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O

un astfel de 
vorbit despre 
ca despre o 
de existentă,

ca ceilalți secretari — Ion Da
vid, Ion Madgear și alții, să vină 
cu precizări în amănunt.

— Azi au fost prezenți peste 
200 de tineri din schimburile doi

în ce privește ZONAREA 
CULTURII : ținîndu-se cont de 
rezulta.tele slabe obținute în 
anii la care ne-am referit, pă- 
mînturile repartizate bumbacu-

In cabinetul de științe sociale 
al Grupului școlar „LJnio" 

Satu-Mare
Foto: ST. WEISS

• TINERII ȘI-AU ASUMAT IN TIMPUL LIBER ATRIBUȚIUNI CARE AR FI NECESITAT O LUNA DE MUN
CĂ IN PLUS PENTRU CONSTRUCTORI • MATERIALELE DIN DEMOLĂRI, CARE DE OBICEI SE ARUN
CAU IN CEA MAI MARE PARTE, AU SERVIT LA AMENAJAREA UNEI MODERNE BAZE SPORTIVE • 
TOATE UTILAJELE PENTRU NOUA CAPACITATE AU FOST REALIZATE DE COLECTIVUL ATELIERULUI DE 

AUTOUTILĂRI IN CARE LUCREAZĂ PESTE 60 DE UTECIȘTI.■II

lui urmează acum, cu precă
dere, cursul Dunării, de-a lun-

NICOLAE ADAM
(Continuare In pag. a Il-a)

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIX. SERIA II. Nr. 7588 4 PAGINI —30 BANI VINERI 12 OCTOMBRIE 1973

VEȘTI DIN ECONOMIE
• ȘANTIERELE TRUSTULUI DE CONSTRUCȚII INDUS- 

TRIALE-CLUJ au devenit adevărate poligoane de experi
mentare a soluțiilor tehnice de mare productivitate. Astfel, 
la construcția unor mari hale industriale din Arad și Tg. 
Mureș s-a folosit o nouă soluție constructivă, pe baza că
reia panourile prefabricate din beton armat pentru pereți au 
fost înloeuite cu diafragme din beton monolit obținute prin 
glisare. Schimbarea soluției inițiale a permis constructorilor 
clujeni să scurteze timpul de execuție cu circa trei luni, să 
elibereze, pentru alte lucrări, utilajul greu destinat montării 
marilor panouri prefabricate, să economisească 11 tone de 
metal și să reducă costul construcției cu aproape 260 000 lei,

A fost aplicată, de asemenea, cu succes o soluție origi
nală, privitoare la construcția castelelor de apă. soluție bre
vetată ca invenție de un colectiv de specialiști ai trustului 
clujean.

• CONSTRUCTORII DE PE ȘANTIERUL NOILOR CA
PACITĂȚI ALE ÎNTREPRINDERII „TRACTORUL" DIN 
BRAȘOV au îndeplinit planul anual de lucrări cu aproape 
trei luni înainte de termen. Succesul se datorește în bună 
măsură colaborării permanente a constructorilor cu benefi
ciarul — care întrunește și calitatea de furnizor al utilaju
lui tehnologic. De remarcat că cea mai mare parte a utila
jelor necesare au fost confecționate in cadrul secției de aulo- 
utilări a marii uzine brașovene.

Datorită avansului obținut, constructorii vor realiza pină 
ia sfîrșitul lunii decembrie o producție suplimentară în va
loare de 30 milioane Iei.

MESAJ ADRESAT DE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT AL

Pe ogoare, în fiecare zi 
ritm intens la semănat

Pantelimon
Mateescu

obișnuit, atunci 
cînd vorbim despre un ino
vator să-i asociem la nume 
și ideea de noapte ; noapte 
albă, decolorată sub abajurul 
veiozei ori deasupra planșe
tei, in lumina de neon a bi- 
roului. Si nu ni se pare exa
gerarea unor stări de lucruri 
și nici măcar metaforă. Este 
o realitate dovedită cu fie
care exemplu, o axiomă fără 
chiar nevoia de excepție me
nită să întărească regula. De
sigur, un om stăpînit de fe
bra cunoașterii, a căutărilor 
se află permanent într-o, aș 
zice, stare de veghe: la sluj-

bă, în tramvai, la.masă, la 
plimbare — nu numai in bi
bliotecă, deci, cu orar fix, în
tre tomuri și tratate de spe
cialitate. Dar, mai ales, 
noaptea rămîne perimetrul 
generos al efortului creator, 
orele calme, ale acelei liniști 
aparte pe care numai senti
mentul nopții ți-o dă, tre
buind să fie calme tocmai 
pentru a adăposti celelalte 
ore, parcurse simultan, de 
trudă și îndoială, de cerce
tare și descoperire. Și mai 
este, la urma urmei, nevoie 
de timp în plus, iar noaptea 
îngăduie acest timp. De a- 
ceea, zic, în astfel de situa
ții, insomniile nu se mai tra
duc de mult prin neputința 
de a dormi — cum, corect, ne 
informează orice dicționar 
medical — ci prin dorința de 
a veghea — un gînd, o idee, 
un contur de speranță — de
venită reflex.

Am cunoscut 
om, care mi-a 
insomniile lui 
state naturală
cu satisfacție că a reușit să 
deprindă acest mod de-a 
trăi. Nu, nu-și petrece nop-

Folosite în stare pură sau în 
nenumărate combinații, inul și 
bumbacul sînt două dintre cele 
mai importante plante tehnice 
care formează baza industriei 
textile. Masiva întrebuințare a 
produselor sintetice nu le-a scos 
din cursă ; dimpotrivă, a accen
tuat importanța lor, ele fiind, 
deocamdată, de neînlocuit în a- 
nurni te compartimente indus
triale. Culturi cu vechimi dife
rite în țara noastră — bumba- . 
cui a început să fie cultivat la 
noi în 1935 — „cererea** acestor 
plante tehnice la „bursa** mate
riilor prime, datorită rezulta
telor slabe, a fost mai în
totdeauna scăzută. O statistică 
aproximativă întocmită pe opt 
ani producători — 1951—1958 — 
evidențiază, de altfel, în cazul 
bumbacului, o medie la hectar 
destul de modestă.

Reactualizată din indiscutabile 
rațiuni economice, cultura bum
bacului se află pe ordinea de zi 
a celor două ministere intere
sate — al agriculturii, industriei 
alimentare și apelor și indus
triei ușoare —, nu în formă de 
studiu ci de experiment > în 
ultimă fază, anul viitor urmînd 
să fie însămînțate cu bumbac 
o suprafață de 5 000 hectare.

Ce s-a obținut în fază de ex
perimentare, ce concluzii s-au 
tras, care sînt pretențiile be
neficiarului, cum răspunde a- 
cestor sarcini de maximă im
portanță „cultivatorul**, care 
este situația la zi — iată cîteva 
din întrebările al căror răspuns 
am încercat să-1 aflăm într-un 
dialog purtat cu reprezentanți 
ai celor două ministere, ai unor 
unități agricole.

Fotografie de EM. TĂNjALĂ
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
Delegațiile organizațiilor de tineret
din unele țări socialiste si F. M. I. D

r

participante la întîlnirea cu privire la
activitatea în rîndul tineretului muncitoresc
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
joi după-amiază, pe participan
ții la întîlnirea organizațiilor de 
tineret din unele țări socialiste, 
cu privire la activitatea în rîn
dul tineretului muncitoresc, or
ganizată la București de Comi
tetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist din România.

Au luat parte delegațiile Uni
unii Tineretului Comunist Dimi- 
trovist din R. P. Bulgaria, Uni
unii Socialiste a Tineretului din 
R. S. Cehoslovacă, Uniunii Tine
retului Muncitor Socialist din 
R. P. D. Coreeană, Uniunii Tine
rilor Comuniști din Republica 
Cuba, Tineretului Liber German 
din R. D. Germană, Uniunii Ti
neretului Revoluționar Mongol 
din R. P. Mongolă, Federației 
Uniunilor Socialiste ale Tinere
tului Polonez din R.P. Polonă, 
Uniunii Tineretului Comunist 
din R.P. Ungară, Uniunii Tine
retului • Comunist Leninist 
Uniunea Sovietică, Uniunii 
neretului Muncitor „Ho 
Min" din R.D. Vietnam 
reprezentanți ai Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, 
precum și ai Uniunii Tineretului 
Comunist din România.

La primire au participat tova
rășii Petre Lupu, Cornel Burti
că, Ștefan Andrei, Ion Traian 
Stefănescu, prim-secretar al C.C. 

U.T.C., ministru pentru

problemele tineretului, Nicu 
Ceaușescu. vicepreședinte al 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia.

Adresîndu-se participanților la

întîlnire, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Aș dori ca, în numele Comi
tetului Central al partidului, să 
salut în mod călduros pe 
reprezentanții organizațiilor de

tineret din țările socialiste 
și ai Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, care s-au 
reunit la București pentru un

(Continuare în pag. a lll-a)

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori să vă mulțumesc tu

turor pentru cuvintele rostite 
la adresa poporului român, a 
partidului, a realizărilor pe 
care România le obține pe ca
lea construcției socialiste. Sînt 
deosebit de bucuros că în aces
te zile pe care le-ați petrecut 
in România ați putut face un 
schimb larg de păreri asupra 
unor probleme de mare impor
tanță, cum sînt acelea privind 
tineretul muncitoresc, proble
mele pregătirii profesionale, 
educației sale în șpirltul inter
naționalismului proletar, al 
luptei pentru socialism, pentru 
comunism.

Fără îndoială că o problemă 
așa de vastă a trebuit să sus
cite multe discuții, întrucît și 
experiențele sînt destul de va
riate, ținînd seama de nivelul 
de dezvoltare al țărilor care 
participă la această reuniune și 
de faptul 1 : 7
construirea noii orînduiri so
ciale, țările noastre se găsesc 
în etape deosebite. Spre exem
plu, Uniunea Sovietică constru
iește deja societatea comunistă, 
iar alte țări socialiste se află 
în diferite etape de dezvoltare. 
Sper că «chimbul de experien
ță pe care l-ați avut la Bucu
rești va fl deosebit de folositor 
pentru toți participanții, va 
ajuta la înțelegerea mai bună a

preocupărilor fiecărei organiza
ții In educarea ' *’
nerei generații 
constructori ai 
comunismului. , . _ __
uniunea, schimbul de experien
ță s-a desfășurat într-un spirit 
prietenesc, tovărășesc, va con
tribui la întărirea colaborării și 
solidarității între organizațiile 
de tineret din țările noastre, 
între tineretul țărilor socialiste 
și, ca atare, și între partidele și 
popoarele țărilor socialiste ale 
căror organizații de tineret sînt 
reprezentate aici.

Sînt, de asemenea, deosebit 
de mulțumit că la această re
uniune au participat și repre
zentanții F.M.T.D., organizație 
care are un rol important în 
unirea tinerei generații în lup
ta pentru progres social, pen
tru pace, pentru triumful unei 
politici noi, de colaborare, între 
toate popoarele lumii.

După cum cred că ați putut 
constata In aceste zile, tineretul 
muncitoresc român depune 
eforturi susținute pentru a 
aduce o contribuție tot mai ac
tivă la înfăptuirea politicii par- 
................... : făurire a societății 

multilateral dezvol-
tidului de 
socialiste 
tate.

Trebuie
prilej că
apreciere ___ __________
pe care tineretul, în general și

tineretul muncitoresc, în special, 
o aduc la înfăptuirea întregului 
program elaborat de Congresul 
al X-lea și de Conferința Na
țională ale partidului nostru, fe
lului în care Uniunea Tineretu
lui Comunist își îndeplinește ro
lul său de organizare, condu
cere și educare a tinerei gene
rații. De altfel, in numeroase 
întreprinderi ale României so
cialiste virsta medie a multor 
colective de muncitori, ingineri 
și tehnicieni nu depășește 21— 
22 de ani, ceea ©e vorbește de 
la sine despre rolul tineretu
lui și activitatea de mare im
portanță pe care o desfășoară 
în edificarea societății socia
liste.

In general, dragi tovarăși și 
prieteni, noi dăm o înaltă a- 
p reci ere și atribuim un rol im
portant tineretului în opera de 
construcție a societății socialis
te. Ne preocupăm atît de pre
gătirea profesională, cit și de 
educarea sa in spirit patriotic, 
în spiritul ideilor marxist-leni- 
niste, al internaționalismului 
proletar.

Considerăm că tineretului îl 
revine o misiune de importanță 
hotărîtoare în dezvoltarea vii
toare a țării noastre șl, vorbind 
pe plan mai general, în dezvol
tarea societății omenești pe ca
lea socialismului, a progresului 
și civilizației. Tocmai în aceasta

constă rolul pe
astăzi activitatea organizațiilor 
de tineret. Partidul nostru se 
preocupă de educarea tineretul 
lui pentru a crea constructori 
demni, fermi, ai socialismului și 
comunismului, pentru a sădi in 
inima și în conștiința tineretu
lui ideea solidarității în lupt» 
hotărîtă Împotriva politicii lrn‘- 
perialiste, a colonialismului și 
neocolonialismului.

Este adevărat că tineretul din 
țările aocialiate crește în con
diții noi. Mulți nu cunosc — șl 
este normal să nu cunoască — 
vechile atări de lucruri. Eu mă 
număr printre cei care am lu
crat în mișcarea de tineret și 
în condițiile regimului burghe- 
zo-moșieresc. Cunosc direct și 
ce a însemnat acest regim, și 
rolul tineretului și al organiza
țiilor de tineret in aceste îm
prejurări. De aceea, apreciez în 
mod deosebit rolul pe care îl 
au de jucat astăzi organizațiile 
de tineret, misiunea importantă 
ce revine tineretului in societa
tea socialistă. Condițiile de 
viață, de învățătură, de cultură 
pe care le are astăzi tineretul 
sînt tocmai rodul cuceririlor re? 
voluționare, al victoriei socialist 
mulul in țările noastre, al fap
tului că partidele comuniste au 
călăuzit și călăuzesc popoare-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Republicii Federative a Braziliei

ORGANIZAȚIA U.T.C. A ȘTIUT 
ClND Șl UNDE SĂ INTERVINĂ

In ziua de 11 octombrie a.c., 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe Federico Carlos 
Carnauba, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în cali
tate de trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Re
publicii Federative a Braziliei în 
țara noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Stat și ambasa
dorul Republicii Federative a 
Braziliei au rostit scurte alocu
țiuni.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială, prietenească cu minis
trul plenipotențiar brazilian, Fe
derico Carlos Carnauba.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Au 
fost, de asemenea, de față 
membri ai misiunii diplomatice 
a Braziliei la București.

• Ambasadorul R. P. Polone

Bunul obicei ca la terminarea 
programului de muncă secreta
rii organizațiilor U.T.C. din 
secții să se abată pentru 5—10 
minute pe la sediul comitetului 
pe întreprindere este mai vechi 
la Electromotor Timișoara, a 
devenit o practică de informare 
și transmitere de sarcini, ope-

rativă. De data aceasta, tova
rășul Alexandru Dumitrașcu, 
secretarul comitetului , nu avea 
nimic deosebit de comunicat co
legilor săi, în schimb ei veneau 
cu o informare de ultimă oră :

— Am terminat, tovarășe se
cretar — îl anunță unul dintre 
ei, Ciprian Pătrășescu, pentru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi dimineață, pe 
Jaromir Ocheduszko, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Po-

lone la București, în legătură cu 
plecarea definitivă a acestuia 
din țara noastră.

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cu acest pri
lej cu ambasadorul R. P. Po
lone într-o atmosferă tovără
șească.

• Ambasadorul Norvegiei
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit la 11 octom
brie pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Norve
giei la București, Thor Brodt-

korb, în legătură cu plecarea 
definitivă a acestuia din țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
întrevedere care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.



„SCÎNTEIA TINERETULUI'1 pag. 2 VINERI 12 OCTOMBRIE 1973

PE OGOARE, IN FIECARE ZI Cine

„RITM RECORD" LA CULES Șl SEMĂNAT
Eforturi

hotăritoare pentru 
recolta anului 1974

„în aceste zile hotăritoare 
pentru reoolt* anului 1974, lu
crătorii din agricultura județu
lui Constanța depun eforturi 
susținute pentru a îndeplini în
tocmai sarcinile ultimei campa
nii din an. Pînă astăzi, joi, a 
foșt insămințată peste trei sfer
turi din întreaga suprafață des
tinată culturilor de toamnă. 
Printr-o mai bună organizare 
și distribuire a forței de muncă, 
a mașinilor și utilajelor, elimi- 
nindu-se orice întîrzieri ritmul 
la insămînțări a crescut în ul
timele zile, astfel incit putem 
spune că județul nostru va ter
mina la timp insămînțările de 
toamnă*' (din discuția avută cu 
inginerul Victor Negoiță, direc
tor adjunct la Direcția agricolă 
județeană).

„înarmați" cu această afirma
ție, poposim la C.A.P. Bărăganu. 
Aici, mai buna mobilizare a for
țelor de muncă începe de la se
diu... unde găsim doar un con
tabil și acela venit din cimp 
pentru a transmite la județ 
..gradul" de coacere al porum
bului. Deci, toți cooperatorii 
sint pe tarlale. Președintele 
C.A.P.-ului, Paraschiv Nicolae, 
ne „oferă" spre analiză trei ci
fre : din totalul de 680 hectare, 
destinate griului, au fost arate 
680, peste 525 pregătite și aproa
pe 300 însămînțate. „însămința- 
tul griului a început pe 4 oc
tombrie, se va termina, în orice 
caz, pe 18, dacă nu mai de
vreme".

La Bărăganu cadrele de con
ducere ale cooperativei au, fie
care, o suprafață de care răs
pund concret de la a la x : pre
zență, mașini, sămință, depla
sarea forței de muncă de la un 
loc la altul, hrana mecanizato
rilor, cazarea lor, acolo unde 
este cazul etc.

„Se muncește temeinic, cu în- 
căpățînare și pentru că se mun
cește pentru ultima oară pe „a- 
ceste" pământuri, ne declară me
canizatorul Hanu Mihai. La a- 
nul, întreaga suprafață a coope
rativei — 2 114 hectare — va fi 
irigată, ne luăm adio de la pă- 
mlnturile tari, ca piatra, care 
ne-au dat de furcă de atitea 
ori". Pentru 1* anul este pre
văzută, o medie de 4 300 kg la 
hectar.

în cimp, alături de cel 20 de 
mecanizatori care lucrează zil
nic, lucrează zilnic și președin
tele cooperativei și inginerul 
șef, Mușat Mihai, și șefii de 
fermă, inginerii Anghelesescu 
Cornel și Mușat Mariana, și tot 
personalul administrativ. Cum 
spuneam ; la sediu...

Președintele C.A.P. 
praisar nu se grăbește 
Iii despre însămtnțat. 
mijloacele de transport pentru 
sfeclă. Tocmai a vorbit cu di
recția agricolă, I s-au promis 
camioanele necesare, i-ar trebui 
6. are doar 3, așteaptă : poate 
astăzi ? Revenind la grîu, în
țelegem de ce președintele era 
preocupat de cele 6 camioane : 
griul înaintează zilnic cu viteza 
necesară terminării la timp a 
însămînțatului. Nu s-au ivit 
..goluri de producție", diagrama 
însămînțărilor „respiră" normal: 
anroape întreaga suprafață — 
710 hectare — a fost arată („mai 
si nț cîteva zeci de hectare" — 
la ora la care articolul apare, 
cele citeva zeci au fost trans
mise la județ ca fiind termina
te) ; peste 480 au fost însămîn- 
țate cu grîu ; s-au aplicat cite 
400-500 kg superfosfat, în func
ție de planta premergătoare 
cite 150 kg azotat de 
la hectar ; șaptezeci la sută din 
întreaga suprafață va fi însă- 
mînțată cu „Caucaz" șl „Bezos- 
taia" elită, garanție a unei pro
ducții sporite la grîu de cea mal 
bună calitate.

La fel „stau" și cooperatorii 
din Cuza Vodă : grîu planificat

— 600 hectare, arat — 600, 
mințat 500 ; au mai fost 
mînțate 85 hectare de 
verde și 25 cu răpită.

Situația din cele trei coope
rative agricole de producție se 
repetă la nivelul întregului ju
deț. Dirijarea judicioasă a mij
loacelor mecanice, recoltarea 
culturilor de pe suprafețele des
tinate cerealelor, mobilizarea 
tuturor cooperatorilor — mai 
participă mii de elevi și ștu- 
denți — toate aceste* au impri
mat ritmuri înalte de lucru, au 
făcut posibile rezultatele despre 
care vorbeam la începutul 
cestor rînduri.

JJ

din To
cii deta-
Lipsesc

•i
amoniu

(Urmare din pag. I)

gul a einci județe — din Dolj 
pînă în Ialomița — pe această 
fișie de pămînt adunîndu-se pe 
vară 3 000—3 400 grade căldură, 
adică necesarul de tempera
tură pentru ca bumbacul să 
poată fi cultivat în condiții a- 
vantajoase. Dacă zonarea s-a 
făcut în mod judicios, în urma 
unor studii de specialitate de 
maximă rigurozitate științifică, 
amplasarea la nivelul județelor 
ridică, în cele mai multe cazuri, 
ne justificate semne de între
bare. Motivîn-du-se cu priorită
țile stabilite prin hotăriri de 
stat : grîu, porumb, cartofi, sfe
clă — priorități care, normal, 
nu intră în discuție —, unele 
direcții agricole județene, uni
tăți cultivatoare au repartizat 
bumbacului suprafețe în gene
ral necorespunzătoare. Anali- 
rînd complexul de faotori care 
a dus la această situație, tre
buie să ținem cont însă și de 
condițiile pedoclimatice exis
tente în ultimi ani — inundații 
ce au Îngreuiat considerabil 
rotația culturilor — cît și faza 
de experiment, anul trecut cul- 
tivîndu-se primele 500 hectare. 
Dar, așa cum demonstrează 
elocvent cifrele, distanța dintre 
rezultatele obținute in unități 
agricole în absolut aceleiași 
condiții naturale și de dotare 
mecanică nu poate fi explicată 
decit printr-o inexplicabilă lipsă 
de interes a c.elor în cauză. 
Lista rezultatelor slabe începe, 
de neînțeles, cu stațiunile ex
perimentale de la Mărcidești — 
Ialomița, Băneasa — Ilfov, Be
chet — Dolj, și continuă cu 
C.A.P.-urile din comune apar-

este vinovat de intîrzierea 
unor manuale școlare ?

VĂ PROPUNEM 0 INITIATIVAj

masă

NICOLAE ADAM

Ei fac dovada
unei înalte

responsabilități
comuniste11

lată cuvintele de apreciere la adresa elevilor 
fi studenților aflafi în aceste zile în campania 

de recoltări

In Județul Mure» »u pârtiei- 
pat în tabără de muncă patrio
tică organizată de către comi
tetul județean U.T.C. aproape 
6.000 de elevi din liceele de 
cultură generală și studenți. 
Valoarea muncii prestate de ei 
evidențiată de ultimul raport 
statistic *1 sectorului de resort 
de La comitetul județean este 
de 706 734 lei. Antrenați în di
verse activități pe care sezonul 
actual le reclamă, efortul lor se 
măsoară în tone. Printre cifrele 
care reliefează sprijinul dat de 
către organizațiile U.T.C. din 
școli, unităților agricole de stat 
de la Batoș, Albești, Sighișoara, 
Iernut, Acățari, Zaul de Cîm- 
pie, Reghin, Sincrai, amintim 
recoltatul a 2 262 tone fructe, 
1 333 tone gulii furajere, 1 191 
tone sfeclă de zahăr, 2 248 tone 
sfeclă furajeră, 972 tone cartofi, 
293 tone legume, 596 tone po
rumb boabe, 275 tone porumb 
siloz, 33 tone struguri, a fost 
sortată și transportate o impor
tantă cantitate din culturile 
recoltate.

— Profesorii și elevii, subli
nia inginerul Constantin Hă- 
nescu, de La I.A.S. Albești, au 
făcui dovada unei înalte respon
sabilități comuniste și cetățe
nești. Sprijinul acordat unității 
noastre se materializează in re
coltatul a 875 tone fructe, 130 
tone sfeclă de zahăr, 810 tone 
sfeclă furajeră, 144 tone legume, 
50 tone porumb. Dacă aș evi
denția pe elevii Constantin Stîn- 
gaciu, Gheorghe Bouaru, Virgil 
Pop din anul III, ori pe începă
toarele Marta Gușter ori Ileana 
Szabo aș fi nedrept cu ceilalți. 
Așa că toți merită laude atit la 
hărnicie cit și la disciplină.

Cuvinte asemănătoare rostește 
și tov. Nicolae Palade, șeful ser
viciului economic de la I.A.S. 
Sighișoara. în fermele de la Se- 
leuș, Criș, Venchi, Rora, Sora- 
miclea, lucrează la recoltat 
fructe și hamei 380 elevi ai Li
ceului nr. 2 din Sighișoara. în 
două săptămîni ei au recoltat 
125 tone fructe, 105 tone sfeclă

de zahăr, 60 tone sfeclă furaje
ră, 20 tone hamei. Valoarea 
muncii prestate : 63 229 lei.

Entuziasm și hărnicie mani
festă și cei 400 de elevi ai Li
ceului „Bolyai" din Tg. Mureș, 
prezenți în aceste zile în lanu
rile de porumb ale I.A.S. Acă
țari. Dar ascultîndu-1 și pe in
terlocutorul nostru din Sighi
șoara : să redăm faptele de pînă 
acum î recoltatul a 200 tone 
gulii furajere, 570 tone sfeclă de 
zahăr, 5 tone fîn, 400 tone sfe
clă furajeră, 1,5 tone hamei.

MIRCEA BORDA

Lumănaru Petrică, Tulcea : 
Conform Ordinului Ministerului 
învățămîntului nr. 13886/1970, 
absolvenții școlilor profesionale 
cu durata de minimum 3 ani, 
care au la bază școala generală 
(de 7 sau 8 ani) se pot înscrie 
in anul III la liceele industriale 
— învățămînt seral — în spe
cialități corespunzătoare meseri
ilor în care s-au pregătit, susți- 
nînd examene de diferență. A- 
ceștia se pot încrie și în anul 
III al liceului de cultură gene
rală — învățămînt seral sau 
fără frecvență — susținînd de 
asemenea examene de diferen
ță. Informații în legătură cu 
datele sau obiectele la care ur
mează să susțineți examene de 
diferență puteți obține de la li
ceul la care doriți să vă conti
nuați studiile, după încheierea 
perioadei de instruire militară 
și după încadrarea în produc
ție.

Chiper Petru, comuna Borca, 
lud. Neamț : în limita posibili
tăților cererea dv. va fi rezol
vată.

Guju Vacile Dorel, București : 
Hotărirea de a se susține con
curs numai la unele secții a 
fost luată de către conducerea 
Ministerului Educației și Invă- 
țămlntului, cu consultarea insti-

împotriva risipei din stațiunile de mașini agricole

FIȘA PERSONALĂ 

DE VENITURI Șl

CHELTUIELI
Bătălia pentru obținerea unor venituri tot mai apropiate de 

posibilitățile reale, pentru reducerea cheltuielilor la mia de Iei 
venituri, pentru creșterea rentabilității și rentabilizarea tuturor 
S.M.A.-urilor înregistrează în județul Iași succese din ce în ce 
mai remarcabile.

Necesitatea de a se pleca de la o bază foarte concretă în ac
țiunile de economisire a carburanților și pieselor de schimb, de 
pregătire profesională a mecanizatorilor și de intensificare a 
muncii politico-educative în funcție de problemele colectivelor 
de muncă si ale oamenilor, a dat naștere unei noi Inițiative : Fișa 
personală de venituri și cheltuieli a mecanizatorului. Prin depă
șirea rubricației și deci a scopurilor pe care și le propune o 
simplă fișă contabilă, fișa la care ne referim, aplicată pentru 
întiia oară Ia S.M.A. Pașcani, devine o posibilitate de control șl 
de autocontrol a mecanizatorului, o oglindă profesională a aces
tuia. O oglindă care vorbește puțin dar arată multe, inclusiv 
direcțiile în care trebuie să se acționeze ; fie asupra omului, fie 
asupra mașinii. Aplicată, inițiativa a dus la o defalcare mal 
judicioasă a planului de venituri și cheltuieli pe secții, pe trac
toare șl pe oameni, în funcție de condițiile naturale de muncă, 
de marcă și gradul de uzură al fiecărui tractor. Valabilitatea 
practică a acestei inițiative este demonstrată

; S.M.A. Pașcani unde ea a fost introdusă au 
tlirl de 2.5 milioane lei peste prevederi în 
cheltuielilor de producție cu 50 000 lei.

V 

și de faptul că la 
fost obținute veni- 
condițliie reducerii

I. CHIRIAC

tuțiilor de învățămlnt superior. 
Considerentele care au stat la 
baza acestei hotărîri au 
numărul de candidați 
pentru anul universitar 
1974, numărul de candidați ad-

fost : 
admiși 

1973/

de meca- 
Ca să de- 

locomoti-

tineretului

miși pentru anul 1974/1975 și re
zervarea unui număr de locuri 
care să asigure organizarea în 
condiții normale a concursului 
din anii viitori.

Popescu Dănuț, comuna Izvo- 
ru, jud. Ilfov : Pînă la finele 
anului 1973 nu se mai susțin 
examene de admitere cu absol
venți de liceu pentru a se ca-

ținlnd acelorași județe : Dru
mul Subțire, Chiselet Ostro- 
veni sau Giuvărăști — Olt.

30 kg bumbac brut la hectar, 
cît a obținut stațiunea experi
mentală din Bechet nu pot fi 
explicate nici chiar în condițiile 
unei toamne timpurii — care 
nu a lăsat să se maturizeze 
întreaga producție de capsule — 
atîta timp cit suprafața respec
tivă nu a fost ealaniitată. Tot 
în Dolj se află și C.A.P. Seaca 
de Cimp care a obținut 1 000 kg 
la hectar și I.A.S. Băileșli cu 
1 200 kg, precum C.A.P. Span- 
țov cu 1 400 kg se află, „geogra- 
ficește vorbind", în același județ

nu putem spera în „miracole*. 
„Miracolele" au și ele temeiuri 
științifice, cum se exprima Ia- 
cob Totolici, inginerul-șef al 
C.A.P.-ului din Spanțov. Culti
vatorii de bumbac trebuie nu 
numai să cunoască tehnologia 
acestei plante dar să o și exe
cute. în acest sens, Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor are în vedere di
verse forme de școlarizare și 
specializare a celor ce lucrează 
în bumbac, factor de primă im
portanță în obținerea rezultate
lor rentabile ; are, de asemenea, 
în obiectiv dotarea tehnioo-ma- 
terială corespunzătoare a unită-

va atinge cifra stabilită, se a- 
propie de acest obiectiv. în li
mitele unui experiment bine 
gindit și, anul acesta, mult mai 
bine urmărit, rezultatele antici
pate prin sondaje anticipează 
cifre mult mai ridicate pentru 
atunci cind se va trece la cul
turi pe suprafețe întinse.

în ce privește, inul prima 
măsură preconizată de minister, 
din punct de vedere adminis
trativ, este aceea a creării unui 
organism central care să coor
doneze producerea și prelucra
rea primară atit a acestei plante 
cit și a cînepii, renunțîndu-se 
la formula „bipartită" agricul-

lifica în funcția 
nic ajutor L.D.E. 
veniți mecanic de 
vă trebuie să urmați cursul 
de calificare în funcția de 
mecanic ajutor L.D.E. de 6 
luni, după efectuarea căruia 
este necesar să efectuați un sta
giu de 18 luni ca mecanic aju
tor L.D.E. și, în cazul că unita
tea vă propune, puteți urma 
cursul de calificare pentru func
ția de mecanic de locomotivă de 
12 luni. Pentru cursul de meca
nic ajutor L.D.E. trebuie să 
aveți maximum 38 de ani, fără 
antecedente penale și domiciliul 
defintiv situat pînă la 60 km de 
București. Dacă depoul Triaj va 
avea nevoie de salariați acolo, 
ar fi necesar să vă înscrieți prin 
remiza de locomotive din Giur
giu.

Mustățea Ion. Pitești : Sînteți 
trecut pe tabelul întreprinderii 
în vederea stabilirii domiciliului 
în orașul Pitești. Tabelul a fost 
înaintat Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare și 
Apelor, in vederea obținerii 
aprobării Consiliului de Mi
niștri, în conformitate cu preve
derile Decretului 307 din mar
tie 1971.

Rubrică redactată de
DOMNIȚA VĂDUVA

gia de cultivare, recoltarea au 
fost „executate" cu o incredi
bilă lipsă de interes. Media la 
hectar obținută pe țară este 
mult sub cifrele de plan, des
pre îngrășăminte chimice să 
nu mai vorbim, tot priorității? 
au avut... pripritate.

Departe de a fi mulțumitoare, 
de a putea fi argumentată cre
dibil în plan teoretic, situația 
inului s-a schimbat, totuși, în 
ultima vreme. S-a stabilit o se
rie întreagă de măsuri menite 
să suscite o reală „resurecție" a 
acestei culturi asupra căreia se 
pune un accent cu totul deose
bit. Cîteva din măsurile cuprin-

BUMBACUL ȘI INUL
— Ilfov — eti stațiunea experi- 
menlală Băneasa.

Este adevărat, * fost primul 
an. in toamna aceasta rezulta
tele se anunță a fi ameliorate 
simțitor la unitățile care au 
„obținut" cifre sub orice discu
ție dar, am exemplificat toc
mai pentru a nu se mai repeta 
în vreun fel scuzele. Contrar 
unor idei, cel puțin curioase, 
după care crește și dacă nu te 
uiți Ia el, bumbacul reclamă 
respectarea cu strictețe a între
gii tehnologii de cultivare. Nor
me și indicații precise există, 
nu le vom reproduce noi aici. 
Dar. atâta timp cît nu se res
pectă reguli elementare cum ar 
fi alegerea terenului în funcție 
de planta premergătoare sau 
pregătirea patului germinativ,

ților — în această direcție pri
mii pași au fost făcuți încă de 
anul trecut. De asemenea. Aca
demia de științe agricole stu
diază, spre aclimatizare, mai 
multe soiuri de bumbac.

Printr-o hotărîre specială a 
Consiliului de Miniștri s-a sta
bilit ca perioada de experimen
tare a culturii bumbacului să 
dureze trei ani : 1972—1974 in
clusiv. în funcție de conclu
ziile trase, suprafețele au cres
cut de la un an la altul : 500 
hectare. 1 500, 5 000. Anul acesta 
pe jumătate din cele 1 500 hec
tare s-au aplicat, ierbicide și pe 
întreaga suprafață defolianți 
care grăbesc coacerea și recol
tarea. Sondajele efectuate în 20 
de unități sint îmbucurătoare : 
media la hectar, chiar dacă nu

tură-industrie ușoară, formulă 
lipsită de mobilitate și inac
tuală structural. Ca și în cazul 
bumbacului, zonarea s-a făcut 
în funcție de cerințele plantei 
dar și aici punctul nevralgic îl 
constituie. încă, amplasarea cul
turii la nivelul județului și al 
unităților agricole. Județul 
Neamț, care a obținut anul a- 
cesta cele mai bune rezultate, 
nu este „favorizat" climatic în 
plus față de județele Cluj, Să
laj, Harghita. Maramureș unde 
cantitățile obținute la hectar a- 
proape că nu justifică investiția 
de semințe și volumul de mun
că depus. în județele amintite 
..'inul a fost alungat pe co
clauri". cum se exprima șeful 
serviciului plante tehnice, in
ginerul Spătaru Mihai, tehnolo-

se in mai vechile planuri de 
acțiune au fost sau vor fi con
cretizate in cel mai scurt timp : 
s-a creat un soi de in interme
diar deopotrivă pentru fibră și 
pentru ulei ; se are în vedere 
folosirea tulpinelor de la inul de 
ulei — fuior de calitate slabă 
dar utilizabilă — tulpini nefolo
site pînă acum ; luna aceasta, 
specialiștii din minister, stațiuni 
experimentale, de la direcțiile 
agricole județene vor merge în 
unitățile agricole cultivatoare 
— cum se procedează și în ca
zul bumbacului — pentru a sta
bili loturile unde să fie însă- 
mințat inul, rhăsură absolut ne
cesară avîndu-se în vedere ne
cesarul stabilit pentru anul vii
tor.

La trei săptămîni de la înce
perea cursurilor, mai sînt ma
nuale care n-au ajuns încă în 
mîinile elevilor.

— De ce ? — întrebăm la Cen
trala cărții.

— Vă formalizați de unul sau 
două titluri intîrziate — ni se 
răspunde — cind acțiunea a fost 
mai bine organizată decît In 
anii trecuți, cind zeci de mii de 
manuale au stat la dispoziția 
elevilor încă înainte de Începe
rea anului școlar !

Nu ne îndoim că e mai bine 
decît anii trecuți, dar :

Entuziasmul tovarășilor de la 
Centrala cărții ar trebui să mai 
scadă din intensitate în fața re
zultatelor unui sondaj întreprins 
in județul Ilfov, la 4 octombrie. 
Din el rezultă că școlilor din 
județ le lipseau la acea dată : 
600 exemplare din manualul de 
limba rusă pentru clasa a II-a 
experimental șl 200 manuale de 
limba franceză pentru aceeași 
clasă ; 200 manuale de limba
rusă pentru clasa a IV-a, 1000 
exemplare din manualul de zoo
logie pentru clasa a Vl-a. No
țiuni de biologie — 200 exem
plare pentru clasa a Vil-a. La 
licee lipsesc manualele de en
gleză și rusă pentru anii I și V 
de studiu, geografia și filozofia* 
anul III, geografia, filozofia și 
istoria, anul IV.

— Da, unele din aeeste ma
nuale n-au apărut încă, cum este 
cazul celor de limbi străine pe 
care le-ați citat și a Istoriei 
României pentru anul IV liceu. 
Pentru celelalte lipsuri poate 
cooperația e de vină, distribui
rea manualelor în mediul rural 
nu ne aparține...

— Poate cooperația n-a pri
mit toate manualele comandate, 
poate mai aveți resturi de tiraj. 
Ilfovul e aproape, ar fi ajuns 
aici mai ușor manualele decit 
In Maramureș, să spunem. Se 
recunoaște : n-au apărut pînă 
acum Filozofia, anul III liceu, 
Economia politică, anul I, Isto
ria universală, anul II (in lim
bile maghiară și germană), Isto
ria României, anul IV ; manua
lele în limbi străine pentru în
cepători. Acestea din urmă sînt 
Intîrziate, abia se tipăresc, dar 
și alte manuale au apărut după 
deschiderea anului școlar : Geo
grafia orașului București (cla
sa a III-a) și Istoria universa
lă pentru anul II liceu. în sfîr- 
șit, ni se relatează și situația 
resturilor de tiraje : la sfîrșitul 
lunii septembrie se Înregistrau 
tiraje incomplete la 61 titluri 
(dintre care doar la 13 dintre 
ele sub 1 000 exemplare), cu 
restanțe deloc neglijabile, cum 
era cazul matematicii pentru 
clasa a Vl-a cu 12 342 manuale 
lipsă sau a aritmeticii pentru 
clasa a Il-a — 2 900 manuale

mai puțin. Acum numărul titlu
rilor a mai scăzut, dar fenome
nul există încă. Situația la 5 
octombrie se prezenta astfel : 
929 exemplare lipsă — Biologia, 
clasa a VUI-a (restanțier I. P. 
Timișoara) ; Limba engleză, cla
sa a II-a — 3 317 exemplare mai 
puțin decît necesarul (I.P. Cra
iova a rebutat o planșă). Recor
dul restanțelor de manuale îl 
deține însă Combinatul poligra
fic „Casa Scînteii" : 2089 ma
nuale de citire pentru clasa a 
III-a ; 456 manuale de fizică,
anul I liceu ; Geologie, anul I 
liceu •— 2 522 exemplare ; Limba 
română, clasa a IX-a — 600
exemplare ; Chimie, anul III, li
ceu — 300 exemplare ; Chimie, 
anul IV liceu — 1 222 exempla
re ; Muzica, clasa a IX-a și a 
X-a — 790 exemplare, Geome
trie analitică, anul III real — 
304 exemplare, Agricultură, — 
clasa a VIII-a — 744 manuale. 
Această listă este însoțită de 
argumentul tovarășilor de la 
Centrala cărții că față de am
ploarea acțiunii de tipărire și 
difuzare a manualelor, lipsa 
citorva sute de exemplare este 
un „fleac" care nici nu merită 
luat in discuție. Ce contează că 
2 522 de elevi n-au Încă manua
lul de geologie sau 456 de li
ceeni nu sînt în posesia manua
lului de fizică ?

La Editura didactică, tovară
șul Mihai Roman, redactorul șef 
al editurii, știa că manualele 
au foit executate în tirajul com
plet. De altfel, punînd punct 
discuției ne-a sugerat să inter
pelăm editura numai în legătu
ră cu conținutul manualelor, 
cu predarea lor spre tipărire în 
termenul planificat. N-am știut 
în ce categorie să plasăm ma
nualul de Istorie universală șl 
am riscat o întrebare în legătu
ră cu întîrzlerea apariției sale.

— Istoria universală este un 
manual nou, procesul de elabo
rare a fost mai complicat...

Evident. Elevii ultimului 
an de liceu nu au îhcă manua
lul de Istoria României. Editu

ra se consideră absolvită de 
obligațiile sale : la 1 octombrie a 
dat bun de difuzat acestui din 
urmă manual. De ce nu este 
difuzat ? Să aflăm motivele la 
C.P.C.S.

— Manualul e tipărit — ne 
spune ing. Alexandru Constan
tin, director general adjunct, 
dar niște vicii.’ ascunse ale hîr- 
tiei ne determină acum să con
trolăm manual cu manual 
(100 000 exemplare !) pentru a 
înlocui paginile defecte.

Hîrtia a fost furnizată de 
Combinatul de hîrtie și celulo
ză Călărași. „Cam din 10 oc
tombrie vom începe, eșalonat, să 
livrăm manualul de istorie" — 
ni se spune. Asta înseamnă că, 
în cel mai fericit caz, prin no
iembrie elevii ultimului an de 
liceu vor intra în posesia ma
nualului.

Aceasta este acum situația 
manualelor școlare. Nu ne în
sușim punctul de vedere al fac
torilor citați potrivit căruia nu 
e grav că două-trei titluri n-au 
apărut pînă în prezent și că la 
alte cîteva zeci de manuale ti
rajul n-a fost complet onorat. 
Dimpotrivă, considerăm grav 
chiar dacă un singur elev nu 
are manualul la începerea anu
lui școlar. De altfel, problema 
nu poate rămîne așa, la liberul 
arbitru, din moment ce există o 
hotărîre (H.C.M. nr. 1457/1956) 
potrivit căreia toate manualele 
școlare trebuie să ajungă la 
dispoziția organelor care se 
ocupă de difuzarea lor la 1 au
gust.

Socotim că nici Ministerul 
Educației și învățămîntului nu 
poate rămîne „imparțial" ■ o a- 
ceastă problemă. Se cere resta
bilită ordinea incit eforturile 
considerabile pe care le face sta
tul nostru pentru asigurarea 
manualelor necesare școlărimii 
țării să nu fie umbrite de lipsa 
de răspundere a celor chemați 
să traducă în fapt o măsură de 
asemenea însemnătate.

MARIETA VIDRAȘCTJ

La una din repetițiile orchestrei populare studențești „Doina Ti
mișului" din Timișoara

Foto : ȘT. WEISS

DICȚIONAR DE PSEUDONIME
Peisajul literar românesc 

t-a îmbogățit în ultima pe
rioadă cu o serie de lucrări 
valoroase cu caracter lexico
grafic, printre care un loo 
important îl ocupă „Dicțio
nar de idei literare", amplă 
lucrare a criticului literar 
Adrian Marino, „Dicționar de 
literatură română contempo
rană" de Marian Popa, „Mi
cul dicționar enciclopedic *, 
preambul al apariției „Enci
clopediei României", proiec
tată în mai multe volume, 
precum și foarte recenta „Is
torie a literaturii române" vo
lumul III, în Editura Acade
miei.

O nouă premieră în litera
tura de informare românească 
o constituie apariția în libră
rii a unui „Dicționar de 
pseudonime" sub semnătura 
lui Mihail Straje, în editura 
Minerva. Mergînd pe linia 
realizărilor de excepție, cum 
sînt cele de mai sus, depă
șind cadrul lexicografic pro- 
priu-zis, această temerară în
cercare, avînd precedente pe

plan universal care pot fi 
repede numărate — amintim 
doar de premiera mondială 
„Dictionnaire des ouvrages 
anonymes et pseudonymes" 
al lui A.A. Barbier (1806) și 
de ultima semnalare „Recinik 
na bălgarskite psevdonimi" 
sub îngrijirea lui I. Bogdanov 
(1961) — pe care le depă
șește printr-un plus de infor
mație oferit consultanților, 
reprezintă nu numai o inedită 
apariție editorială cît mai ales 
o posibilitate suplimentară de 
informare a tuturor categorii
lor de cititori. Indiferent de 
categoria sa, un dicționar, prin

rea ar fi fost mai compactă, în 
volum mai mic. De aseme
nea, includerea inițialelor în
tre pseudonime nu ni se pare 
justă.

Fiind prima lucrare de 
acest gen în literatura noas
tră ni se pare normal să se 
fi strecurat unele lacune sau 
erori de informație. Semna
lăm numai una: la pag. 512, 
Famfile Tudor, născut în 
1883 (nu 1893) în afară de 
folcloristică a desfășurat o 
interesantă activitate de scri
itor și istoric publlcînd la 
„Viața românească", „Nea
mul românesc pentru popor',

Așa cum ni s-a spue. atit I 
Inul cît și bumbacul, datorită | 
ansamblului de măsuri orga
nizatorice la care se lucrează I 
încă, și care vor fi aplicate ri- I 
guros, vor deveni culturi prio- ■ 
ritare. De altfel, la fața loeu- i 
lui, am constatat îmbunătățiri I 
substanțiale in privința recol- | 
tării și depozitării bumbacului 
și inului. Astfel, au fost pregă- I 
ti te depozite pentru recepția I 
bumbacului, elaborate mostrele 1 
etalon după care se face recol- | 
tarea, a fost instruit personalul I 
necesar pentru efectuarea ana- I 
lizelor de laborator — cîte unul . 
în fiecare județ — în momentul I 
predării la baze. In ziua în care I 
am fost la Alexandria unde se 1 
află stația de egrenat bumbac, I 
erau adunați pentru instruire I 
ingineri, tehnicieni, șefi de fer- I 
mă. brigadieri din cele cinci . 
județe. g

Precizam la Începutul acestui I 
articol că. din rațiuni econo
mice. indiscutabile. cultura I 
bumbacului, cea a inului se I 
află pe agenda de lucru a două I 
ministere. Importanța pe care ■ 
au căpătat-o aceste plante teh- I 
nice impune reconsiderarea unui | 
întreg sistem de norme organi
zatorice în cazul inului, adop-, I 
tarea unuia nou — în cazul I 
bumbacului. ■

Despre regulamente, norme j 
etc. nu ne putem pronunța de- I 
oarece încă se lucrează la sta- | 
bilirea lor. Sigur este că vor fa
voriza dezvoltarea celor două I 
culturi, vor reglementa relațiile I 
între beneficiar și producător 1 
astfel încit surprizele — de ge- I 
nul celor pe care le-am amin- I 
tit — să fie eliminate.

posibilitatea pe care o oferă 
lectorului de clarificare ime
diată a unor noțiuni este o 
lucrare de primă utilitate. Cu 
atit, mai mult în cazul de 
față, unde se ivește posibilita
tea revelării activității „din 
umbră", a multora dintre 
fruntașii literelor românești, 
precum și a punerii unei anu
mite ordine în informație.

Propunîndu-și să pună la 
îndemîna cititorului numele 
semnatarului, urmat de nota
rea anului și al morții, pseu
donimele în ordine alfabetică, 
enumerarea publicațiilor la 
care a colaborat, completat 
cu semnalarea locului și a 
anilor de apariție a publica
țiilor și de menționarea iz
voarelor, autorul își realizează 
intențiile, lucrarea prezentând 
deseori adevărate microta- 
blouri istorico-bibliografice. 
Adnotările menite a veni in 
sprijinul amatorilor de infor
mații împlinesc fericit con
ținutul dicționarului.

Bazat pe intensă muncă 
de informare și o largă cer
cetare a istoriei literaturii, 
presei, enciclopediilor, mono
grafiilor, almanahurilor, auto
biografiilor, cronicilor etc., 
autorul folosește cu rezultate 
excelente și informarea orală, 
directă, în cazul personalită
ților în viață, inspirînd prin 
aceasta tm plus de încredere 
în cele consemnate.

Se pare însă că încercarea 
de a cuprinde toți scriitorii 
români pînă la 1940 dintre 
cate unii au fost cu totul și 
cu totul uitați pe „merit", 
n-ar fi cea mai nimerită. 
Procedîndu-se selectiv, lucra-

„România ilustrată", „Ade
vărul literar și artistic4*^ „Se
mănătorul" etc., în afara 
pseudonimelor semnalate is
călind; Moș Tudor, T., P. 
Troian, Tudor etc. Revista 
„Ion Creangă" a apărut mai 
mulți ani: între 1908-1921. 
Omiterea unor cunoscuți scri
itori publiciști și folcloriști 
piintie care D. Furtună, M. 
Gaster, A. Lambrior, ș.a1. se 
datorește probabil convingerii 
că nu au semnat cu pseudo
nime.

Dincolo de scăderi semna
late sau nu, ivit din nece
sitatea de informare a cerce
tătorilor literatul ii române 
asupra unor aspecte particu
lare, dicționarul de pseudo
nime contribuie, neîndoios, 
la atribuirea și precizarea 
unor scrieri, atitudini și ac
țiuni. pseudonimitatea fiind 
un fenomen cu trecut intere
sant, perpetuat și în zilele 
noastre și probabil valabil și 
în viitor.

Alături de alte lucrări le
xicografice această salutară 
apariție, intitulată complet 
„Dicționar de pseudonime, 
alonime, anagrame, asteroni
me, criptonime ale scriitori
lor și publiciștilor români", 
se încadrează în rîndul rea
lizărilor românești de presti
giu, fiind un instrument de 
lucru nu atit pentru scriito
rii și criticii literari, cît mai 
ales pentru profesorii de lim
ba română, studenți, elevi 
precum și pentru toți iubito
rii literaturii naționale.

Prof. DUMITRU V. MARIN 
doctorand în științe 

Vaslui



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 VINERI 12 OCTOMBRIE 1973

Mesaj adresat de F COLEGII NOȘTRU 
L DE GENERAȚIE .

al Republicii Socialiste
Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

din fiecare țară pe ca- 
orînduiri 

țărilor 
totul 

aplica

Ia__ _____ , . ___
lea făuririi noii 
•odallfte. Tineretul 
noastre trebuie să faci 
pentru a-fi însuși și a 
neabătut politica partidelor co
muniste, pentru a fi realmen
te o Imensă forță de înnoire 
continuă a partidului, pentru a 
ie pregăti spre a duce mal de
parte construcția socialistă, 
dezvoltarea societății spre co
munism.

în această direcție noi con
siderăm eă strlnaa colaborare 
Intre organizațiile de tineret 
din țările noastre are o mare 
importantă. Fără îndoială, con
cepem această colaborare pe 
bază de schimb de experiență, 
pornind de la faptul eă fleca
re organizație trebuie să în
făptuiască neabătut politica 
partidului său comunist, să ți
nă seama și să se identifice pe 
deplin cu năzuințele poporului 
său șl totodată eu năzuințele 
spre socialism șl comunism ale 
popoarelor noastre șl, aș putea 
spune, ale întregii omeniri. In 
acest spirit ne preocupăm 
de organizația de tineret, 
educarea tineretului. în ____
spirit dorim ea relațiile, dintre 
organizațiile de tineret din ță
rile noastre să se dezvolte șl 
in viitor !

Acordăm un rol important 
tineretului în viața internațio
nală. Pentru că aici sînt și re
prezentanții F.M.T.D.. care ur
mează să țină în următoarele

noi 
de 

acest

luni o reuniune importantă, 
trebuie să spun că noi aștep
tăm mult de la tînăra genera
ție pe plan jpopdial.

Am vizitat recent mai multe 
țări din America Latină. M-am 
întâlnit cu tineri, am luat cu- 
vîntul în fața tineretului. Am 
constatat că ideile socialismu
lui, realizările României în 
construcția societății socialiste, 
precum șl ale altor țări socia
liste sint mult apreciate, că 
tineretul este dornic de a par
ticipa mai activ la lupta pen
tru transformări sociale, împo
triva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismuluiM 
pentru o politică nouă în viața 
internațională. Cred că e bine 
ca tineretul din țările socialiste 
să acționeze mai intens pentru 
a dezvolta relații cu tineretul 
de pretutindeni. Trebuie să în
țelegem că, în condițiile uria
șelor transformări revoluționa-n 
re din societatea de astăzi, este 
normal să existe șl feluri dife
rite de a privi căile de dezvol
tare a societății omenești. Dar 
ceea ce trebuie să înțelegem 
este că tineretul, prin esența 
sa, este receptiv la nou, are 
spirit novator, revoluționar. 
Chiar dacă uneori tinerii folo
sesc unele metode pe care nu 
le putem socoti cele mai Juste, 
trebuie să luăm ceea ce este 
esențial, să vedem că preocu
pările tineretului sînt îndrep
tate tocmai spre eliberarea so
cială și națională, spre făuri
rea unei lumi mai drepte și mal 
bune. De aceea, colaborarea

cu toate organizațiile de tineret, 
unirea forțelor tineretului pe 
plan internațional, — începînd 
cu unirea eforturilor pe plan 
național — constituie una din 
problemele principale ale zilelor 
noastre. Tineretul este dornic
să se pună capăt vechii poli
tici de asuprire și dictat, este 
hotărît să 
fermitatea 
nouă, de . .
pentru dezvoltarea vieții inter
naționale pe oale» progresului 
social.

în acest spirit va acționa și 
în viitor organizația de tineret 
a României, va participa și va 
milita pentru a dezvolta această 
colaborare cu tînăra generație 
pe plan internațional. Avem cu 
toții obligația să unim acest ti
neret, să facem ca tineretul să 
urmează calea progresului social. 
Nu trebuie să uităm că, dacă nu 
vom face noi acest lucru, există 
și forțe reacționare care pot în
șela și îndruma la un moment 
dat tineretul pe o cale greșită. 
Nu trebuie să condamnăm tine
retul, ci să ne propunem să în
tărim colaborarea cu tinerii de 
pretutindeni, să cîștigăm tinere
tul de partea luptei Împotriva 
imperialismului, neocolonialis- 
mului, pentru o politică de pace 
și colaborare internațională.

Iată, dragi prieteni, în linii 
mari, în ce spirit îndrumăm 
noi activitatea Uniunii Tinere
tului Comunist, cum considerăm 
că trebuie să acționăm și pe 
plan internațional pentru a con
tribui activ la triumful politicii

acționeze cu toată 
pentru o politică 

pace și colaborare,

pe care țările și partldels noas
tre o desfășoară, pentru secu
ritate în Europa, pentru lichida
rea focarelor de încordare în 
lume, pentru o politică de des
tindere care să garanteze drep
tul fiecărui popor la o dezvol
tare liberă, independentă, să 
deschidă calea spre eliberarea 
socială și națională, spre socia
lism și comunism.

Cu aceste gînduri, aș dori încă 
o dată să urez o bună colabo
rare în toate domeniile de acti
vitate între organizațiile de ti
neret, atît între cele din țările 
socialiste, cît și cu organizații1 e 
revoluționare, progresiste și de
mocratice ale tineretului din în
treaga lume.

Urez să crească contribuția ti
neretului atît în construcția so
cialismului, cît și în lupta pen
tru triumful politicii noi de co
laborare, pace și progres social! 
De asemenea, urez organizații
lor pe oare le reprezentat!, tine
retului din țările dumneavoas
tră, succese în muncă și la în
vățătură, în întreaga activitate, 
bunăstare și fericire, noi și mari 
succese în opera de făurire a 
socialismului șl comunismului 
în fiecare țară !

Vă rog, de asemenea, să 
transmiteți popoarelor dumnea
voastră, partidelor și secretari
lor generali sau primilor secre
tari, salutul meu, al Comitetu
lui nostru Central, și cele mai 
bune urări. (Aplauze puternice, 
Îndelungate)

tovarășul Nicolae Ceausescu» J
Asociației internaționale de studij sud—est europene 

cu ocazia aniversării unui deceniu de la înființare

r

Cu ocazia împlinirii unui 
deceniu de la crearea Asocia
ției internaționale de studii 
sud-est europene, doresc ca. 
în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia și al meu personal, să 
vă adresez un salut cordial, 
împreună cu cele mai bune 
urări de succes în activitatea 
dumneavoastră viitoare.

Evenimentul pe care îl li
ni vers ați are o importantă 
semnificație, nu numai pe 
planul conluerării științi
fice, dar și pentru cli
matul general de înțelegere 
și colaborare din această 
zonă geografică.

In cei zece ani de existen
tă, Asociația dumneavoastră 
a desfășurat o activitate rod
nică pe tărîmul studiilor bal
canice șl sud-est europene, 
contribuind la o mai bună 
ounoaștere și prețuire reci
procă a popoarelor din aceas
tă regiune, la întărirea legă
turilor lor de prietenie și co
laborare. România — caro a

avut onoarea să găzduiască 
reuniunea constitutivă a A- 
sociației internaționale de 
studii sud-est europene — dă 
o înaltă apreciere aeestei ac
tivități consacrate studierii 
și punerii în evidență a va
lorosului tezaur de cultură și 
civilizație care a înflorit pe 
aceste meleaguri, a legături
lor statornicite de-a lungul 
veacurilor între popoarele 
aflate in această zonă, a nă
zuințelor lor de a se cunoaș
te și conlucra strîna pentru 
apărarea intereselor lor vi
tale, pentru pace și progres.

După cum cunoașteți, Re
publica Socialistă România 
cultivă in mod consecvent 
tradițiile de bună vecinătate 
și de conviețuire pașnică în
tre popoare, militând cu ho- 
tărîre pentru întărirea conti
nuă a prieteniei și colaboră
rii dintre toate popoarele 
care trăiesc in regiunea bal- 
oanlcă, ca și dintre toate na
țiunile lumii. Țara noastră

acționează neabătut pentru 
ca Balcanii să devină o zonă 
a păcii și colaborării, a bu
nei vecinătăți, o zonă lipsită 
de arme atomice, convinsă 
că înfăptuirea acestor țeluri 
corespunde intereselor tutu
ror popoarelor din regiune, 
destinderii și securității pe 
continentul nostru și in în
treaga lume.

îmi exprim convingerea eă, 
pășind în cel de-al doilea 
deceniu al existenței sale, 
Asociația internațională de 
studii sud-est europene, dis
tinșii ei savanți și cercetă
tori, vor aduce, prin lucră
rile și cercetările lor, o con
tribuție tot mai însemnată la 
cauza mai bunei cunoașteri 
șl apropieri dintre popoarele 
din această parte a Europei.

Cu aceste gînduri șl senti
mente doresc să vă urez în
că o dată succes deplin în 
opera valoroasă pe care o 
realizați, operă pusă în sluj
ba idealurilor păcii și prie
teniei intre popoare.

TELEGRAME

(Urmare din pag. I)

țile deasupra planșetei, și 
nici rigle meșteșugit întoc
mite nu-1 ajută în efectuarea 
rapidă a diverselor operații 
matematice. Planșeta lui 
este un cîmp întins pe o su
prafață de peste 4 000 de hec
tare, pe care Pantelimon Ma- 
teescu îl bate ; clipă de clipă 
cu gîndul, zi de zi cu pasul. 
De 20 de ani, dintr-una din 
diminețile verii lui 1953 cînd, 
proaspăt tehnician și încă a- 
dolescent, se prezenta la 
I.A.S. Sadova, din cimpia 
Olteniei, decis să nu lase ni
ciodată pămîntul să-i fugă de 
sub picioare, deși urma să 
muncească pe binecunoscu
tele „nisipuri zburătoare".

Au urmat ani de eforturi, 
ani de împliniri, cu bilanțuri 
tot mai bogate. La un mo
ment dat, Mateescu a simțit 
nevoia de studiu, oricît de 
tradițională și la îndemina 
oricui mai părea incă munca 
ogoarelor. Toamna anului 
1960 îl află printre studenții 
Institutului agronomic din 
Craiova. „Mi-a fost tare greu 
la început — spune el as
tăzi — aveam nevoie de pre
zența cimpului, parcă-mi lip
sea un prieten. Noroc că nu 
eram prea departe, și la săp- 
tămină dam cîte-o fugă pină 
la Sadova. Ce vreți, fiecare 
aste sentimental în felul lui". 
La absolvire, în 1965, i s-a 
propus postul de asistent u- 
niversitar ; fusese un student 
eminent, profesorii îi preve
deau o rodnică activitate de 
cercetare științifică. Panteli
mon Mateescu a refuzat. Po
liticos — fără a leza „amorul 
propriu" al celor ce aveau 
atâta încredere în el — dar a 
refuzat. „Pămîntul, știți — își 
amintește — nu mă puteam 
despărți- Mă credeți ori ba, 
dar simțeam o durere fizică 
la gîndul unei despărțiri de
finitive. Pentru că, orice s-ar

(Urmare din pag. 1) 
schimb da experiență în pro
blemele activității tineretului 
muncitoresc.

Sper că organizația noastră 
de tineret & organizat bine reu
niunea. Aș fi deosebit de mul
țumit dacă această Întâlnire va 
contribui la promovarea colabo
rării între organizațiile noastre 
și se va reflecta în folosirea 
mai bună de către fiecare dintre 
fele a experienței’— șl pozitivă 
și negativă — a organizațiilor 
care s-au reunit, pentru ca ac
tivitatea în rîndul tineretului 
muncitoresc din fiecare țară să 
se desfășoare in oondițiuni mai 
bune.

încă o dată vă urez să vă 
simțiți cît mai bine în România 
(Aplauze).

Exprimînd sentimentele de 
gratitudine ale delegației saJe 
pentru prilejul de a se întîlni 
cu secretarul general al Parti
dului Comunist Român, Kim En 
Nam, vicepreședinte al C.C. al 
Uniunii Tineretului Muncitor 
Socialist din R.P.D. Coreeană, 
a relevat în alocuțiunea sa fap
tul că reuniunea de la Bucu
rești a oferit un cadru propice 
pentru un larg schimb de ex
periență, în interesul colaborării 
tineretului muncitoresc, priete
niei și sprijinului reciproc, con
tribuind, totodată, la întărirea 
relațiilor reciproce dintre țările 
socialiste.

Participînd la această întâlni
re — a spus el — am putut cu
noaște succesele mari obținute 
de tineretul muncitor din 
România sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în frun
te cu secretarul . său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Am reținut cu deosebit interes 
succesele tineretului și poporu
lui dumneavoastră in realizarea 
planului cincinal, a programu
lui stabilit de Congresul al X- 
loa al Partidului Comunist Ro
mân privind construirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, Folosesc acest prilej 
pentru a arăta că tineretul din 
R.P.D. Coreeană se bucură 
.succesele obținute 
dumneavoastră in 
socialismului.

Vreau să exprim 
mulțumirile noastre . 
jinul acordat de poporul și ti
neretul român, de partidul său 
înțelept, de guvernul tării dum
neavoastră, în lupta noastră 
pentru reunificarea pașnică a 
patriei. Știm că Partidul Comu
nist Român ne-a sprijinit în

de
de tineretul 

construcția

încă o dată 
pentru spri-

toate momentele și, în numele 
întregului nostru tineret, vreau 
să exprim cea mai caiLdă recu
noștință.

Noi apreciem mult relațiile 
care există între organizațiile de 
tineret din țările noastre, de 
prietenie și colaborare pe care 
le vom întări și în viitor.

Exprim încă o dată recunoș
tința noastră pentru primirea 
de către dumneavoastră, stl- 

. mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și vă rog să-mi îngăduiți să vă 
urez multă sănătate, succes în 
activitatea dumneavoastră pli
nă de merite.

Inmînînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu drapelul organizației 
Uniunii Tinerilor Comuniști din 
Cuba, Enrique Ribet Herrera, 
secretar al C.C. al U.T.C., a 
subliniat : Delegația cubaneză 
ține să exprime astfel satis
facția pe care o simte pentru a 
fi putut participa la această în
tâlnire cu secretarul general al 
Partidului Comunist Român.

Luind cuvîntul, Eduardo Mar
tinez, reprezentant al F.M.T.D., 
a spus : Aș vrea, în primul 
rînd. ca în numele Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat să-mi exprim marea satis
facție de a vă saluta personal, 
să vă mulțumesc dumneavoastră 
și prin dumneavoastră întregu
lui partid, organizației de tine
ret, clasei muncitoare și poporu
lui român pentru atmosfera cal
dă și frățească pe care am sim
țit-o în zilele petrecute aici, la 
București, unde ni s-au oferit 
cele mai bune condiții pentru 
activitatea noastră.

Dorim să urăm Partidului 
Comunist Român. Uniunii Ti
neretului Comunist, guvernului, 
clasei muncitoare și poporului 
român succese cît mai mari în 
edificarea patriei socialiste mul
tilateral dezvoltate. pe calea 
consolidării triumfului luptei 
antiimperialiste a popoarelor 
lumii, pentru pace, progres so
cial, pentru prietenie, solidari
tate internațională.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
scurt la acțiunile și obiectivele 
Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat, la activitatea 
sa, pusă în slujba împlinirii as
pirațiilor tinerei generații, pen
tru un viitor mai bun, pentru 
progres social și pace în lume.

Federația Mondială a Tinere
tului Democrat mulțumește pen
tru colaborarea și cooperarea 
Uniunii Tineretului Comunist la 
activitatea organizației noastre, 
și apreciem contribuția sa ca

fiind o expresie a vofnței par
tidului și tineretului dumnea
voastră. Partidul și organizația 
dumneavoastră de tineret își 
aduc mari și semnificative con
tribuții la pacea, solidaritatea, 
unitatea și prietenia tineretului 
lumii. Apreciem în cel mai 
înalt grad această contribuție 
constructivă a Uniunii Tinere
tului Comunist din România la 
activitățile F.M.T.D.

Vreau să exprim încă o dată 
mulțumirea pentru întâlnirea cu 
dumneavoastră, care dovedește 
atenția pe care o acordați tine
retului, rolului său în societa
tea contemporană și vă dorim 
sănătate și succes în activitatea 
dumneavoastră închinată oauzel 
socialismului, păcii și progresu
lui social in lume.

A luat apoi cuvîntul G. P. 
Eliseev, secretar al C.C. al Uni
unii Tineretului Comunist Le
ninist din Uniunea Sovietică.

In timpul de cînd ne aflăm 
în capitala României — Bucu
rești, am avut numeroase întâl
niri cu tineretul român, am 
făcut cunoștință cu numeroși 
oameni, am purtat discuții, am 
ascultat intervenții. Si, trebuie 
să vă spunem, tovarășe secre
tar general, că pretutindeni am 
văzut dragostea uriașă a tinere
tului român față de partid, față 
de realizările imense pe care le 
obține România în perioada ac
tuală. Cu un sentiment de mare 
recunoștință am aflat despre 
faptul că vom avea o întâlnire 
cu dumneavoastră. Ne expri
măm recunoștința fierbinte pen
tru că, în pofida faptului că 
sinteți deosebit de ocupat cu re
zolvarea problemelor de stat, 
ați găsit timp să vă întâlniți cu 
noi. Pentru noi aceasta este, 
încă o expresie a modului con
cret în care Partidul Comunist 
Român 
U.T.C.. a atenției deosebite cc 
o acordă tineretului.

Relevînd caracterul fructuos 
al întâlnirii de la București, vor
bitorul a subliniat că partici- 
panții s-au bucurat în Capitala 
României de o atmosferă de 
prietenie, colaborare, de unitate 
și sinceritate. Și în aceasta con
stă marele merit al organizatori
lor, al Uniunii Tineretului Co
munist. pentru care noi expri
măm profunda recunoștință.

Urăm tineretului român, între
gului popor român noi realizări, 
succese în îndeplinirea hotărî- 
rilor celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R., realizări tot mai 
mari in dezvoltarea economiei I

orientează activitatea

țării sale, în educarea tinerel 
generații.

Urînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu multă sănătate, suc
ces și fericire, G.P. Eliseev a 
înmînat conducătorului parti
dului și statului nostru un por
tret al lui Vladimir Ilicl Lenin.

în încheierea lntîlnirii a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cuvîntarea sa fiind 
primită cu vie satisfacție șl pu
ternice aplauze.

în numele Uniunii Tineretu
lui Comunist, a organizațiilor de 
tineret prezente la Întâlnire, to
varășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, a mulțumit din toa
tă inima secretarului general 
al partidului pentru aprecierile 
calde la adresa teneretului, a 
rolului ce-i revine în viața con
temporană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat s-au fotografiat, apoi, 
cu membrii delegațiilor organi
zațiilor de tineret 
tanțil F.M.T.D.

La încheierea 
oaspeții și-au luat
cu deosebită căldură de la con
ducătorul partidului șl statului 
nostru.

și reprezen-

Întrevederii, 
rămas bun

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Na
țiunii Argentiniene, general locotenent JUAN DOMINGO PE
RON, următoarea telegramă :

Evenimentul instalării Excelenței Voastre in înalta funcție de 
președinte al Națiunii Argentiniene și a Doamnei Isabel Marti
nez de Peron ca vicepreședinte al Republicii Argentina îmi oferă 
o nouă și deosebit de plăcută ocazie ca, in numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român, al meu 
personal și al soției mele, să vă adresez cele mai calde felicitări 

' și urări de succes deplin in nobila dumneavoastră misiune dedi
cată asigurării independenței și suveranității națiqnale, prospe
rității și fericirii poporului argentinian.

In România sînt cunoscute și privite cu interes și multă simpa
tie eforturile Argentinei pentru dezvoltarea sa economică și so
cială, activitatea pe care o desfășoară pe plan internațional în 
favoarea păcii ți cooperării intre națiuni libere și 
drepturi.

Poporul român este animat de dorința sinceră de a 
continuu, pe multiple planuri, relațiile tradiționale de 
și colaborare cu poporul argentinian, de a conlucra __ _
vederea progresului lor economic și social, pentru o lume mai 
bună, mai dreaptă, o lume a păcii.

Ne exprimăm via satisfacție că raporturile între România și 
Argentina, favorizate de afinitățile de limbă și cultură ale celor 
două popoare și stimulate de voința lor comună de apropiere șl 
cooperare, cunosc o dezvoltare ascendentă, pe baza principiilor 
independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc.

îmi exprim convingerea că vizita pe care o voi face în fru
moasa dumneavoastră țară, la amabila invitație a Excelenței 
Voastre, va constitui un moment important în extinderea rela
țiilor româno-argentiniene în toate domeniile, politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, în folosul popoarelor noastre, al cau
zei progresului, păcii și colaborării internaționale.

Exprimînd sentimentele de caldă prietenie pe care poporul 
român le nutrește față de poporul argentinian prieten, reînnoiesc 
Excelenței 
derațiuni.

egale în

dezvolta 
prietenie 
activ în

AGENDA
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a primit 
joi dimineața, la Palatul M.A.N., 
delegația parlamentară japoneză, 
condusă de Daisuke Akita, vice
președinte al Camerei Repre
zentanților, care face o vizită în 
țara noastră.

★
Delegația parlamentară japo

neză a vizitat, joi, uzina bucu- 
reștaană „Electronica".

în cursul aceleiași zile, parla
mentarii japonezi au fost oaspe
ții orașului Ploiești, unde au a- 
vut întrevederi la Consiliul 
popular județean Prahova și au 
vizitat întreprinderea „1 Mai", 
Combinatul petrochimic de la 
Brazi, Institutul de cercetări 
pentru viticultură șl vinlficație 
de la Valea Călugărească.

Voastre asigurarea înaltei și distinsei mele consi-

W. HEINEMANN, președintele Republicii FederaleGUSTAV ... __________ _ ___  ______ _
Germania, a trimis președintelui Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea te
legramă :

Mulțumesc cordial Excelenței Voastre pentru felicitările 
transmise cu ocazia intrării Republicii Federale Germania în 
Națiunile Unite.

Asigurarea păcii și promovarea bunăstării oamenilor sînt obiec
tive pentru a căror realizare Națiunile Unite au militat neobo
sit, intrarea în Națiunile Unite constituind pentru țara mea un 
apel de a întări propriile străduințe pe acest tărim, in strinsă 
colaborare cu celelalte state membre.

lupta poporului din Africa de Sud

• LIGA ROMÂNĂ DE PRIE
TENIE cu popoarele din Asia 
și Africa a organizat joi după- 
amiază, în Capitală, o adunare 
consacrată Zilei de solidaritate 
cu lupta poporului sud-african 
împotriva apartheidului gi pen
tru eliberarea detinuților con
damnați pentru opoziția lor 
fată de această politică repro
babilă.

' SPORT

lucidă, 
în ac-

putea

ORGANIZAȚIA U.T.C.
Dar fiindcă a venit vorba de 

contribuția tinerilor, l-am între
bat pe șeful lotului, cum au 
fost ajutați constructorii de că
tre tinerii întreprinderii benefi
ciare ?

— Ne-au ajutat foarte mult 
în primul rînd la degajarea te
renului pentru construcție. la 
transferarea utilajelor din hala 
veche, la alte lucrări necalifica
te sau chiar calificate, ceea ce 
ne-a permis să recuperăm unele 
restanțe și să asigurăm punerea 
la timp în producție a noii ca
pacități.

— într-adevăr, tinerii uzinei 
au fost alături de constructori 
—- reia tovarășul Alexandru 
Dumitrașcu — chiar din prima zi. 
Am demolat o construcție dără
pănată de pe terenul destinat 
noii hale, iar materialele recu
perate le-am folosit la amena
jarea — firește tot prin muncă 
patriotică — a unei baze spor
tive a uzinei. Apoi am ajutat 
la fundații, la transportul mate
rialelor etc.

Dar una dintre cele mal va-

(Urmare din pag. I) 
și trei — adaugă Inn David — 
așa câ a fost posibil să demon
tăm și să transportăm ultimele 
mașini în hala nouă. Echipele 
noastre de lăcătuși montori și 
instalatori au’ început la rîndul 
lor operațiunile de montare.

— Și s-a reușit într-adevăr ?
— Da, s-a reușit, ne informea

ză directorul întreprinderii. An- 
gajindu-se să ajute prin muncă 
patriotică, după program, la ac
țiunea de transferare a utila
jelor in noua capacitate, orga
nizația U.T.C. i-a mobilizat pe 
tineri ca în acele zile să dea. și 
o producție record. Deci, cu toa
te că multe mașini au. stat în 
perioada respectivă, noi sîntem 
cu planul la zi.

Noua hală de fabricație aflată 
în construcție la Uzina electro
motor Timișoara va spori con
siderabil capacitatea de produc
ție a acestei întreprinderi, va 
determina o substanțială înnoire 
și modernizare a producției de 
motoare. Lucrările sint în gra
fic și în curînd va avea loc 
inaugurarea.

loroase contribuții a tinerilor 
împreună cu al ți muncitori și 
specialiști ai uzinei beneficiare 
la noua investiție este autodo- 
tarea.

— Avînd mare-le avantaj că 
în uzina noastră lucrează unul 
dintre cei mai renumiți inven
tatori din țară și de peste ho
tare, inginerul Dan Teodorescu, 
colectivul 
utilări 
drie 
reușit 
lizeze 
prie

atelierului de auto-
— ne relatează cu mîn- 
inginerul Putz — a 
să conceapă și să rea- 
prin inteligență 

cea mai mare
din utilajele prevăzute 

hala nouă de fabricație

pro- 
parte 
pen-

tru .
și care altfel ar fi trebuit să fie 
aduse din import. Vreau să dau 
un singur exemplu : instalația 
de vopsire-uscare a motoa
relor ne-ar fi costat 10 milioa
ne lei valută dacă am fi impor
tat-o. Colectivul de proiectanți 
și executant! — în care lucrea
ză peste 60 de utecișt.i — au eco
nomisit aceste fonduri valuta
re și care nu sînt singurele.

într-adevăr. instalația de 
evacuare a deșeurilor, mașina 
de echilibrat rotorul, toate li
niile transportoare al transpor
tului uzinal, se adaugă la con
tribuția adusă de tinerii de la 
autoutilări. de tinerii din cele
lalte organizații din uzină, la a- 
vansarea lucrărilor de investiții, 
la realizarea unei eficiențe eco
nomice corespunzătoare.

La Casa de cultură a studen
ților din Capitală a avut loc 
joi. după-amiază. un miting 
organizat cu prilejul Zilei so
lidarității cu lupta poporului 
sud-african împotriva aoarthei- 
dului și pentru eliberarea deți- 
nuților condamnați pentru opo
ziție fată de apartheid. Au par
ticipat studenți români si stră
ini care se pregătesc în institu
ții bucureștene de învătămint 
superior.

Mitingul a fost deschis de 
Ion Sasu. președintele Consi
liului Uniunii Asociației Stu
denților Comuniști din centrul 
universitar București.

Relevînd semnificația datei 
de 11 octombrie, care marchea
ză în acest an împlinirea unui 
deceniu de la elaborarea si a- 
doptarea de către Adunarea 
Generală a O.N.U. a rezoluției 
în favoarea militanților sud-a- 
fricani supuși persecuției regi
mului de la Pretoria. Ion Bari, 
secretar al Comitetului Execu
tiv al U.A.S.C.R.. a reafirmat 
solidaritatea militantă a tinere
tului si studenților români cu 
lupta poporului sud-african îm
potriva politicii de apartheid, 
pentru eliberarea detinuților 
politici care suferă de pe urma 
regimului rasist, pentru 
pectarea 
libertății 
poarelor, 
mul ui și __

„Alături de întregul 
popor — a continuat vorbitorul 
— tineretul studios din tara 
noastră. întregul tineret urmă
resc cu profundă indignare și 
revoltă manifestările sălbatice 
de discriminare rasială ce au 
loc în Africa de Sud .și în alte 
state pe care le condamnă cu 
toată hotărirea și își exprimă 
deplina solidaritate si întregul 
sprijin fată de lupta popoare
lor împotriva acestor încălcări

res- 
a 

po-
dreptului omului, 
si independentei 
împotriva imperialis- 
neocolonialismului.

nostru

grosolane ale principiilor dem
nității și egalității tuturor fiin
țelor umane. Alături de forțe
le progresiste din întreaga lu
me. România socialistă a con
damnat întotdeauna politica de 
apartheid a Republicii Sud-A- 
fricane, a sprijinit și sprijină 
atît în cadrul O.N.U. cît si al 
altor organizații internaționale, 
propunerile si măsurile vizînd 
eliminarea din viața popoare
lor a oricăror practici rasiste, 
a tuturor formelor de discrimi
nare și asuprire. Tara noastră 
—. a spus în încheiere vorbito
rul — își manifestă activ so
lidaritatea cu lupta dusă de po
porul din Africa de Sud pentru 
libertate, democrație si progres 
social. Ca o expresie concretă 
a acestei solidarități, Partidul 
Comunist Român a stabilit și 
dezvoltă relații de prietenie și 
colaborare cu Congresul Natio
nal African (A.N.C.) șl alte

forțe politice antirasiste, 
imperialiste care luptă împo
triva politicii de apartheid".

Din partea studenților străini 
nrezenți la miting au luat cu
vîntul Jewel Kanisius Kufan- 
dada. președintele Uniunii stu
denților africani care învață în 
R. S. România, precum și un 
student din Republica Sud-Afri- 
cană care, după ce au făcut un 
tablou al represiunilor rasiste 
si au prezentat lupta dreaptă a 
poporului din Republica Sud-A- 
fricană pentru libertăți demo
cratice și politice, au făcut un 
apel la toate forțele progresis
te din întreaga lume pentru a 
se uni în vederea abolirii de
finitive a colonialismului si ra
sismului, pentru eliberarea de
tinutilor politici si încetarea 
măsurilor represive, pentru pace 
Si progres social.

GH. 8.

Nu prea credeam să se pe
treacă așa de repede sau ori
cum, nu de o asemenea mani
eră, dar prima înfrîngere s-a 
produs. Echipa antrenorului Po
pescu a început să sape la te
melia „castelului de iluzii".

Că au fost învinse reprezen
tantele handbalului nostru 
este sau nu este o surpriză, 
pentru că adversarele lor sînt 
vicecampioane ale lumii și pro
babil, cele mai serioase candi
date la supremul titlu de la 
Belgrad, dar maniera și scorul 
(13—8) sînt, de ce să n-o spu
nem, dezolante.

A învins echipa mai 
mai concretă, mai simplă 
țiuni și mai rezistentă.

Nu-i destul ? — s-ar 
zice.

Este, pentru echipa pe care 
le-am opus-o. Dar pentru că 
există un „dar" aici nu se pune 
problema unei alte echipe, ci 
pur și simplu a unui alt mod 
de a aborda partida.

Cine a născocit „plimbarea" 
mingii pe semicerc a izbutit să 
deschidă pîrtia ineficacității 
handbalului nostru, recunoscut 
cîndva pentru fantezie, acțiuni 
surprinzătoare și contraatacuri 
rapide. Or, în această partidă ca 
și in altele (chiar ale naționalei 
masculine) tocmai aceste arme 
ale școlii de handbal românești 
lipsesc cu regularitate. Contra
atacurile se fac încet și „bîl- 
biit", atacurile sînt prea mult 
pregătite, iar în situația cînd se 
încearcă ceva mai rapid mingea 
ajunge, de regulă, la adversare. 
De celelalte ce să mai vorbim! 
Dacă la acestea mai adăugăm și 
o apărare nehotărîtă (un bun 
exemplu am putut lua în acest 
sens de la adversare care, pur și 
simplu „zideau" ori ce parte
neră care schița cel mai mic 
gest de atac) avem imaginea 
reală a cauzei înfrîngerii.

Nimic însă nu e iremediabil, 
mai ales că acest turneu are 
caracterul unui test. Și pină la 
Belgrad mai sînt două luni !

Celelalte două partide ale zi
lei de joi au avut rezultate nor
male. Campioana mondială se 
arată. în continuare, o echipă 
hotărîtă să nu lase nici o spe
ranță celor ce vor să urce 
virful „piramidei", (16-11 
echipa Uniunii Sovietice), 
Ungaria a învins 
României, firesc, 
scor neașteptat de strîns (12—9) 
care ne mai 
ranțele.

Astăzi este zi de odihnă. 
Competiția se reia sîmbătă, cînd 
sint programate 
jocuri : România 
via : R. D. Germană-Ungaria ; 
România (I)-U.R.S.S.

S. UNGUREANU

în 
cu 
iar 

..secundele" 
dar la un

înseninează spe-

următoarele 
(Il)-Iugosla-

Insomniile 
lui 
Pantelimon 
Mateescu

«pune despre însoțirea stu
denților la practică sau alte 
activități pe diferite loturi 
experimentale, nu-i tot una 
ca atunci cînd, dimineață de 
dimineață, deschizînd ochii, 
pămîntul ți se adună roată 
sub privire".

Pe inginerul Mateescu l-am 
reîntâlnit recent, intr-o seară 
calmă, cînd din vii bătea 
peste Sadova dogoarea aro
mată a strugurilor cop ți. 
L-am întrebat, firește, ce-a 
mai făcut între timp. „Nu pot 
să dorm, domnule, și cînd nu 
pot să dorm ies de umblu 
prin vie. Am o idee de îm
bunătățit banda rulantă și 
nu reușesc s-o prind".

Aveam să aflu mai apoi că 
banda rulantă circulară este 
o inovație a lui — preocupa
re științifică păstrată in 
reflex din anii universitari— 
capabilă să înlesnească mun
ca oamenilor. El o gindise și 
tot el, împreună cu fierarul 
Ion Enache, o realizaseră ; 
pe plan local, cum se mai 
zice. O idee valoroasă, ca și 
adaptarea la tractor a unui 
dispozitiv capabil să efectue
ze mecanizat încărcări și 
descărcări, preluînd efortul 
a zeci de oameni.

între timp ? — și tot de la 
altcineva trebuia să aflu — 
intre timp, inginerul Ma
teescu a fost trimis mai 
multe luni la specializare 
într-o țară recunoscută cu 
prestigioase rezultate în ceea 
ce privește agrotehnica viei 
in sistem irigat și tehnologia, 
conservării strugurilor. Si a- 
cest fapt a conferit noi ca
rate „cărții de vizită" a spe
cialistului Mateescu. Dar, 
cum spuneam, despre toate 
acestea, și incă alte lucruri, 
a trebuit să aflu de la Ion 
Dobrescu. directorul I.A.S., și 
de la alți colegi de muncă, 
pentru că, în legătură cu 
ceea ce a făcut deja, ingine
rul Mateescu este zgircit la 
vorbă- Despre ce vrea să în
treprindă, însă, despre pro
iecte vorbește ou entuziasm. 
Tmi spunea, astfel, cum. de 
cîtva timp, reușește din nou 
să nu mai doarmă nopțile, 
îl tot frămîntă o idee : cum 
să ușureze munca oamenilor 
la tăiatul viei. Are, deja, 
niște „scheme" în memorie : 
montarea pe tractor a unui 
dispozitiv care să creeze aer 
comprimat. Aerul acesta, îm
pins pe niște furtunuri, ar 
ajunge la foarfecele de tăiat 
la vie, iar omului nu i-ar re
veni decît sarcina dirijării 
foarfecelor.

Dar, iată, acum nu-i timp 
de meditație, acum orice e- 
fort trebuie conjugat la mun
ca de recoltare a strugurilor, 
a tuturor celor 774 de hectare 
cu rod bogat. Nu trebuie ui
tat nici porumbul, nici griul, 
nici orezul, nici cei 2 200 de 
stupi de albine pregătiți pen
tru iernat. Nimic din ceea ce 
se cheamă activitate în a- 
ceastă întreprindere nu tre
buie uitat ; totul apasă în e- 
gală măsură pe umerii lui 
Pantelimon Mateescu. Pentru 
că, uitasem să vă spun, sti
mați cititori, omul care n-a 
lăsat niciodată pămîntul să-1 
fugă de sub picioare a fost 
investit recent și cu răspun
derea de inginer șef al în
treprinderii. Și mă întreb nu
mai, cum de încap toate ■ - 
ceste gînduri într-o noapte 
de dorită insomnie 7



încheierea lucrărilor intilnirii

organizațiilor de tineret din unele

Joi, s-au încheiat lucrările 
intilnirii organizațiilor de ti
neret din R.P. Bulgaria, R.5. 
Cehoslovacă, R.P.D. Coreea
nă, Republica Cuba, R.D. 
Germană, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară,

Uniunea Sovietica, R.D. Viet
nam, organizata Ia București 
intre 8 și 11 octombrie de că
tre C.C. al U.T.C.

La întîlnire a luat parte și 
o delegație a F.M.T.D.

in cadrul intilnirii i-a rea

lizat un amplu schimb de ex
periență asupra activității in 
rindul tineretului muncitoresc.

Intilnirea s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă prietenească, 
de ințeiegere și colaborare.

de peste hotare
Conferința de securitate

și cooperare europeană este 
o reuniune a unor state 

suverane și egale și nu un
Interviu acordat de președintele Tito

televiziunii daneze

Cu ocazia escalei făcută 
la Monrovia, capitala Libe
riei, în drum spre Argenti
na, tovarășul Emil Bodna- 
raș. vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a fost 
întîmpinat de James Greene, 
vicepreședinte al Republicii 
Liberia, Richard 
ries, președintele 
deputatilor. R. Francis Okai, 
ministru de externe, și alte 
personalități oficiale.

Cu acest prilej, vicepreșe
dintele Liberiei a exprimat, 
în numele președintelui 
William R. Tolbert, senti
mente de prietenie fată de 
România, rugind ca aceste 
sentimente să fie transmise 
președintelui Consiliului de 
Stat. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

A. Hen- 
Camerei

Evoluția conflictului 
din Orientul Apropiat

După cum transmite agenția 
TANIUG, .................... .....
Broz Tito 
televiziunii daneze un interviu 
in care, referindu-se la Confe
rința pentru securitate și coope
rare în Europa, a spus : „Noi 
considerăm Conferința de secu
ritate și cooperare europeană 
drept o reuniune st unor state 
suverane și egale și nu un dia
log intre două blocuri. Aceasta 
este singura cale pentru reali
zarea unei securități durabile și 
unei cooperări pe bază de egali
tate în Europa". Președintele 
iugoslav a exprimat, de aseme
nea, dorința Iugoslaviei de a 
contribui. la stabilirea principi
ilor care trebuie să devină teme
lia cooperării egale a tuturor 
țărilor europene pe baza recu
noașterii reciproce și respectării 
condițiilor și elementelor speci
fice fiecărei țări. Pe această 
b?.2ă, a spus el, vor fi făcute 
propunerile iugoslave și, la rin
dul său, Iugoslavia va studia cu 

GENEVA

președintele Iosip 
a acordat, recent,

atenție propunerile tuturor ce
lorlalte țări, inclusiv cele occi
dentale, și va acorda sprijin 
acelora care consideră că duc la 
o mai bună înțelegere, o mai 
strînsă cooperare între țările 
Europei.

Răspunzind unei întrebări în 
legătură cu decalajul între ță
rile dezvoltate industrial și cele 
în curs de dezvoltare, Iosip Broz 
Tito a declarat : „Prăpastia 
permanent crescîndă dintre țări
le dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare a devenit deja una 
dintre cele mai mari și mai 
serioase probleme ale lumii con
temporane. A reduce și înlătura 
această prăpastie este de o im
portanță vitală pentru dezvol
tarea omenirii în general". So
luționarea acestei probleme, a 
spus în continuare președintele 
Tito, nu poate și nu trebuie să 
fie numai preocuparea celor 
subdezvoltați. Ea trebuie să 
constituie preocuparea și res
ponsabilitatea tuturor celorlalți.

CAIRO 11 (Agerpres). — Co
municatele date publicității joi 
de către Comandamentul gene
ral al forțelor armate egiptene 
relevă că, miercuri după-amia- 
ză, în sectorul central al Penin
sulei Sinai, a avut loc o luptă 
de peste patru ore cu tancurile 
israeliene, care au încercat să 
oprească înaintarea egipteană 
în această zonă. Forțele israe
liene au fost respinse după ce 
au suferit grele pierderi în 
vieți omenești, arme și blindate; 
Retrăgîndu-se spre est, tancu
rile israeliene au fost urmărite 
de blindatele egiptene care au 
reușit să încercuiască o parte 
din aceste efective. O altă bă
tălie, menționează comunicatele, 
s-a angajat î*ntre cele două 
părți, terminată, joi dimineața, 
prin distrugerea efectivelor ina
mice. Pierderile israeliene se 
ridică la 25 de tancuri și ve
hicule blindate.

Pe de altă parte, comunica
tele date publicității la Cairo 
menționează că forțele aeriene 
agiptene au efectuat, miercuri 
seara, un raid împotriva pozi
țiilor israeliene de la Abou Ro- 
deis, de pe litoralul Mării Roșii, 
și din zona Balouza, de pe 
coasta mediteraneeană, provo- 
cînd „grele pierderi în material 
de luptă și vieți omenești". In 
replică la aceste atacuri, a- 
daugă comunicatele, aviația is
rael iană a încercat, joi dimi
neața, să bombardeze aeropor
turile egiptene situate la nord 
de Delta Nilului, la Port Said 
și în regiunea Canalului Suez. 
Interceptînd avioanele inamice, 
aviația egipteană a doborît pa
tru aparate israeliene, iar alte 
cinci au fost doborîte de către 
apărarea antiaeriană, 
cățele arată că mai 
cărcături de bombe lansate de 
avioanele israeliene 
asupra unor sate 
respective, provocînd victime în 
rindul populației.

Agenția M.E.N. relatează că 
forțele egiptene și-au consoli
dat pozițiile în Sinai, după ce 
au avansat în mai multe punc
te, și că trupe și material de 
luptă au continuat să treacă 
peste Canalul Suez.

In cursul luptelor aeriene de 
miercuri au fost doborîte zece 
avioane israeliene.

DAMASC 11 (Agerpres). — în 
tot cursul zilei de joi luptele 
de tancuri, sprijinite de artile
rie, au continuat pe înălțimile 
Golan — anunță comunicatele 
militare date publicității la Da
masc și reluate de agențiile de 
presă. Se relevă, potrivit agen
ției U.P.I., că, în această zi, 
luptele au reînceput în momen
tul în care trupele israeliene au 
inițiat atacuri, în toate direcțiile, 
împotriva forțelor siriene avan
sate. „Trupele noastre de la 
liniile frontului, adaugă comu
nicatele, au respins toate încer
cările inamicului, provocîndu-i 
pierderi în oameni și echipa-

Comunl- 
multe în-

au căzut 
din zonele

Sesiunea O.N.U.

întrevederi ale ministrului
de externe român

„BĂTĂLIA DIGURILOR"

Interes deosebit față 
de proiectul românesc

în cursul zilei de joi, organul special de lucru al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Europa a încheiat prima rundă 
a dezbaterilor asupra proiectului românesc de document privind 
măsuri care să facă efectivă nerecurgerea la forță și la amenin
țarea cu forța în relațiile dintre statele participante Ia con
ferință.
Prezentind detaliat prevederi

le din document, șeful delegației 
române, ambasadorul Valen
tin Lipatti, a argumentat 
concepția țării noastre de 
edificare a unor relații noi între 
state pe continentul european, 
potrivit căruia La baza sistemu
lui de securitate trebuie să stea 
nerecurgerea Ia forță și la ame
nințarea cu forța în relațiile in
terstatale și reglementarea ex
clusiv pe cale pașnică a tuturor

In preajma 
instalării

președintelui 
Peron

in cadrul activităților pre
mergătoare festivităților de 
instalare a președintelui Juan 
Domingo Peron, în capitala 
Argentinei, care trăiește zile 
sărbătorești, sosesc tot mai 
multe delegații oficiale, pen
tru a participa la ceremonia 
de la 12 octombrie.

Joi, delegația Republicii 
Socialiste România, condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, împreună cu cele
lalte delegații oaspete au fost 
primite de președintele pro
vizoriu al Argentinei, Râul 
Lastiri.

Cu acest prilej, tovarășul 
Emil Bodnaraș a transmis în 
numele Consiliului de Stat, 
președintelui provizoriu al 
Argentinei, Râul Lastiri, o- 
magii și urări de prosperi
tate, din partea poporului ro
mân, intregii națiuni argen- 
tiniene.

Răspunzind, președintele 
Râul Lastiri a mulțumit, ru
gind ca aceleași sentimente 
să fie transmise poporului 
român din partea poporului 
argentinian.

în aceeași zi, oaspeții au 
depus flori la Monumentul 
Eroului Național argentinian 
„El Libertador general San 
Martin".

în întreaga țară, dar în 
special la Buenos Aires, se 
fac ultimele pregătiri in ve
derea desfășurării ceremo
niei instalării președintelui 
ales al Argentinei, generalul 
Juan Domingo Peron.

Ca urmare a hotărîrii 
luate, după preluarea man
datului nu va avea loc tradi
ționala paradă militară, dar, 
așa cum a anunțat conduce
rea Confederației Generale a 
Muncii, muncitorii vor par
ticipa masiv la „această săr
bătoare a unității argenti- 
niene".

diferendelor. Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa, a subliniat ambasadorul Va
lentin Lipatti, îi revine sarcina 
importantă de a elabora și adop
ta în faza sa finală un program 
de măsuri concrete care să asi
gure repudierea forței în toate 
domeniile relațiilor dintre state 
— politic, juridic, economic și 
militar — dezvoltarea liberă și de 
sine stătătoare a fiecărei națiuni 
in conformitate cu interesele și 
năzuințele sale, în afara oricărui 
pericol de amestec în treburile 
sale interne. în acest sens, a a- 
rătat reprezentantul român, de 
o importanță deosebită pentru 
promovarea și așezarea pe baze 
juridice a noilor relații dintre 
state ar fi examinarea posibili
tății de încheiere a unui tratat 
multilateral general-europcan, 
privind nefolosirea forței și a a- 
menințării cu forța pe conti
nent. Desigur, acestea nu ar fi 
decît măsuri inițiale conforme 
stadiului actual al relațiilor din
tre state în Europa, urmind ca 
ulterior să se adopte și alte mă
suri, îndeosebi cu privire la re
ducerea forțelor armate și ar
mamentelor, încetarea cursei 
înarmărilor, în primul rînd a 
cursei înarmărilor nucleare, re
nunțarea la folosirea armelor 
nucleare.

Numeroase delegații au evi
dențiat CARACTERUL ORIGI
NAL ȘI NOVATOR AL PRO
PUNERILOR CUPRINSE IN 
DOCUMENTUL ROMÂNESC. In 
acest sens, reprezentanții Ita
liei, Elveției, Greciei, Belgiei, 
Canadei, Spaniei și ai altor 
țări au relevat caracterul uni
tar al planului de măsuri pro
pus de România. Reprezentan
tul Canadei a arătat că proiec
tul românesc are un caracter 
profund politic, cuprinzînd mă
suri concrete privind nefolosirea 
forței în toate sectoarele de care 
se ocupă Conferința. Reprezen
tantul Greciei a relevat că ne- 
reeurgerea la forță constituie 
elementul esențial al așezării 
relațiilor europene pe baze noi. 
La rindul său, reprezentantul 
Italiei a apreciat că textul su
pus dezbaterilor de România 
constituie o inițiativă ce prezin
tă interes nu numai prin proble
mele de bază pe care le ridică, 
dar și prin unghiul inedit al a- 
bordării acestora. Reprezentan
ții Olandei, S.U.A., Spaniei, Iu
goslaviei, Angliei, Portugaliei, 
Greciei. Ciprului, Elveției, s-au 
pronunțat pentru examinarea cu 
atenție a propunerilor româ
nești în cadrul organului spe
cial de lucru, avînd în vedere 
că ele corespund pe deplin man
datului acestui organ aprobat 
de Conferință.

în cursul aceleiași zile, au 
continuat, de asemenea, dezba
terile în subcomisiile pentru 
principiile relațiilor dintre state, 
pentru schimburi comerciale, 
cooperare industrială și tehnico- 
științifică, schimburi culturale, 
informații și contacte umane.

Ministrul afacerilor externe al 
României, George Macovescu, a 
oferit, miercuri seara, un dineu 
în onoarea șefilor delegațiilor 
la actuala sesiune a Adunării 
Generale ale unor state latino- 
americane — Argentina, Baha
mas, Columbia, Costa Rica, 
Ecuador. El Salvador. Guyana, 
Mexic, Panama, Peru 
dad-Tobago.

în toasturile rostite 
dineului, invitații au 
sublinieze importanța 
efectuate recent în mai multe 
state latino-americane de pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
exprimînd satisfacția guvernelor 
lor pentru rezultatele acestora 
și convingerea asupra efectelor 
pozitive ale contactelor avute 
cu acest prilej pentru dezvol
tarea relațiilor dintre România 
și statele latino-americane, ale 
căror afinități de limbă, cultură 
și origine latină au fost rele
vate de vorbitori.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a avut o 
întrevedere cu ministrul de ex
terne adjunct al Siriei, Muha
mmad Zakaria Ismail. în ca-

și Trini-

în timpul 
tinut să 
vizitelor

drul convorbirii avute s-a pro
cedat la trecerea în revistă a 
unor probleme care stau în 
fața comunității internaționale, 
un accent deosebit punîndu-se 
pe situația actuală din Orien
tul Apropiat. în context, mi
nistrul român a reafirmat 
punctul de vedere al guvernu
lui țării noastre, potrivit căru
ia tinerea sub ocupație a teri
toriilor arabe menține un te
ren permanent de conflict și 
război. El a subliniat necesita
tea încetării ostilităților 
tare, acționîndu-se 
soluție politică, pentru 
rea trupelor israeliene 
ritoriile arabe ocupate, 
tarea independenței și 
nității tuturor statelor 
nă și pentru rezolvarea situa
ției populației palestiniene în 
conformitate cu năzuințele sale.

De asemenea, ministrul de 
externe român s-a întîlnit, la 
sediul O.N.U., cu ministrul a- 
facerilor externe al Pakistanu
lui, Aziz Ahmed. Cei doi mi
niștri au analizat stadiul rela
țiilor de colaborare dintre Ro
mânia și Pakistan, relevînd 
cursul ascendent al acestora, in 
beneficiul ambelor state.

mili- 
pentru o 

retrage- 
din te- 
garan- 

suvera- 
din zo-

merit".
Pe de altă parte, la Damasc 

s-a anunțat că aviația israelianfi 
a bombardat, în cursul zilei, 
forțele terestre, dispozitivul de 
apărare antiaeriană și aeropor
turile siriene. Forțele aeriene 
siriene și sistemul de apărare 
antiaeriană au intrat în acțiune 
împotriva aviației inamice, îm
piedici nd-o să-și atingă obiecti
vele. în cursul zilei, potrivit co
municatelor militare de la Da
masc, au fost doborîte aproxi
mativ 80 de avioane israeliene.

în noaptea de miercuri spre 
joi, potrivit unui alt comunicat 
militar sirian, vedeta și nave de 
război israeliene au bombardat 
obiective civil© situate pe coas
ta siriană, la Burj Islam, Lata
kia și Tartous, precum și insta
lațiile petroliere de la Banias. 
Forțele navale și artileria de 
coastă ale Siriei au intervenit, 
luptele dintre cele două părți 
durind două ore. Opt vedete 
israeliene au fost scufundate, 
iar celelalte respinse. Cu același 
prilej, a fost scufundată nava 
comercială grecească „Sa mir 
Gote". De partea siriană, nu au 
fost înregistrate pierderi — 
menționează comunicatul.

Unul din domeniile de mare 
importanță pentru prosperitatea 
patriei, în care tineretul Repu
blicii Democrate Vietnam își 
aduce aportul plin de inițiativă 
și entuziasm este acel al lucră
rilor de hidroameliorații. In ma
rea epopee a muncii pentru în
treținerea și dezvoltarea vastei 
rețele de diguri menite să apere 
ogoarele de stihiile Pacificului, 
Fluviului Roșu, Fluviului Thai Binh 
sau a celorlalte cursuri de 
din Delta Bac Bo, tinerii se 
in primele rinduri.

In provincia Than Hoa, 
pildă, brigăzile speciale de mun
că în rindul cărora s-au numărat 
zeci de mii de tineri, au asigu
rat cu două luni mai devreme 
fortificarea a 485 de lucrări hi
draulice, iar în cele mai multe 
locuri se lucrează de pe acum 
la obiectivele prevăzute pentru 
anul 1974. Tinerii din Hanoi au 
dislocat pe digurile Fluviului 
Roșu • cantitate de peste

de

300 000 de metri cubi de pamint. 
In provincia Ha Tay tinerii au 
preluat în întregime șantiere de 
hidroameliorații. Pentru realiza
rea lucrărilor importante de hi
droameliorații din provincie, or
ganizația provincială a Uniunii 
Tineretului Muncitor „Ho Și Min" 
a mobilizat zilnic cîte 5 000 de 
tineri. Aceștia au reușit să dea 
în folosință, într-un termen scurt, 
un canal de peste 16 kilometri, 
lucrare care a necesitat disloca
rea a aproximativ 1 250 000 de 
metri cubi de pâmînt.

Tinerii de la Luc Dan Giang 
au constituit marea majoritate a 
celor 20 000 de participant! la 
consolidarea digurilor de șapte 
metri înălțime care constituie 
„centrul nervos" al unei foarte 
importante rețele hidrografice a 
țării. Peste 380 000 de metri cubi 
de pâmînt și mii de metri pâtrați 
de brazde de iarbă au fost dislo
cate de acești tineri harnici |l 
entuziaști.

Totdeauna gata să răspundă 
la cele mai arzătoare cerințe ale 
patriei, ale propășirii poporului, 
tinerii Republicii Democrate 
Vietnam își înscriu prin fapte 
eroice prezența activă in „bătă
lia digurilor".

...Nguyen Xuan Dan și Nguyen 
Thi Ngong s-au cunoscut în 1971 
lucrind amîndoi pe un șantier 
de consolidare a digurilor din 
districtul lor natal, Nam Sach. 
S-au îndrăgostit și în primăvara 
aceasta s-au căsătorit. Acum, ei 
continuă să lucreze, voluntar, pe 
șantierul de hidroameliorații. 
Pentru sute de mii de tineri din 
R.D. Vietnam șantierele diguri
lor constituie o parte integrantă 
a vieții lor de luptători activi pen
tru făurirea unei patrii prospere. 
Pentru Nguyen Xuan Dan și Ngu
yen Thi Ngong, șantierul de la 
Nam Sach e legat, în plus, de 
amintirea de neuitat a momen
tului întemeierii familiei.

P. NICOARÂ

0 declarație a lui
Luis Corvalan, secretarul 

general al Partidului Comu
nist din Chile, a fost vizitat, 
în închisoarea unde este de
ținut, de un trimis special la 
Santiago de Chile al televi
ziunii italiene, căruia i-a 
declarat că, în pofida lovitu
rii de stat militare, care a 
dus la răsturnarea guvernu
lui Unității Populare, „mili
tarii nu vor putea opri lup
ta poporului".

„Am fost arestat la 27 
septembrie — a spus Luis 
Corvalan — și timp de opt 
zile am fost ținut într-o ca
meră în care nici măcar nu 
puteam să mă mișc. Acum 
mă aflu într-o celulă nor
mală, dar nu am voie să ci
tesc și să primesc vizite. 
Asupra mea a fost exerci
tată îndeosebi o presiune 
morală".

întrebat despre consecin
țele situației din Chile asu
pra partidelor marxiste din 
America Latină, Luis Cor
valan a răspuns ; „Fără în
doială. aceste evenimente 
vor avea repercusiuni nefa
vorabile asupra dezvoltării 
șl progresului pe întregul 
continent. Sînt convins.

Luis Corvalan
tuși, că popoarele continentu
lui nu vor putea fi oprite 
din mersul lor înainte".

Referindu-se la actuala 
situație existentă pe plan 
intern, secretarul general al 
P.C. din Chile a relevat că 
„evenimentele care se des
fășoară în Chile se vor re
percuta negativ asupra dez
voltării țării. Consider, însă, 
că poporul va continua 
lupte ; marxismul și 
ideologii care corespund 
tereselor fundamentale 
majorității societății nu 
putea fi distruse".

în legătură cu 
viitoare ale partidului 
munist, Luis ~ 
menționat că, 
este greu de 
curs vor urma acestea. „In 
orice caz — a precizat el — 
pot să vă spun că nu ne 
vom lăsa antrenați în ac
țiuni teroriste".

în încheiere, conducătorul 
Partidului Comunist din 
Chile a declarat : 
libertatea, dar nu mă 
de moarte. Dacă mă 
condamna la moarte, 
vor transforma, împotriva 
voinței mele, într-un mar

TEL AVIV 11 (Agerpres). — 
Joi, purtătorul de cuvînt mili
tar al armatei israeliene, reluat 
de agențiile de presă, a decla
rat că forțele siriene au fost 
respinse dincolo de linia de în
cetare a focului existentă după 
războiul din 1967 și că tancurile 
israeliene au pătruns pe terito
riul sirian. în aceeași zi, seara, 
ministrul israelian al apărării, 
citat de agenția Reuter, a de
clarat că trupele țării sale de 
pe frontul de nord „se depla
sează pe drumul care duce de 
la Kuneitra (centrul districtual 
din Platoul Golan) spre Da
masc". Ulterior, la Tel Aviv s-a 
anunțat că tancuri și unități de 
infanterie israeliene au pătruns 
pe o distanță de 6 mile în inte
riorul Siriei, pe drumul care 
duce spre Damasc — transmite 
agenția Associated Press.

Referindu-se la situația din 
Sinai, purtătorul de cuvînt mi
litar israelian a spus că, joi, nu 
au avut loc decît cîteva ciocniri 
de blindate, precum și tiruri 
de artilerie.

în cursul nopții de miercuri 
spre joi, forțe israeliene au 
traversat, potrivit purtătorului 
de cuvînt. Canalul Suez, în sec
torul sudic al acestuia, și au 
atacat convoaie militare în te
ritoriul egiptean. Tot în cursul 
nopții, unități navale israeliene 
au atacat rafinăriile petroliere 
din portul sirian Latakia, precum 
și din porturile Banias și Tar
tous. Purtătorul de cuvînt 
arătat că, în cursul luptei, 
fost scufundate două nave 
riene purtătoare de rachete, 
a menționat că toate navele
raeliene s-au reîntors la bază.

Postul de radio Tel Aviv, re
luat de agențiile A.F.P. și Reu
ter, a anunțat că o coloană blin
dată israeliană a realizat, 
miercuri seara, joncțiunea cu 
trupele situate la nord de El 
Kantara, la Canalul Suez.
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Apel al secretarului 
general al O.N.U. 

pentru încetarea focului
• SECRETARUL GENERAL 

AL ORGANIZAȚIEI NAȚIU
NILOR UNITE, Kurt Wald
heim, a cerut, joi. Israelului, 
Egiptului și Siriei să înceteze 
ostilitățile și vărsările de singe 
și să găsească alte posibilități 
decît războiul pentru soluționa
rea crizei din Orientul Apropiat. 
Secretarul general al O.N.U. a 
făcut apel la cele trei guverne 
să examineze de urgență posi
bilitatea „de a face din acest 
conflict tragic punctul de ple
care al unui nou efort către o 
reglementare". El a declarat că 
situația actuală din Orientul A- 
propiat ar putea crea o ame-f 
nințare pentru pacea și secu
ritatea internațională.

Sute de tineri participă la lucrările de consolidare a digurilor la Luc Dan Giang.

UNIVERSITATEA DIN VESZPREM
Orășelul Veszprem, cu ani în 

urmă o așezare necunoscută, cu
noaște de cîțiva ani entuziasmul 
propriu centrelor universitare, 
într-adevăr, vizitatorul încercînd 
să descopere alte noi peisaje 
din împrejurimile Balatonului, 
descoperă, la circa 20 de kilo
metri de stațiunea balneară, un 
veritabil campus : clădiri și 
parcuri, complicate instalații chi
mice. Ele aparțin noii universi
tăți.

lată cîteva date privind Isto
ria acestui așezămînt de învâ- 
țâmînt superior. In vederea pre
gătirii cadrelor necesare econo
miei ungare, în 1949, s-a hotă- 
rît să se înființeze facultatea de 
chimie industrială la Veszprem, 
ca o filială a Politehnicii buda- 
pestane. In primul an universitar 
al noii facultăți, instalat provi
zoriu într-o veche clădire ame
najată în acest scop, începeau 
studiul 107 viitori specialiști. La 
puțin timp, cînd schelele dez
veleau noile construcții, tînăra 
facultate își capotă autonomia, 
fiind ridicată la rangul de uni
versitate. In anii următori au fost 
înălțate modernele amfiteatre, 
sălile de seminar, bibliotecile, 
laboratoarele in care astăzi în
vață aproape 700 de studențl.

Dat fiind numărul mare de 
studenți, provenind din alte re
giuni ale țării, s-au dat în folo
sință cămine studențești. Stu
denții participă la numeroase

activități organizate în timpul 
liber la clubul-foto, cinema-club 
etc.

In cadrul universității, pregăti
rea se face la trei eșaloane.

plomați. In sfîrșit, alții au posi
bilitatea să urmeze un curs post
universitar de doi ani, după care 
ei pot candida la obținerea doc- 
toranturii.

Intr-unui din modernele laboratoare ale Universității 
din Veszprăm.

După un ciclu de trei ani o parte 
a cursanților pot deveni „ingineri 
in sectoarele tehnice*. Cei care 
urmează ciclul normal de cinci 
ani, devin Ingineri chimiștl di-

Universitatea din Veszprem 
este unul din numeroasele exem
ple otestînd dezvoltarea învâță- 
mintului în R.P. Ungară.

I. BALTEȘ
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Proiect de lege in S.U.A.

ȘAPTE Central (orele
9,15; 11,3 : 18,15; 20.30),
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

CU TOATE ACESTEA : Lumina 
(orele 9; 12; 15,30; 18.30; 20,30).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Luceafă
rul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20.45), Capitol (orele 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18.30; 20,45).

PARADISUL : Scala (orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; " ‘
București (orele 9; 11,15; 
16.30; 18,45; 21).

AVENTURI LA MAREA 
GRĂ i Timpuri Noi (orele 
In continuare).

STARE DE ASEDIU : 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17,45: 
Festival (orele 8,30; 11: 13.30; 16;

21) Favorit (orele 10; 12.30: 
18; 20,30).

LUPTA DUPĂ VICTORIE : Da
cia (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

PE ARIPILE V1NTULUI : Vic
toria (orele 9,30 : 14 : 18,30).

PARAȘUTIȘTII : Drumul Sării 
(orele 15 30: 18: 20 15). Miorița 
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 
20,15).

PISICA JUNGLEI : Doina (orele 
11,15: 13,15; 15.45; 18; 20).

VALTER APARA SARAJEVO C

20,15), 
13,30;

NEA-
10—19

Patria
20,30),

• DUPĂ CUM ANUNȚA 
AGENȚIA T.A.8.S., 
sadorul U.R.S.S. la 
Vasili Tolstikov, a 
vizită prințului
Sianuk, șeful statului, 
ședințele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei. In 
cursul convorbirii, a avut Ioc 
un schimb de păreri în le
gătură cu situația din Cam- 
bodgia. Partea sovietică a 
exprimat sprijinul său față 
de lupta dreaptă a patrioți- 
lor khmeri, sub conducerea 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei și Guvernului 
Regal de Uniune Națională.

Se limitează la 60 de zile dreptul președintelui 
de a angaja trupele într-un conflict peste hotare
Senatul S.U.A. a adoptat mi

ercuri un proiect de lege, limi- 
tînd la 60 de zile intervalul de 
timp în care președintele Sta
telor Unite poate 
trupele americane 
flict peste hotare 
rea Congresului.

Textul proiectului de lege 
stipulează că șeful statului are 
obligația să expună Congresului, 
în termen de 48 de ore, rațiu
nile care l-au determinat să 
trimită trupe într-o regiune 
unde ' se desfășoară lupte sau

să angajeze 
într-un con- 
fără aproba-

Fereotarl (orele 15: 17.45; 
Bucegi (orele 16; 19).

CU CĂRȚILE PE fata : Excel
sior (orele 9: 11.15: 13.30: 16: 18 15
20.30) . ............. ...................
13,30;
(orele
20.30) .

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

ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Grivita (orele 9; 
11,15; 13.30; 16: 18.15: 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15;
20.30) .

COPERNIC : Popular
15.30; 19).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : înfrățirea (orele 15,30; 18; 
20,15).

ULTIMUL CARTUȘ î CONSPI
RAȚIA : Munca (orele 16; 19).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Buzești (orele 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15: 13.30; 15 45; 18; 20.15), Tomis 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 : 18.15 ;
20.30) .

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Giulești (orele 15.30: 18; 20,15). 
Moșilor (orele 15,30: 18; 20,15).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Unirea (orele 15,30: 18; 20.15). VI- 
tan (orele 15,30; 18; 20.30).

Melodia (orele 9; 
16; 18,30; 20.45).
9; 11,15: 13,30;

11.15;
Modern 

16; 13,15;

(orele

DECOLAREA t Crlngașl (orele 
15 3D: 18; 2015).

POLIȚISTUL: Lira (orele 15.30; 
18: 20,15).

SOLARIS : Viitorul (orele 16; 19).
O AFACERE PE CINSTE : Vol- 

ea (orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15) Arta (orele 15.30: 18: 20.15).

MICUL ȘI MARELE KLAUS : 
Progresul (orele 15,30 ; 18 : 20.15).

LA RĂSCRUCE DE VlNTURI ; 
Cotroceni (orele 15,30: 18: 20.15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30). 
Flacăra (orele 15.30: 17,45; 20).

DREPTUL DE A IUBI : Cosmos 
(orele 15,30: 18; 20.15).

INFAILIBILUL RAFELES : Ra
hova (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

12.00 Transmisiuni directe 
din țară. 12.10 Invitație in fonote
ci. 12,55 Melodia zilei. 13.00 în
chiderea emisiunii de dimineața. 
17.00 Știrile după'-amiezii. 17,05 
Alo, Radio ! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18,00 Șaote 
zile, șapte arte. Arhitectura. 18.10 
Opera contemporană „Wazzeck" de 
Albon Berg (fragmente). 18.55 Me
lodia zilei. 19.00 în direct... Șantie
rul tineretului de la Turceni. 19.30 
Știri. 19.35 Casa de discuri Electre
cord. 20,00 Educație. răspunderi. 
Meseria brățară de aur. 20.30 
Cvintetul în do diez minor pen
tru coarde și pian de Tudor Cior- 
tea. 21.00 Radio-super-top. Tonul 
revistei ..Săptămîna**. 22,00 Radio
jurnal. 22.30 Melodia zilei. 22-35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica. Tiberiu Utan. 23,20 Jazz- 
varietâ. 23,55—24,00 Ultimele știri.

Lecția 62. 10,00 Telex, 
trie, pămînt de aur. ( 
Palatului ........................
10.15 Istoria 
emisiune 
grafiei 
Muzică
Maria
16,00—17,00 Teleșcoală.
de limba engleză. Lecția 61. 18.60 
Telex. 18,05 Tragerea Loto. 18.15 
Cunoașteți legile ? 18,30 Atenție 
la... neatenție. 18,50 Revista eco
nomică TV. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Cîntecul săptămî
nii. 20,05 Studioul de poezie : 
„Nemuritoare corabie, țara" — 
spectacol literar-muzical-core- 
grafic. 20.25 Prim plan : învăță
toarea din Deltă. 20,50 Film artistic 
„Atenție, samurai" — o producție 
a studiourilor cinematografice ja
poneze. Regia Kirakazu Ichimura. 
Cu Yoko Matsuyama. Premieră pe 
țară. 22,15 24 de ore.

. 10,05 Pa-
Cîntă corul 

Culturii din Ploiești, 
filmului sonor — 

consacrată cinematn- 
din R. P. Ungară. 11.45 
populară interpretată de 

Marcu. 12,00 Telejurnal. 
- - - -- 17,30 Curs

unde există riscul declanșării 
unui atac împotriva S.U.A. In 
eventualitatea că cele două Ca
mere ale Congresului american 
resping 'măsura președintelui, 
trupele vor trebui să fie readu
se in țară în termen de 60 de 
zile de la trimiterea lor.

In forma sa actuală, proiectul 
de lege adoptat de Senat cu 75 
de voturi, contra 20, va fi supus 
spre aprobare în cursul acestei 
săptămîni, Camerei Reprezen
tanților.

Președintele Nixon a făcut de
ja cunoscut că el va opune ve- 
toul său unui proiect de lege 
dacă îl va considera ca un im-1 
pediment în calea exercitării 
puterilor sale constituționale, în 
calitate de comandant suprem 
al forțelor armate ale S.U.A.

PROGRAMUL II

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 „Incognito" 
program de varietăți muzicale. 
9,55 Melodia zilei : „Țară bogată-n 
frumuseți" de Radu Paladi. 10,00 
Clubul curioșilor. 11,00 Știință și 
tehnică. 11.10 Profil pe portativ — 
Ana Pacatiuș. 11,30 Antract mu-

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză. 
Lecția 63. 9,30 Curs de limba rusă.

Reportajul săptămînii : 
1 la Veneția". 20,20 Pa- 
muzicale de mare popu

laritate. Simfonia a IV-a de 
Robert Schumann. 20,50 Telex. 
20.55 Mai aveți o întrebare ? 
„Aviația astăzi și mîine“. 21,30 
Gala maeștrilor : . Elena Cernet. 
22,05 Biblioteca pentru toți : Al. 
Davila.

• IMEDIAT DUPĂ CE 
SPIRO AGNEW și-a prezen
tat, miercuri seara, demisia 
din funcția de vicepreședinte 
al Statelor Unite, președin
tele Nixon a început o run
dă de consultări pentru ocu- 
fiarea postului rămas vacant, 
n acest scop, președintele 

Nixon i-a primit succesiv la 
Casa Albă pe liderii Parti
dului Republican din Con
gres —- senatorii Hugh Scott 
și Robert Griffin — precum 
și pe Gerald Ford și Leslie 
Arends, care conduc grupul 
republican în Camera Repre
zentanților.

Conform prevederilor 
mendamentului nr. 25 
Constituția americană, 
ședintelui statului îi revine 
misiunea de a numi un nou 
vicepreședinte, în cazul in 
care postul devine liber. Nu
mirea unei personalități în 
acest important post din ie
rarhia de stat americană tre
buie să fie aprobată de ma
joritatea membrilor celor 
două camere ale Congresului

a-
la 

pre-
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