național 

„CÎNTAREA 
ROMÂNIEI-

”Un."'iaSrni „n harnic «!«•.
tiv de studenti. Diploma de dentii de la Facultatea de Im-
SrtScR.'. Studenții Institutnlni ^",„-.^3 

agronomic „Nicolae •«“$“'). Zî 
«'ai'HînS-' Bălccscu" printre

te‘ raa’
Si In activitatea practici de zi de contract. echivala-

a tost inaugurai Cenaclul pionierilor bocuroslenl sl

producție, precum si In munca te cu circa 500 eoo iei. de cercetare si proiectare. tnreștstrind la indicativul valo-

a'sc. dhT^aculute. da"”'care ?WoSt'lei‘>shidȚntil^racu°Stu ^CRAIOVA.^Ș-aa ( încheiat

âjhiV "im"?!

n?nd almf*cu,t*Ulbnoastre^obtl- munca ^^atrmtleî avtn^arope-

duetlve sau colaborlnd activ le tarea âRom*5nir^',?li'arosle "mo- a României sl împlinirea a

late de catedrele de speciallute. 14 d‘“ •"*

■ewes
„Henric al IV-lea“

de Shakespeare

PE SCENA TEATRULUI J4OTTARA'

Ce ați realizat astăzi? „LINII TEHNOLOGICE" 
DEFICITARE IN BIBLIOTECA 

TINERETULUI

| SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI" • SERIALUL 1“ •

ȘCOALA 
VOINȚEI

15. Un nume pe toate 
lungimile de undă
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CĂMINELE PENTRU TINERET

I

Jălârn li căciulite

• Tvn.VAL'L

In vizită la tinerii 
întreprinderii 

.Zimbrul

RomAne. a primit pe cond ril d->«aUilor participați

OJ.H.T. A part

De la ffnr. 1" la „nr. 2 
un interval al nepăsării

Plenara Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Ample 
lucrări

LUNA DECEMBRIE 
LUNA CADOURILOR

CONCURSUL „BUNA SERVIRE*
Responsabilii comerțului brașovean nu doresc sâ-i 
cunoascâ pe cei mai buni tineri lucrâtori din acest

NADIA COMANECI 
cea mai bună sportivă a tării 
și a lumii in anul 1976 

CLASAMENTELE ASOCIAȚIEI 
PRESEI SPORTIVE DIN ȚARA NOASTRĂ 
privind cei mai buni sportivi și sportive 

ai anului
CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI ROMANI Al ANULUI 1070 
NADIA COMANECI (gimnaitică) 2. Vaiile Dîba 

. Teodora Ungureanu (gimnastic*) 4. 
(box) 5. Gheorghe Megeiea (r‘* 
(tenis) 7. Mircea Simon (box) 8. G 
e) 0. Iosif Tismănar (popice)

BUNE 10 SPORTIVE ALE LUMII IN II
NADIA COMANECI (România) gimnastica : 2. ; 3. Irena Szewinska (Polon 

(U.R.S.S.) atletism ; 3. Ros. j 6. Chris Evert (S.U.A.)

Slockl (handbal) al loalr Vlj 
(fotbal).

Competiția 
Cupa Carpați‘ 

popice

o ECHIPELE Portugaliei.Olandei, |l EIimIM s-au ceKfl-

• PRIMUL campionat mc 
Jar*echipetor'de 'wmi*

meridian

CANA- il AZ'ONUL



Rezoluții inițiate de România 
adoptate de Adunarea Generală 

a O.N.U.

pe scurt

* Convocarea unei 
sesiuni speciale

□□ □□□□□
ȘTIRI, NOTE, COMENTARII 9 ȘTIRI, NOTE, COMENTARII 9 ȘTIRI, NOTE, COMENTARII 9 ȘTIRI, NOTE, COMENTARII 9 ȘTIRI

DISTINCȚII ROMANEȘTI

■C. . •> . IU u « « .

Furtuni in «estul Europe

Mim telceio

• Ocrotirea ți 
dezvoltarea 

valorilor culturale

I 
I 
I 
t
I

» 
I 
A 
I
1

Extinderea 
activităților 

Universitâl

Mexicul in favoarea linei noi ordini 
eronomire inicrnaliiiiiale 

Atocuțiuneo noului președinte Jose Lopez Portillo

OPINII PRIVIND RECONVIM ARE 
CONFERINȚEI l»E LA GENEVA

SARBATOAREA POPORULUI 
LAOȚIAN

•i

MAREA BRITANIE 
Problemele economice 

Io ordinea zilei

de NordIrlanda
in umbra violentei ACCIDENT AVIATIC IN AUSTRIA

Expoziție românească la Manila looperarea economică 

soiielo-americană 
DISCURSUL TOVARĂȘULUI

Preocupări pentru 
viitorul politic portughez 

Un comentariu al agenției „Inter Press Service
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