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din cronica întrecerii socialiste
• UNITĂȚILE ECONO

MICE ALE ORAȘULUI 
CĂREI — în majoritatea lor 
intrate în funcțiune în actua
lul cincinal — adaugă un nou 
succes de prestigiu în croni
ca marii întreceri dedicate 
Congresului al XI-lea al par
tidului — îndeplinirea sarci
nilor de plan pe patru ani și 
a angajamentelor pe anul în 
curs. In cele 90 de zile lu
crătoare cîte au mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului, oame
nii muncii din industria ora
șului Cărei vor realiza o pro
ducție suplimentară în valoa
re de peste 300 milioane lei.

• LA SUCCESUL RE
PURTAT prin îndeplinirea 
înainte de termen a sarcini
lor de plan pe primii patru 
ani ai cincinalului, colectivele 
Trustului județean de con
strucții Maramureș raportea
ză și îndeplinirea planului pe 
primele nouă luni ale acestui 
an. Această importantă reali
zare se datorează creșterii 
ritmului de lucru pe șantiere, 
fapt care a permis construc
torilor să predea de la înce
putul anului 1000 de apar
tamente, din care mai mult 
de jumătate cu cîte 30—45 de 
zile mai devreme.

• MINERII BAZINULUI 
CARBONIFER ROVINARI- 
GORJ au extras sîmbătă ulti
mele cantități de lignit pre
văzute în planul primelor 
trei trimestre. Datorat în 
principal creșterii cu 11 la 
sută a nivelului productivi
tății muncii, acest succes va 
permite colectivelor cariere
lor Cicani, Beterega, Gîrla și 
Tismana ca, pînă la 1 octom
brie, să ridice la 275 000 tone 
cantitatea de cărbune ener
getic extrasă în plus de la 
începutul anului.

La fiecare loc de muncă se făurește viitorul

PARTICIPARE CONȘTIENTA,
RESPONSABILITATE COMUNISTĂ

REPORTER PE ȘOSEAUA 
TRANSFĂGĂRĂȘANĂ 

Lauda țării

După cum se cunoaște, la 
20 septembrie plenara comu
nă a C.C. al U.T.C. și a Con
siliului U.A.S.C.R. a dezbă
tut, într-un spirit angajat, de 
înaltă responsabilitate po
litică, proiectele de Documen
te ale celui de-al XI-lea Con
gres al partidului. într-o în- 
llăcărată și mobilizatoare 
chemare, hotărîrea adoptată 
de plenară subliniază înalta 
datorie patriotică a tuturor 
tinerilor de a contribui „cu 
toate foițele la înfăptuirea 
Programului partidului, la 
înflorirea multilaterală a 
României socialiste, la afir
marea tot mai puternică în 
lume a patriei noastre".

Participant» la plenară au 
hotărit ca in această perioa
dă, in care întregul nostru 
popor dezbate proiectele de 
Documente ale celui de-al 
XI-lea Congres, să se produ
că o intensificare a întregii 
activități politico-educative a 
Uniunii Tineretului Comu
nist și a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, o îmbunătățire ra
dicală a stilului lor de mun
că, să se realizeze o partici
pare responsabilă, cu cele 
mai bune rezultate, a tuturor 
tinerilor la transpunerea în 
viață a marelui Program al 
devenirii comuniste a pa
triei.

Plenara a hotărit ca toți 
tinerii să fie antrenați la stu
dierea și dezbaterea apro
fundată a proiectelor Docu
mentelor Congresului al 
XI-lea, a cuvîntării tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale din 27—29 
iulie a.c., precum și la ședin
ța jubiliară a Marii Adunări 
Naționalo din 22 august a.c. 
De altfel, conținutul învăță- 
mîntului politic U.T.C. și 
A.S.C. în anul 1974—1975 
va fi axat în întregime pe 
studiul acestor documente 
și cunoașterea, pe baza lor, a 
sarcinilor specifice care revin 
tineretului, organizației sale 
revoluționare.

Pentru toate organizațiile 
U.T.C. și asociațiile studenți
lor comuniști, acum este e- 
sențial să se treacă la con
cretizarea în fapt a hotăririi 
adoptate. In spiritul propriu 
întregii activități a partidu
lui nostru, cele două luni pînă 
la Congres să fie judicios fo
losite atît pentru populariza
rea și aprofundarea conținu
tului Programului P.C.R., 
subliniindu-se pronunțat toa
te prevederile referitoare la 
tineret, la organizația sa re
voluționară, cît și pentru or
ganizarea in așa fel a muncii 
încît tinerii să întîmpine fo
rul suprem al comuniștilor cu 
rezultate remarcabile în pro
ducție și la învățătură Este 
important în acest sens să se 
evite multiplicarea ședințe
lor și, mai ales, să nu se re
ducă întreaga activitate la 
organizarea de ședințe. Dez
bătând proiectele de Docu
mente, organizațiile U.T.C. 
să desprindă toate concluzii
le privind sarcinile lor și să 
acționeze concret, în unită
țile industriale, la sate, în 
școli și facultăți etc. pentru 
traducerea lor în viață. De 
asemenea, în cel mai scurt 
timp. întregul activ trebuie 
să se deplaseze în organiza
ții pentru a sprijini concret 
acțiunile în vederea îndepli
nirii exemplare de către ti
neri a planului de producție, 
participarea activă în campa
nia agricolă de toamnă, în
cheierea la timp a lucrărilor 
pe șantierele căminelor pen
tru nefamiliști, buna organi
zare a autogestionării în că
mine, internate și cantine, 
îmbunătățirea radicală a con
ținutului întregii activități 
politico-educative.

Pentru tînăra generație, 
pentru organizațiile U.T.C. 
și asociațiile studenților co
muniști, Programul partidu
lui trebuie să fie propriul lor 
program r,e acțiune.

ADRIAN VASILESCU

„Masă rotundă11 
la întreprinderea 
„Automatica11 -

București
J

Radu Rădulescu Cornel Mărculescu Dumitru Gruianu Nicolae Ștefan Spiridon Vlăducă Nicolae Stanciu

In amplul proces al modernizării industriei noastre, a pro
movării progresului tehnic in producție, întreprinderea Auto
matica din Capitală participă cu o pondere importantă. Ea fur
nizează panourile pentru camerele de comandă ale instalațiilor 
de automatizare, aparatură de control și alte produse, atît uni
tăților din țară cit și la export, într-un număr de aproape 30 de 
țări ale lumii. Ca pretutindeni și aici, documentele Congresului 
al XI-lea ale partidului — proiectele de Program, de Directive 
și Tezele, au stîrnit interesul firesc, constituie un puternic în
demn in activitatea de producție, în activitatea poli
tică și acțiunile obștești. Colectivul întreprinderii este 
constituit in majoritatea lui din tineri. E un motiv in plus 
pentru care ne-am propus să invităm, de aici, din mijlocul aces
tor muncitori, un grup de tineri la discuția pe tema, 
atit de generos oglindită în Programul partidului și Tezele Con
gresului, a participării conștiente, responsabile, active la mă
reața operă de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României spre comunism. Participă : ing. 
RADE RADULESCU. - secretarul comitetului U.T.C., MARIA 
BlRSAN. electrician, CORNEL MĂRCULESCU — șef de echipă. 
DUMITRU GRUIANU, electrician. NICOLAE ȘTEFAN — maistru 
de atelier. SPIRIDON VLADUCA, electrician și NICOLAE STAN
CIU, controlor tehnic al calității.

CAMPANIA AGRICOLA

Intensă activitate 

pe ogoarele 

^Teleormanului 

„Norme de gospodar" și 
„șabloane.»» de risipa"

Eforturile lucrătorilor de pe 
ogoare sînt îndreptate în aceste 
zile spre strîngerea și depozita
rea recoltelor, pregătirea tere
nului pentru semănatul culturi
lor de toamnă. Vremea prielni
că permite desfășurarea pe 
fronturi largi a mijloacelor me
canizate și umane; fiecare oră 
din zi trebuie folosită din plin. 
Este imaginea pe care o întâl
nești pe ogoarele județului Te
leorman. Sub directa suprave
ghere a specialiștilor din uni
tăți, a conducerilor cooperative
lor agricole sînt dirijate plani
ficat spre cîmpuri eșaloane tot 
mai mari de forțe.

La Cooperativa agricolă Bu- 
jot-eni, după ce s-a încheiat și 
predat in bază cantitățile con
tractate de sfeclă de zahăr, a 
început recoltatul porumbului de 
pe cele 600 hectare cultivate cu 
această plantă. Circa 130 de oa
meni. de la ferma nr. 1 recol
tau in ziua raidului, grupat, 90 
ha în punctul numit „Dîrza". 
Alți 70 cooperatori culegeau po
rumbul de pe tarlaua „Cara- 
pancea" de 50 hectare. Coordo
nați de inginera Aurica Tîrnă- 
cop și tehniciană Maria Petcu, 
cooperatorii Constantin Gebăilă, 
Matei llie, Florea Cristea, Lu
cia Buroiu, Tănase Costea și al
ții strîngeau de zor în coșuri 
mari rodul toameni, le încărcau 
în mijloacele de transport pentru 
ca produsul să fie cit mai ur
gent la adăpost, in magazii. în 
urmă, alți cooperatori tăiau și 
strîngeau cocenii destinați ba
zei furajere, a cărei completa
re stă în aceste zile în atenția 
specialiștilor. De pe cele 134 
hectare cu lucerna s-au strins 
4 coase, producția fiind de 18-20 
tone masă verde la ha, din care 
540 tone au fost transformate 
în fin vitaminizat. Sint în curs 
de însilozare 100 hectare cu po
rumb siloz și 15 hectare cu sfe
clă furajeră, acoperindu-se în 
acest fel necesarul balanței fu

rajere. O activitate febrilă am 
întâlnit și in vie, unde s-au re-
coltat 10 hectare și au fost pre
date 44 de tone struguri. „Tot 
în aceste zile ne pregătim in
tens pentru semănatul griului, 
ne spune tovarășul Mihai Mar- 
ghitu, inginerul șef al unității. 
400 hectare sînt discuite și ni
velate din cele 700 ha pe care 
vom semăna griul, continuind 
să mobilizăm forțe umaiie și 
mecanice la eliberatul terenu
lui de prășitoare, porumb și 
floarea-soarelui, pentru a da 
front de lucru plugurilor și 
discurilor".

Tn discuția purtată cu ingine
rul M. Marghitu, legată de sta-

OVIDIU MARIAN 
ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare în pag. a ll-a)

— Cum vedeți, de la locul 
dv. de muncă, participarea 
conștientă, responsabilă, activă, 
la marea operă de edificare a 
societății noi pe pămintul 
României ?

— Programul partidului este 
emanația gindirii și aspirațiilor 
întregului popor — apreciază 
inginerul Rădulescu. El sinteti
zează ideile cele mai îndrăzne
țe și mai generoase, dar și cele 
mai temeinic fundamentate ști
ințific, mai realiste, mai obiec
tive și mai inspirate. Sînt ema
nația gindirii și muncii a mii și 
milioane de oameni, în frunte 
cu secretarul general al parti
dului nostru. Caracterul pro
fund științific al Programului 
constă însă în primul rînd în 
faptul că el pornește de la o 
realitate istorică, de la expe
riența dobîndită de țara noas
tră și alte țări socialiste, de la 
posibilitățile și potențialul u- 
man și material de care dispu
nem, ca și de la evoluția lumii 
contemporane pe toate planuri

le dezvoltării economice și so
ciale. Dar, pentru a înfăptui un 
program atît de grandios, pen
tru a edifica o societate așa 
cum dorim, nu-i de ajuns numai 
atit. Iată de ce, deseori pe par
cursul proiectului de Program 
și al Tezelor, am întâlnit for
mulată această exigență care 
constituie o condiție hotăritoa- 
re a progresului multilateral, a 
îndeplinirii exemplare a tot 
ceea ce ne propunem : Partici
parea conștientă, responsabilă, 
activă. novatoare in procesul 
muncii, în întreaga viață socia
lă a fiecăruia dintre noi. indi
ferent unde ne desfășurăm ac
tivitatea. Oricit de modestă ar 
părea participarea noastră per
sonală la marea operă, oricit de 
puțin important ar părea locul 
nostru intr-o întreprindere, el 
este atit de armonios integrat 
în „schema" ansamblului, încît 
o influențează direct. A fi pe 
deplin conștient că ceea ce faci 
trebuie făcut bine, trebuie fă
cut repede, trebuie făcut econo

micos, iată mai pe scurt unul 
dintre aspectele problemei.

Interlocutorul alege pentru 
argumentare un exemplu re
cent din întreprinderea sa : ni 
se cerea o comandă urgentă 
pentru Combinatul chimic din. 
Craiova. Chimiștii așteptau de 
la noi cîteva panouri de coman
dă. Tinerii din atelierul de mon
taj. toți muncitorii știu bine cit 
valorează o zi în industria chi
mică. Livrarea mai devreme a 
panourilor însemna un plus de 
producție la combinatul chimic, 
deci, citeva milioane în plus 
pentru economia națională. Și 
invers : o zi întârziere este ega
lă cu pierderi irecuperabile. 
Cum s-a procedat ? S-a lucrat 
trei zile „fantastic", s-a stat 
peste program și comanda a 
plecat cu o săptămînă mai de
vreme.

— Eu aș vrea să fac o corn- 

(Continuare în pag. a Il-a)

Este greu să descrii măre
ția munților Făgăraș, setneția 
și tulburătoarea lor frumusețe 
sălbatică. Dar este incompa
rabil mai dificil să găsești 
epitetele și metaforele po
trivite pentru a exprima co
pleșitoarea impresie pe care 
ți-o lasă munca eroică a con
structorilor militari și civili 
care au durat peste Carpați 
drumul montan inaugurat zile
le trecute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Vream din cîm- 
pie, din satul Cîrțișoara și 
bătrînii codri de brad, în 
care pătrunde șoseaua de 
cum începe urcușul, nici nu 
ne lasă să bănuim ce va 
urma. Pantele devin din ce în 
ce mai abrupte, serpentinele 
mai strînse, curbele mai 
scurte, hăurile prăbușite între 
piscuri și văi tot mai ameți
toare.

S-a lucrat în toate anotim
purile, timp de 4 ani. Cățărați 
deseori în frînghii, biciuiți 
de vînturi și ploi, miile de 
tineri au urcat nu o dată 
în spate, bucată cu buca
tă, buldozere, excavatoare, 
alte unelte, au aruncat în aer 
părți din munte, au împins 
cutezanța pînă la incredibil. 
Cei care au dat aici, în Fă
găraș, o nouă și puternică 
strălucire tradiției patriotice 
a muncii pe șantierele țării, 
începută la Bumbești-Live- 
zeni, privesc astăzi de la 
înălțimea zborului vulturilor 
cu adîncă admirație faptele 
brigadierilor de pe defileul Jiu
lui. Dar ceea ce au înfăptuit 
ei aici este fără egal. Cu 
toată tehnica nouă, dificultă
țile Cele mai greu de în
chipuit au fost depășite nu 
atît de mașini cît de oameni 
printr-un nemărginit spirit de 
dăruire și sacrificiu, printr-o 
impresionantă vocație, prin
tr-un sublim sentiment de 
dragoste de țară.

Șoseaua Transfăgărășană a 
fost realizată din inițiativa și

sub îndrumarea permanentă a 
secretarului general al parti
dului. „l-am simțit întotdea
una prezența alături de noi, 
prin munca sa neostenită de 
zi și noapte pentru binele 
țării, pentru binele nostru — 
ne declară soldatul Mihai 
Călugării — unul dintre con
structorii distinși cu înalte 
ordine ale Republicii".

Sfîrșit de septembrie. A 
început să urle vîntul în 
Căldările Berbecilor și Mioa
relor. Marginile lacului Bîlea 
au prins pojghiță de gheață. 
Soarele strălucește fără pu
tere De pe creasta „Paltinul", 
pe sub care trece tunelul, 
ținuturile transilvane spre 
nord și cele argeșene spre 
sud se aștern privirii ca un 
tărîm de basm. Iar drumul 
care unește acum, peste „co
loana vertebrală" a țării, cele 
două străvechi provincii ro
mânești nu putea fi croit 
în steiurile munților decît de 
niște adevărați Feți Frumoși.

Grandioasa energie consu
mată aici de constructori din 
martie 1970 pînă în septem
brie 1974 poate fi con
densată in cîteva cifre: 
1 600 000 mc de rocă disloca
tă prin explozie, 1 500 000 mc 
terasamente, 180 000 mc de 
ziduri de sprijin, 550 poduri 
și podețe, de-a lungul celor 
90,167 km de șosea, un tunel 
de 887 m — cel mai lung de 
pe drumurile rutiere ale țării, 
7 500 buturugi dezrădăcinate 
pe kilometru linear, au în
vins uneori nămeți care 
ajungeau la 6—7 m grosime. 
Dar cifrele acestea capătă 
expresie numai aici la fața 
locului, unde privirile cu
prind dimensiuni mai ample 
decît o pot face calculele.

Șoseaua pornește, ■ dinspre 
sud, de la barajul hidrocen-

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a ll-a)

Zilele acestea, la C.A.P. Sinești — Ilfov, s-a recoltat floarea-soarelui de pe ultimele hectare Foto : VASILE RANGA

Elevii la strînsul recoltei
Școala și-a deschis porțile 

doar de cîteva zile pentru 
a-și primi elevii. „Vrem să 
facem din anul acesta un an 
al muncii de calitate, îmi de
clară Iuliu Crihan, secretarul 
comitetului V.T.C. de la Li
ceul „Unirea" din Tg. Mureș. 
Un an al pregătirilor prin 
muncă pentru viață". Urumul 
de la vorbe la faptă nu a 
fost/ prea lung. A doua zi de 
școală peste 300 de elevi au

spus prezent muncii patrioti
ce. Ei pot fi întîlniți zilnic în 
fermele Mureșeni și Bodeni, la 
întreprinderea agricolă de 
stat Sincrai. Li s-au adăugat 
peste 100 de elevi de la Li
ceul mecanic nr. 3. Recoltatul 
legumelor este obiectivul de 
lucru. Despre necesitatea pre-

MIRCEA BORDA

(Continuare în pag. a lll-a)

/ / î IU Vi
ieri în lume

• Adunarea Generală a 
O.N.U. a definitivat ordinea 
de zi. Astăzi se va trece Ia 
abordarea problemelor în 
dezbaterea generală

• Premierul desemnat al 
Turciei Biilent Ecevit, a 
declarat că intenționează să 
formeze un guvern interi
mar minoritar, in eventuali
tatea eșuării tratativelor sale 
in vederea constituirii unei 
noi coaliții guvernamentale.

• In legătură cu majora
rea cu 5 la sută a prețurilor 
de achiziție ale produselor 
agricole. în țările membre 
ale Pieței comune continuă 
să se. facă diverse aprecieri

ARMONIE

SPORT
Naționala de fotbal în fața unor 

mari obiective și răspunderi
• CU HOTĂRÎRE, PE UN DRUM 

DE ÎMPLINIRI Șl SPERANȚE
® Sportivii români au cucerit 

două medalii de argint la mon
dialele de tir

• Comentarii și informații din 
atletism, handbal, rugbi, divizia 
B la fotbal

(In pagina a 3-a)

Smaranda Jelescu

în zilele noastre apropierea activi
tății intelectuale de munca fizică a deve
nit un imperativ fără de care nici nu se 
poate concepe o societate evoluată. Imagi
nea tradițională a muncitorului în plin e- 
fort, imaginea cenușie a unui om crispat, 
doborît de oboseală, strivit de fabrica gre
oaie, sumbră, ca un moloh, este o imagine 

, istorică. Astăzi, muncitorul trebuie să po
sede un înalt nivel de cunoștințe pentru a 
se putea descurca între butoane și mașini, 
pentru a le putea stăpîni și pune să facă 
sie efortul său. Nu ne paște deci primej
dia ca ființa umană, care nu poate trăi 
fără muncă, scutită de efort 
fizic, dezvoltând la maximum 
capacitatea de gîndire - 
să fie in pericol biologic?

, Intr-o societate haotică, lucrul 
este posibil. Nu însă în so
cialism. Desigur, timpul efectiv al muncii 
se va micșora treptat, pe măsură ce mij
loacele tehnice vor progresa, pe măsură 
ce nivelul general de dezvoltare a țării o 
va permite. Desigur, munca anului 199G nu 
va semăna nici măcar cu cea de astăzi. în 
Programul partidului un loc important îl 
ocupă preocuparea pentru organizarea 
timpului liber al oamenilor muncii. Cu ce 
vom înlocui efortul? Nevoia de activitate 
fizică? Desigur, în primul rînd prin sport. 
Mens Sana in corpore sano, străvechiul 
imperativ grec, va căpăta noi valențe, noi 
semnificații și altă realitate. Oameni* in- 
teligenți, cultivați și sănătoși vor face sport, 
vor popula modernele stadioane, coche
tele săli de gimnastică, vom vîsli pe apele 
limpezi ale țării, vom alerga, ființa umană 
va fi frumoasă ca idealul grec. Toată Iu-- k_______________ _______________________

mea observă de altfel că fiii noștri, noua 
generație, este o generație de adolescenți 
frumoși, supli, înalți. O aenerație care a 
mîncat bine și s-a dezvoltat armonios. O 
generație care a învățat mult și și-a petre 
cut mult timp aplecată asupra cărților. 
Pentru această generație și pentru cele vii
toare partidul jalonează petrecerea timpu
lui liber ca pe o problemă importantă, ca 
pe o problemă serioasă, cum și este, cu 
toate implicațiile sale. Noi nu concepem 
timpul liber ca pe o petrecere vană a se
cundelor, ca pe un dolce far niente care 
departe de a odihni îngreunează mintea și 

întunecă moralitatea umană. 
Unui om inteligent, cu min
tea și inima populată de 
visuri și idei, care cunoaște 
lumina culturii și splendide
le ei desfătări, îi e străin 

plictisul, amorțeala, inerția, starea pe loc. 
Operăm cu destine deschise, țara noastră 
însăși nu are un destin închis, și niciodată 
nu vom considera opera noastră de con
strucție terminată, ermetică, definitivă. Spi
rala comunismului este un vis cosmic. Stră
lucirea umanismului nostru socialist atât de 
pregnant exprimată în Program constă 
tocmai în permanența idealului, în concep
ția deschisă asupra viitorului mereu per
fectibil, mereu apt de a produce noi fru
museți, noi deveniri pentru om. Astfel 
sîntem cu toții arhitecți, dacă este adevărat 
că arhitectura exprimă cel mai bine gîndi- 
rea mulțimii, gîndirea Cetății. Cetatea Ro
mâniei socialiste va fi cetatea unor oameni 
cu înaltă moralitate, care vor împrumuta 
armoniei arhitecturale și naturale a tării 
propria lor armonie interioară
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PARTICIPARE CONȘTIENTĂGrijă constantă față 
de satisfacerea nevoilor 

de consuni
Din proiectul de Program, din 

ansamblul prevederilor sale se 
desprinde, ca o constantă a po
liticii partidului, grija pentru 
om, pentru satisfacerea deplină 
a nevoilor de consuni ale popu
lației, ca scop a| intregii acti
vități economieo-sociale. Izvo- 
rită din esență relațiilor socia
liste de producție, o atare ori
entare reprezintă cerința legii 
economice fundamentale a so
cialismului, rațiunea însăși a 
construcției acestei societăți. De 
fapt, aceasta reprezintă mani
festarea plenară a echității și 
umanismului relațiilor socialiste 
de producție in continuă per
fecționare, care asigură parti
ciparea — egală in drepturi — 
a tuturor membrilor societății 
aiit la depunerea cit și la uti
lizarea muncii sociale.

Nivelul și structura consumu
lui sint determinate de gradul 
dezvoltării forțelor de producție. 
Cu cit producția și serviciile 
sint mai ample și mai diversi
ficate, cu atit consumul poate 
ii satisfăcut in condiții mai 
bune. De aceea, orice sporire a 
consumului trebuie să fie pre
cedată de creșterea producției 
și serviciilor, de îmbunătățirea 
structurii lor. Așa se explică de 
ce in condițiile tării noastre 
care a moștenit un nivel scăzut 
de dezvoltare șl o agricultură 
rămasă in urmă, repartizarea 
rezultatelor muncii sociale — 
respectiv a venitului national — 
se caracterizează și in etapa ac
tuală prin alocarea unor re
surse importante in scopul dez
voltării. Pornindu-se de la a- 
ceste considerente, în cincinalul 
următor fondul de consum va 
reprezenta circa 68—70 la sută, 
iar fondul de dezvoltare 30—32 
la sută din venitul national. 
Faptul că cea mai mare parte 
a fondului de dezvoltare este 
destinată progresului în ritm 
înalt al industriei, agriculturii, 
construcției de locuințe etc. con
stituie garanția sporirii consu
mului de bunuri materiale al 
populației. Consumul insă nu 
poate fi conceput ca o consecin
ță automată, „de la sine“, a 
producției, ci el influențează 
nivelul și structura acesteia, 
stimulează eforturile creatoare 
ale oamenilor muncii pentru ri
dicarea producției. Creșterea și

Pe ogoarele Teleormanului
(Urmare din pug. I) 

rea umidității solului și măsu
rile care sint necesare pentru 
menținerea unei cantități cit 
mai mari de apă pentru buna 
vegetație a griului, am aflat că 
unitatea din Bujoreni are ame
najate la irigat 420 hectare. Ne
cazul cel mare este că lacul de 
acumulare, fără sursă perma
nentă de apă, nu are la această 
dată cantitatea necesară irigă
rii, decit a suprafețelor de le
gume. „Dacă ai noroc de 2 ani 
săraci în precipitații, o aseme
nea acumulare devine neeficien
tă" — ne spune tovarășul Mar- 
ghitu. Iar situația nu este sin
gulară in județ, după cum a- 
flăm de la interlocutor. Scuze 
sau neputință? Iată o. întrebare 
la care nu am găsit răspuns, în 
vreme ce mai multe sute de 
hectare nu pot fi folosite la 
adevărata lor valoare funciară, 
pentru că aici unde precipita
țiile in general sint scăzute, fie
care irigare aduce un șpor sub
stanțial de recoltă.

Continuăm raidul nostru la 
Cooperativa Drăgănești-Vlașca. 
unitate puternică și definitorie 
pentru nivelul actual al agri
culturii. cu oameni harnici și 
pricepuți. dornici de a smulge 
pămintului bogății cit mai mul- 

diversificarea nevoilor impulsio
nează lărgirea continuă a pro
ducției.

Satisfacerea tot mai deplină a 
nevoilor de consuni este condi
ționată de ridicarea productivi
tății muncii pe ansamblul eco
nomiei, ceea ce presupune spo
rirea cantității de bunuri și 
servicii create în medie de fie
care persoană activă și permite 
creșterea consumului de bunuri 
și servicii pe locuitor. De aici 
decurge că producția de bunuri 
și servicii trebuie să crească 
mai repede decit populația, alt
fel nivelul consumului rămine 
neschimbat sau chiar scade, 
fără a mai vorbi de faptul că 
s-ar mări decalajele care ne 
despart de țările dezvoltate e- 
conomic, in loc să se micșoreze.

Creșterea consumului în vii
torul cincinal va fi insolită de 
schimburi de structură cu sem
nificație majoră. Se remarcă 
mai intii majorarea ponderii 
serviciilor prestate populației 
intr-o gamă tot mai variată și 
scăderea ponderii consumului 
de bunuri materiale in condi
țiile unui spor absolut substan
țial al acestora.

Alte deplasări cum sint creș
terea mai rapidă a consumului 
de produse nealimentare in 
comparație cu cel de produse
alimentare, sporirea ponderii
bunurilor de folosință îndelun
gată in cadrul consumului de 
produse industriale etc. care au 
survenit deja, au tendința să se 
accentueze, ilustrind ridicarea
nivelului de trai și de confort 
al fiecărei familii. în același 
context se înscrie apropierea 
treptată a structurii consumului 
populației rurale de cea a popu
lației orășenești ca rezultat al 
politicii de dezvoltare economi- 
co-socială echilibrată a tuturor 
județelor tării, creșterii numă
rului orașelor și a gradului de 
urbanizare a populației sătești.

Schimbările in nivelul și 
structura consumului care se 
vor realiza in țara noastră in 
etapa actuală, sub efectul dez
voltării forțelor de producție la 
posibilitățile și cerințele pro
gresului tehnic, ne vor apropia 
de caracteristicile țărilor dez
voltate.

dr. GHIȚĂ TANASE 
economist

te. Lucrările de recoltat la po
rumb sint avansate, producțiile 
depășind 4 000 kg boabe la hec
tar. se lucrează intens la pre
gătirea patului germinativ pen
tru semănatul griului, grădina 
de legume expediază mari can
tități pe piață (35—40 t zilnic). 
Dar pentru a fi mai edificatori 
în prezentarea rezultatelor, ape
lăm la situația economică a uni
tății întocmită cu citeva zile în 
urmă. Sectorul legumicol a rea
lizat 2 000 000 lei, adică 05 la 
sută din plan, prevăzindu-se in 
final o închidere pe 3 000 000 lei, 
avînd in vedere producția exis
tentă încă in grădina de legu
me. La zootehnie planul valo
ric consemnează o depășire la 
tineret taurin de 1 300 000 lei, 
800 kg lină de oaie, 70 hectoli
tri de lapte. 2 114 000 bucăți 
ouă. Pentru cultura griului au 
fost pregătite 750 ha din cele 
1 000 planificate a fi semănate, 
sămința este asigurată, urmind 
fertilizarea cu 90 kg substanță 
activă la hectar. Sint cifre care 
anunță un an bogat, al produc
țiilor record. Se lucrează și 
noaptea la tăiatul și transpor
tul cocenilor de porumb pentru 
a fi însilozați.

La rugămintea tovarășului 
președinte Radu Riciu, agricul-

(Vrmare din pag. I)

pletare — intervine Maria Bîr- 
san. Avem foarte multe exem
ple de mare dăruire in muncă 
ale tinerilor, ale tuturor lucră
torilor, care au stat peste 
program, au venit și duminica 
din proprie inițiativa, numai să 
răspundă unor cereri de urgen
tare a comenzilor pentru diverși 
beneficiari. Dar noi facem acest 
lucru pentru că, așa cum spu
nea colegul meu, știm ce în
seamnă o zi mai devreme sau o 
zi mai tîrziu in economie, știm 
că in calitatea noastră dubla de 
proprietari și producători, nu 
ne putem permite nici o con
cesie la răspunderea pentru ca
litatea muncii noastre, știm că 
orice ciștig in plus sau m mi
nus la nivelul economiei se răs- 
frînge asupra vieții și muncii 
noastre. Această responsabilita
te nu apare de la sine. Noi ne 
străduim s-o cultivăm la tineri 
— eu sint și secretara unei or
ganizații U.T.C. — printr-o 
muncă politică stăruitoare, sim
plă, eficientă. Ce vreau să 
spun ? Că organizația noastră 
U.T.C. are obligația să acțione
ze permanent prin varietatea 
formelor educative pentru a 
sădi la fiecare tinăr in parte 
sentimentul că in tot ceea ce 
face trebuie să pună suflet, pri
cepere, pasiune. El trebuie să 
învețe necontenit, să fie disci
plinat, novator, cutezător, mo
del în întreaga sa comportare. 
Sint exigențe pe care le-am re
ținut din normele eticii și echi
tății socialiste, și tocmai aceas
ta presupune, după părerea mea 
participare conștientă, responsa
bilă la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

A participa conștient, inseam- 
nă, după opinia tovarășului Cor
nel Mărculescu, o participare 
creatoare. El are la indemină 
un exemplu grăitor,

— Prima noastră grijă, a ce
lor care muncim în această în
treprindere este de a produce 
atit pentru export cit și pentru 
beneficiarii interni, produse de 
cea mai bună calitate, durabile, 
perfecte, cu un consum redus 
de materiale pentru ca .ele să 
coste cit mai puțin, să fie cit 
mai eficiente. Este un îndemn 
pe care il înțelegem deopotri
vă atit din Programul partidu
lui, cit și din proiectul Directi
velor și pot spune că avem rea
lizări frumoase care ne obligă 
la altele și mai importante. 
După cum se știe, noi lucrăm 
cu conductori electrici de cu
pru care se aduc in general din 
import și care costă foarte mult. 
De aceea, fiecare capăt de con
ductor economisit contează în 
activitatea economică a între
prinderii noastre. Ce am făcut ?

tor recunoscut, consemnăm un 
fapt de mică importanță, dar 
care are repercusiuni asupra 
sectorului zootehnic în ce pri
vește furajarea normală a ani
malelor, element primordial in 
realizarea producțiilor sporite. 
Fabrica de zahăr Corabia a tri
mis un vagon de borhot pe a- 
dresa unității din Drăgănești- 
Vlașca. dar la gara din Topor u, 
adică la 13 km de gara din lo
calitate. Unitatea a făcut de
mersuri pentru returnarea va
gonului la Drăgănești-Vlașca, cu 
fondurile cooperativei, dar șa
blonul hîrtiilor a încetinit ope
rația. Transportul borhotu
lui cu camioane, după cit ni se 
explică, ar fi dublat costul, pe 
lingă risipa de carburanți și 
mijloace de transport atit de 
necesare in aceste zile campa
niei de recoltare.

Am inserat in rindurile de 
mai sus citeva aspecte ale 
toamnei teleormănene, care in 
general se desfășoară conform 
„normelor de gospodar", numai 
că, pe ici-colo, apar mici breșe 
în fluiditatea proceselor de 
muncă, impietind desfășurarea 
normală a lucrărilor. Sint punc
te in care trebuie intervenit cu 
promptitudine și înlăturate ope
rativ.

Am renunțat la metoda pozițio
nării conductorilor în panou 
prin cablaj format și am adop
tat metoda introducerii lor in 
jghiaburi din PVC care reduce 
la jumătate lungimea conducto
rilor. Să facem o socoteală. Da
că la un panou se folosesc circa 
30 000 metri, noi economisim 
15 000, deci jumătate din pro
ducția noastră se poate realiza 
cu conductori economisiți.

— Am aflat că în străinătate 
— intervine Dumitru Gruianu, se 
aplică o metodă și mai econo
micoasă, așa-zisa poziționare în 
sistem „păianjen" care consumă 
și mai puțini conductori.

— Cunoaștem metoda — reia 
șeful echipei — și vom încerca 
cu ajutorul tehnologiilor s-o ex
perimentăm și noi. Ceea ce 
vreau să subliniez insă prin 
exemplul de care vorbeam este 
necesitatea ca fiecare dintre noi 
să ne simțim datori la locul nos
tru de muncă să cercetăm, să 
căutăm, să milităm pentru pro
gresul tehnic, pentru creșterea 
productivității, a eficienței, să 
dorim și să acționăm pentru a 
atinge nivelul celor mai buni 
constructori de aparate de au
tomatizare din lume. Avem toa
te posibilitățile. Asta ințeleg eu 
prin participare conștientă și ac
tivă : să-ți faci mai mult decit 
simpla datorie. Să vrei și să 
poți mai mult, știind că faci 
pentru tine, pentru noi toți, 
pentru țară.

—- Ce experiență are colecti
vul dv., organizația U.T.C. în e- 
duearea acestor trăsături la ti
neri '!

— După opinia mea — răs
punde maistrul Nicolae Ștefan, 
cea mai valoroasa experiența pe 
care o avem este însăși munca. 
Aleg un exemplu tot uin între
cerea socialistă. Astăzi, etnd 
discutăm, sintem pe data de 18 
septembrie, oar noi am termi
nat deja o comandă pentru 
Combinatul chimic din Tr. Mă
gurele care trebuia livrată la 
30 septembrie. Planul e greu, 
dar știm să ne organizăm, să 
ne mobilizăm, să punem cu to
ții umărul. Avem întotdeauna 
grijă să repartizăm sarcini con
crete pe fiecare membru din e- 
chipă, să-i explicăm ce are de 
făcut și cum trebuie să lucreze, 
il învățăm să folosească mate
rialele, să-și organizeze locul 
de muncă, îi stimulăm interesul 
pentru autodepășire. Pentru toa
te acestea nu-i neapărat ne
voie să așteptăm ședințe sau 
consfătuiri cu tinerii, această 
educație se realizează „din 
mers", printr-o asistență tehni
că permanentă, prin solicitudi
ne, răbdare și răspundere.

în întreprindere există aproa
pe 1 500 de tineri. Aflu că sint 
extrem de puțini cei care nu-și 
îndeplinesc cu regularitate nor
mele de producție, puțini încal
că disciplina muncii.

— Intr-adevăr, continuitatea 
procesului de educație îl asigu
ră munca de zi cu zi, cu fie
care tinăr în parte și cu toți 
laolaltă — continuă în aceeași 
ordine de idei Spiridon Vlădu- 
că, secretarul organizației U.T.C 

îg discuții, tinerii apelau, cum era firesc, cu mindrie și sa- 
timBție la exemplul succeselor lor în întrecere, iar explicația 
lor o găsesc tocmai în participarea conștientă, activă și respon
sabilă a comuniștilor, uteciștilor, a tuturor lucrătorilor la înde
plinirea sarcinilor economice. Și, într-adevăr, pe primele 8 luni 
ale anului au fost depășite cu 6 la sută Ia producția globală și 8 
la sută la producția marfă. Depășiri substanțiale s-au înregistrat 
și la producția livrată la export. Dealtfel, colectivul a raportat 
deja îndeplinirea planului pe patru ani ai cincinalului și s-a 
angajat ca la 6 martie 1975, ziua în care uzina va împlini 15 ani 
de existență, să-și îndeplinească integral sarcinile cincinalului. 
Cei care au lansat chemarea la întrecerea socialistă pe acest 
an către toate unitățile din ramura electronicii și electrotehni
cii, muncitorii întreprinderii „Automatica" constituie astfel un 
frumos exemplu de rivnă, de dăruire, spirit de organizare și 
disciplină muncitorească și aceasta constituie cea mai elocventă 
adeziune, cea mai autentică aprobare a documentelor Con
gresului.

ROMULUS LAL

din atelierul electric — dar noi 
încercăm să transformăm fie
care adunare generală, ședințe
le de invățămînt politic, în pri
lejuri de educație muncitoreas
că, de imprimare la tineri a 
conștiinței și responsabilității 
depline în muncă, în viață, a 
sipiritului de colegialitate și în
trajutorare. Dealtfel, întreaga 
noastră activitate educativă, în 
continuare, se va desfășura în 
lumina documentelor Congresu
lui partidului, pornind de la în
sușirea lor temeinică, de la a- 
plicarea principiilor lor în via
ța și munca noastră.

Interlocutorii sint de părere, 
că participarea conștientă pre
supune, de asemenea, o înaltă 
pregătire profesională, o per
manentă informare cu tot ce e 
nou in profesia fiecăruia, do
rință și autodepășire.

— Nu poți fi activ, inovator, 
promotor al progresului tehnic 
— accentuează Nicolae Stanciu 
—dacă nu stăpinești la perfec
ție meseria, dacă nu te pre
ocupi serios de îmbogățirea ni
velului propriu de cunoaștere, 
în Programul partidului se pre
vede creșterea puternică a for
țelor de producție pe baza cu
ceririlor revoluției tehnico-ști- 
ințifice, or, noi, ca întreprindere 
prin excelență purtătoare de 
progres tehnic, avem în acest 
sens obligații în plus. Ca mun
citori și specialiști care ne adu
cem contribuția la automatizarea 
procesului de producție din 
industrie trebuie să ne perfec
ționăm continuu măiestria pro
fesională. In ultimii 2 ani ne-au 
venit în uzină sute de tineri. 
I-am repartizat pe lingă cei 
mai buni muncitori, i-am dat in 
seama celor mai activi uteciști, 
organizăm discuții cu tehnolo
gii, demonstrații practice, 
cursuri operative, avem, vreau 
să zic, o anumită preocupare 
pentru ridicarea nivelului pro
fesional al tinerilor și acest lu
cru se poate vedea chiar la 
noi, la controlul calității. Față 
de anul trecut remedierile ce
rute de C.T.C. s-au redus cu 
peste 80 la sută. Tinerii lucrea
ză mai atent, mai cu pricepere, 
mai îngrijit. Dar tocmai de a- 
ceea trebuie să perseverăm 
pentru a atinge performanțe 
mereu superioare, așa cum ne 
cere Programul partidului, cum 
ne cere viața.

— Cred, însă, că cea mai efi
cientă metodă de îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale la 
nivelul cerințelor impuse de 
sarcinile economice, de conti
nua modernizare a producției — 
completează Dumitru Gruianu — 
este studiul personal. Cei mai 
mulți dintre noi sintem ab
solvenți de liceu, avem pregă
tirea necesară pentru a ne for
ma o cultură tehnică de spe
cialitate, pentru a ne autoin- 
strui. Pot da sute de exemple 
de tineri din uzina noastră ale 
căror performanțe în producție 
se explică tocmai prin grija 
personală pentru specializarea 
în profesie și aceasta este și ea 
una din normele esențiale ale 
eticii și echității socialiste, o 
exigență a documentelor Con
gresului partidului.

„Zimbrul Carpaților44
Cunoscute ca partenere re

dutabile in marile raliuri 
internaționale, autoturismele 
de teren M-461 și ARO-240 au 
confirmat in numeroase rîn- 
duri înalta vocație tehnică a 
constructorilor musceleni, 
„Raliul pădurilor", „Raliul 
smîrcurilor" din Belgia, Ex
pediția transafricană, pre
cum și faptul că pe șoselele 
Europei, Africii, Asiei și A- 
mericii Latine circulă auto
turisme purtind marca între
prinderii mecanice „Muscel" 
subliniază din plin această 
vocație. Dar iată că în pal
maresul diplomelor, medalii
lor și aprecierilor laudative 
aduse autoturismului româ
nesc se mai adaugă un suc
ces de prestigiu : ARO-241 a 
obținut, zilele trecute, meda
lia de aur la Tirgul interna
țional de la Plovdiv. O dis
tincție care a trezit un larg 
ecou in rindul muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor

CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE

PATRIOTICĂ „NICOLAE LABIȘ"
Duminică s-au încheiat Ia 

Suceava manifestările prile
juite de cea de-a șasea ediție 
a Concursului național de 
poezie patriotică „Nicolae 
Labiș".

Dedicat Congresului parti
dului și avînd menirea de a 
contribui la promovarea ta
lentelor autentice din rindul 
tinerilor creatori, .ediția din 
acest an a reunit peste 100. de 
concurenți din întreaga fără 
— studenți, elevi, muncitori, 
intelectuali. Juriul, constituit 
din membri ai Uniunii Scrii
torilor, reprezentanți ai unor 
reviste de cultură și edituri,

In Valea Lupului

Festival al cîntecului, 

dansului și portului 

național

Duminică, circa 10 000 de oa
meni ai muncii din județele 
Satu Mare, Maramureș și Sălaj 
au fost prezenți. în decorul pi
toresc al Văii Lupului, comuna 
Homoroade, la cea de-a 7-a e- 
diție a Festivalului cîntecului, 
dansului și portului popular co- 
drenesc. Cu acest prilej, pe sce
na amenajată intr-un adevărat 
amfiteatru natural, au evoluat 
formațiile artistice din Stîna, 
Cehal, Corund, Beltiug, Homo
roade, Solduba, Roșiori și ale 
Casei de cultură din Satu Mare. 

musceleni, în rindul acelora 
care au pus pe roate presti
giosul „zimbru al Carpaților", 
așa cum l-au supranumit 
ziariștii, tehnicienii și caro- 
sierii din numeroase țări,

„Am aflat vestea la televi
zor, ne-a spus Gheorghe Mă- 
gureanu, secretarul Comite
tului U.T.C. pe întreprindere. 
Medalia de aur a Tîrgului 
de la Plovdiv este a șasea 
distincție importantă pe care 
o ciștigă autoturismul româ
nesc. Avînd o istorie relativ 
scurtă, ARO este, in același 
timp, și o creație a tinerilor. 
Virsta medie a muncitorilor 
este de 21 de ani. O cifră 
care spune multe, cred eu. Și 
faptul că avem un potențial 
tehnico-productiv în plină 
dezvoltare și faptul că avem 
realizări care răspund exi
gentelor examene ale com
petitivității. ARO străbate cu 
succes șoselele lumii".

P. PAVEL

a acordat mai multe premii, 
mențiuni și premii speciale. 
Premiul întîi a fost atribuit 
lui Dorin Sălăjan din Satu 
Mare. Creațiile premiate ur
mează a fi înmănuncheate 
într-un „Caiet de poezie".

(Agerpres)

Lauda țării
(Urmare din pag. I) 

tratei de pe Argeș, urmează 
malul sting al lacului de 
acumulare Vidraru, urcă de-a 
lungul Văii Capra, trece pe 
lingă cabana Piscu Negru, 
peste Căldările Berbecilor și 
Mioarelor și ajunge la intra
rea în tunel, la altitudinea de 
2 040 m. De aici începe 
ramura de nord a traseului 
care se desfășoară pe raza ju
dețului Sibiu. Se continuă 
prin zona lacului și cascadei 
Bîlea, coboară pe la Cabana 
Bilea-cascadă, traversează coa
ma Cîrțișoarei, după care se 
lasă la vale prin păduri 
adinei de brazi și intră în 
șoseaua națională Sibiu — 
Făgăraș.

Această șosea de importan
ță economică și turistică deo
sebită va aduce în zona ma
sivului Bîlea mii de turiști în 
tot cursul anului. Zăpada 
durează aici cite 7 luni din

Ieri, in jude ful
Hunedoara 
a început 

Festivalul 
„Sarmis 74“

Duminică a început, în ju
dețul Hunedoara, Festivalul 
cultural-artistic „Sarmis ’74“, 
amplă manifestare dedicată 
celui de-al XI-lea Congres 
al partidului. Timp de o săp- 
tămînă, în localitățile hune- 
dorene -vor avea loc simpozi
oane, expuneri, seri literare, 
spectacole folclorice și alte 
activități cultural-educative. 
Festivitatea de inaugurare, 
care a avut loc în localitatea 
Sarmizegetusa, a cuprins o 
paradă a portului, jocului și 
cîntecului popular, montajul 
literar-muzical „în lume nu-» 
mai multe Românii", prezen
tat de Teatrul de estradă din 
Deva, un spectacol folcloric 
la care și-au dat concursul 
numeroase formații artistice 
de amatori de la case de cul
tură și cămine culturale din 
județ.

Casa de cultură din orașul 
Brad a găzduit un concert 
coral interjudețean intitulat 
„Partidului îi înălțăm cînta- 
re“, iar la Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani a 
avut loc o trecere în revistă a 
frumuseții portului popular, 
cîntecului și jocului din Va
lea Jiului și din județele în
vecinate : Dolj, Gorj și Me
hedinți. In mai multe locali
tăți rurale și urbane a fost 
prezentată expunerea „Direc
tivele Congresului al XI-lea 
al P.C.R. — cadrul dezvoltării 
noastre economico-sociale". 
Tot cu acest prilej, la Deva 
s-a desfășurat tirgul „mește
rilor populari", la care și-au 
dat întilnire cei mai renumiți 
creatori de artă populară și 
articole de artizanat din ju
dețele Alba, Arad, Bihor, 
Caraș-Seveiin, Covasna, Cluj, 
Vilcea, Hunedoara.

an. Pentru cazare se vor con
strui hoteluri și cabane cu 900 
de locuri, se află spre sfîrșit 
construcția telefericului cu 
cabină între Bilea-cascadă și 
Bîlea-lac lung de aproape 5 
kilometri. Sint prevăzute pîr- 
tii de schi, trambuline, te
renuri de sport. Sălbăticia 
celor 21 de vîrfuri care în
trec 2 000 de metri altitudine 
din acest masiv, a văilor și 
locurilor rar umblate va intra 
de acum în circuitul zonelor 
de recreare, a frumuseților 
alpine aduse la îndemîna 
noastră, a tuturor. Pentru a- 
ceasta, pe aici au trecut mai 
întîi cu un popas de 1 mi
lion și jumătate de zile-om, 
un popas al vredniciei, cu
rajului și măiestriei, citeva 
mii de constructori militari și 
civili, cărora în ziua inaugu
rării, țara, în frunte cu pre
ședintele ei, le-a adus și le 
aduce lauda sa sinceră și 
mare.

■iste, „i- 'aia

publicitate-

România-film prezintă:

TREI INOCENȚI
produefie a studioului Barrandov

Scenariul și regia : JOSEF MACH; Imaginea : JOSEF 

PAVEK; Muzica : Zdenek Liilca-
cu : JIRI SOVAK, MARIE DRAHOKOUPILOVĂ, LIBUSE 

SVORMOVA.

In anul de invățămînt 1974-75

UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI
organizează următoarele cursuri de cultură generală cu ca
racter instructiv-educativ :
• CULTURA ȘI CIVILIZAȚIE ROMANEASCĂ
• DIN ISTORIA PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN ȘI A 

MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI DIN ROMANIA
• INCURSIUNI IN ISTORIA CIVILIZAȚIEI ȘI CULTU

RII UNIVERSALE
• CONFRUNTARE ȘI DIALOG ÎNTRE FILOZOFIA MAR

XISTĂ ȘI PRINCIPALELE CURENTE FILOZOFICE NE- 
MARXISTE CONTEMPORANE

• FILOZOFIA LIMBAJULUI ȘI SEMIOTICA
• CONDIȚIA UMANA ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ ȘI 

FILOZOFIA
• DOCTRINE ECONOMICE CONTEMPORANE
• GEOGRAFIA LUMII CONTEMPORANE
• URGENȚE ALE ANTROPOLOGIEI ISTORICE
• ETNOGRAFIA POPOARELOR
• BIOINGINERIA ȘI BIOCIBERNETICA
• INIȚIERE ÎN INFORMATICĂ
• LITERATURA ROMĂNA ȘI UNIVERSALĂ

a) Tribuna literară
b) Din literatura continentului african
c) Mari scriitoare ale lumii —- secolul XX
d) Opere literare românești

• ARTE PLASTICE
a) Introducere în limbajul artelor plastice
b) Orient și occident în arta modernă
c) Artele plastice șl problematica înțelepciunii

• DIN ISTORIA MUZICII UNIVERSALE
a) Epoca lui Bach
b) Stiluri și curente în muzica contemporană
c) Muzica în viața spirituală a societății românești 

contemporane
•TEATRU

a) Teatrul românesc : continuitate și experiment
b) Drama istorică universală si românească

• CULTURA CINEMATOGRAFICĂ
înscrierile au loc la sediul Universității populare București 

— B-dul Nicolae Bălcescu nr. 18 (Sala Dalles) in limita 
locurilor disponibile, in perioada 20 septembrie-19 octombrie 
a.c., zilnic intre orele 12—19,30.

iată principalele calități ale televizoarelor VENUS, OLIMP, 
ARIA cu diagonala de 47 cm., OPERA, SATURN, DIANA cu 
diagonala de 59 cm, ți ASTRONAUT cu diagonala de 65 cm. 
Prezentate în casete furniruite, cu o linie modernă, asimetrică, 
televizoarele au o mare stabilitate în funcționare, imagine și 

sunet de calitate.
De vinzare și cu plata în rate lunare.

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI
• CURSURI DE CALIFICARE pentru :

— șoferi de autobuze (categoria D) cu o durată de 12 luni
— șoferi taximetre (categoria B) cu o durată de 4 luni ; 

Se pot înscrie bărbați și femei in virstă de 22—35 ani.
• CURSURI DE SCURTA DURATA pentru calificare in me

seriile de :
— conducători troleibuze cu durata de 4 luni, virsta 22—45 ani ;
— conducători tramvaie, cu durata de 3 luni, virsta 22—45 ani;
— tractoriști rutieriști : durata de școlarizare este de 3 luni ; 

se primesc tineri cu cel puțin 4 clase, intre 18—35 ani ;
— încasatori (absolvenți ai școlii generale) și controlori (ab

solvenți de liceu), cu durata de 15 zile, virsta 18—45 ani.
fără antecedente penale.

• CURSURI DE SPECIALIZARE pentru conducători auto, pose
sori ai permisului de conducere C. in vederea obținerii 
categoriei D.

Durata cursului :
— 10 zile pentru conducătorii auto cu un stagiu in meserie 

de peste 3 ani ;
— 3 luni pentru conducătorii auto cu un stagiu in meserie 

de peste 1 an.
PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII CURSANȚII BENEFICIAZĂ DE :

— indemnizații (mai puțin ineasatorii și controlorii) :
— masă la cantină la prețuri convenabile :
— legitimații de călătorie pe mijloacele de transport in comun;
— pentru nefamiliști. cazare in căminele intreprinderii ;
— stabilirea domiciliului in municipiul București, potrivit 

prevederilor Decretului 307/1971. pentru conducătorii de 
vehicule.
Doritorii se vor adresa la birou) invățâmint din str. Dr. 
Grozovici nr. 4, telefon : 12. 24.14. și 12.19. 30.

PENTRU COMPLETAREA NECESARULUI DE PERSONAL DE 
BORD. LT.B RECRUTEAZĂ :

— conducători auto categoria O pentru autobuze. Doritorii se 
pot adresa in Calea Șerban Vodă nr. 164—166. telefon : 
23. 61. 51. și 23. 88. 70.

— conducători auto categoriile B și C pentru taximetre și 
autocamioane. Doritorii se pot adresa io strada Galați nr. 
216. telefon : 11 39. 20.
întreprinderea dispune de un parc nou de autovehicule. 
Solicilanții beneficiază de incadrarea într-o categorie supe
rioară de retribuire conform noilor limite îmbunătățite.
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„Zilele culturii

R. D. Germane"
La Opera Română din Bucu

rești a avut loc simbătă seara 
deschiderea ..Zilelor culturii 
R. D. Germane'1, organizate cu 
prilejul celei de-a 25-,a aniver
sări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane. Colectivul 
Operei germane de Stat din 
Berlin, instituție muzicală de 
prestigiu, a prezentat un spec
tacol de gală cu ..Olandezul 
zburător" de Richard Wagner.

Au asistat Ion Dodu Bălan si 
loan Jinga. vicepreședinți ai 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste. Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne. personalități *ale vieții 
culturale și artistice, un nume
ros public.

Au luat parte, de asemenea. 
Hans Voss. ambasadorul R. D. 
Germane la București, alți 
membri ai corpului diplomatic, 
precum și delegația culturală 
condusă de Wilfried Maass, 
adjunct al ministrului culturii 
al R.D.G., care ne vizitează 
tara.

Spectacolul, care reunește a- 
preciații artiști-soliști Antonin 
Svorc, Eva-Maria St.raussova, 
Fritz Hubner. Martin Ritzmann, 
Gertraud Prenzlow. Peter 
Schreier. dirijorul Heinz Fricke, 
regizorul Erhard Fischer, sce
nograful Wilfried Werz — a 
fost primit cu căldură de pu
blicul bucureștean.

★
în continuarea turneului pe 

care ii întreprinde în tara noas
tră cu prilejul Zilelor culturii 
din R. D. Germană. Opera 
Germană de Stat din Berlin a 
prezentat duminică un nou 
spectacol în Capitală. Este vor
ba de ..Cosi fan țiîtte". cunos
cuta operă comică a lui Mo
zart, compozitor a cărui crea
ție figurează la loc de cinste 
în repertoriul apreciatei insti
tuții muzicale berlineze.

Spectacolul a fost aplaudat 
cu căldură.

(Agerpres)

NAȚIONALA DE FOTBAL iN FATA ONOR MARI OBIECTIVE SI RĂSPUNDERI> 7 * M’OH I • WOHT

SOSIRE
Duminică după-amiază a so

sit in Capitală o delegație a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Francez, condusă 
de tovarășul Gaston Plissson- 
nier. membru al Biroului Poli
tic. secretar al C.C. al P.C.F.. 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, va face o vizită in țara 
noastră.

La sosirea pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost intimpi- 
nată de tovarășii Ilie Verdel, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.. de activiști de partid

PRIMIRE
Continuindu-și vizita în țara 

noastră, delegația militară chi
neză de prietenie, condusă de

La strânsul 
recoltei

(Urmare din pag. I) 
zenței lor în cimp nu mai în
cape vorbă.

— E vremea pregătirilor 
pentru iarnă, îmi spunea ele
va Anuța Lechințan, prin 
munca noastră contribuim la 
aprovizionarea pieței, a Fabri
cii de conserve.

Lucrează fiecare acolo unde 
este nevoie. La recoltat de 
ardei, de roșii, castraveți, 
morcovi, fasole. Pe elevii 
Alexandru Mozi, Zoltan Bota, 
Teodor Șerban i-am întîlnit 
in vîrful unei căruțe încărca
te cu cartofi. Transportul 
este o treabă bărbătească, 
spun ei.

— Jn 2 zile am recoltat, 
sortat și transportat 50 tone 
cartofi, mă informează.

— Ca să aveți măsura 
exactă a contribuției mai 
adăugați 6 000 kg fasole, 
10 000 kg roșii, 2 000 kg ar
dei și morcovi recoltate, in
tervine Maria Mera. Ziua 
noastră de lucru este o zi 
plină. Servim masa în cimp.

Spusele lor le întărește in
ginerul Zaharia Lucaciu, șeful 
fermei.

— Elevii disciplinați și har
nici. Normele stabilite și le 
îndeplinesc și unii chiar le 
depășesc. Ca reprezentant al 
beneficiarului pot aduce mul 
țumirile noastre organizației 
U.T.C., cadrelor didactice.

Siang Giung-hua. membru su
pleant al C.C. al Partidului Co
munist Chinez, locțiitor al șefu
lui Marelui Stat Major al Ar
matei Populare Chineze de Eli
berare. a fost primită de gene
ralul de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

PLECARE
In perioada 17—22 septembrie 

a, c., o delegație a Centrului 
de studii și cercetări marxiste 
(C.E.R.M.) de pe lingă C-C. al 
P.C. Francez, condusă de tova
rășul Guy Besse, membru al 
Biroului Politic, director al 
C.E.R.M., a participat la dezba
terile mesei rotunde pe tema 
„Rolul științei în viața socială", 
acțiune organizată in comun de 
Academia „Ștefan Gheorghiu" 
șt C.E.R.M. Membrii delegației 
franceze au fost primiți la C.C. 
al P.C.R. de tovarășul Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului 

„Executiv, secretar al C.C. al 
PC.R.. președintele Consiliului 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și So
ciale. unde au avut o intreve- 
aere ce s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie 
tovărășească. Ei au vizitat, de 
asemenea, obiective economice, 
sociale și culturale din Bucu
rești și din județul Dolj.

Ambele părți au apreciat că 
atit dezbaterile ce au avut loc 
in jurul mesei rotunde, cit și 
întrevederile și vizitele prile
juite de șederea oaspeților 
francezi în România au avut 
un caracter fructuos, inscriin- 
du-se în spiritul bunelor relații 
ce se dezvoltă intre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Francez.

★
La plecare, pe aeroportul 

Otopeni. oaspeții au fost salu
tați de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președinte 
al Consiliului de conducere, 
rector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", de membri ai con
ducerii academiei, de activiști 
de partid.

Pentru echipa reprezentativă 
de fotbal a țării începe un se
zon greu, de mare răspundere, 
în față — cîteva obiective de 
mare importanță, care se succed 
cu repeziciune, unul după altul, 
ba chiar, parțial, 
du-se : debutul, la 
într-o nouă ediție 
ropei, 
neul 
viitorului C.M. Dar să ne oprim 
la obiectivul cel mai apropiat. 
Cum sîntem pregătiți să-1 ata
căm ? Care este stadiul pregă
tirilor ? Iată obiectul dezbate
rilor Biroului federal într-una 
din ultimele sale ședințe.

Se consideră, pe drept cuvînt, 
că naționala a demarat greu. 
Lotul, în meciurile de verificare 
susținute la Braunschweig și 
Istanbul a avut comportări 
necorespunzătoare din toate 
punctele de vedere. Echipa s-a 
prezentat sub nivelul ce se cere 
unei naționale, lăsindu-se domi
nată. practicind un joc lipsit de 
orientare, de o idee tactică pre
cisă, fără dinamism, fără vi
goare. Explicațiile rezidă în 
cauze care, în majoritate, țin 
de aceleași fenomene negative 
care ne-au dat și ne dau, in ge
neral, de furcă : prezentarea 
selecționabililor cu o pregătire 
slabă, intr-o formă necorespun
zătoare, sustragerea unor cluburi 
de sub control, de la obligațiile 
față de cauza naționalei, impo
sibilitatea formării unei repre
zentative cu cei mai buni și 
valoroși jucători atunci cind a 
fost nevoie etc. Dar cele mai 
multe și grave carențe se gre
fează pe fondul educațional al 
problemei. Iată, Dumitrache a 
dispărut și situația lui nici a- 
cum nu este controlabilă. Du
mitru, din cauza unor deficiențe 
la club, își afișează fără reti
cență toate capriciile, Sandu 
Gabriel, din cauza unor acte de 
indisciplină n-a jucat multe 
etape in propria echipă, Ră- 
ducanu nu este suficient de 
solicitat (și-a depășit bare
mul greutății cu 5 kg ! ?), 
Marcu, în conflict cu cei 
de la club, manifestă o 
inadmisibilă lipsă de răspunde
re in pregătire și joc, Kun, în 
împrejurările știute n-a fost 
supus unui antrenament riguros, 
Iordănescu este mai mult indis
ponibil decit apt de joc (cea

calificările 
olimpic și

suprapunin- 
13 octombrie, 
a Cupei Eu

pen tru tur- 
preliminariile

LOTUL A — LOTUL 
DE TINERET 4—1 (4—0)

Ieri, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, intr-un 
meci de verificare în ve
derea meciurilor internațio
nale de fotbal programate la 
mijlocul acestei săptămini, 
Lotul A a întîlnit selecționa
ta de tineret (23 de ani). 
Antrenorii Valentin Stănescu 
și Robert Cosmoc au utilizat 
următorii jucători : Răduca- 
nu (Iorgulescu), Cheran, An
tonescu (Dobrău), Sătmărea- 
nu II. Anghelini (Deleanu), 
Beldeanu, Dumitru, Troi, 
Kun (Năstase), Mulțescu, 
Marcu. Nu au evoluat în pri
ma formație Iordănescu, 
Dinu, Dudu Georgescu și 
Lucescu, fiind indisponibili.

• Pe stadionul „Politehnica
din Capitală s-a disputat ieri 
dimineață meciul de fotbal din
tre lotul de tineret (21 de ani) 
al României și Sportul Studen- 

.. țese. Fotbaliștii de la Sportul
Studențesc au cîștigat cu scorul 
de 2—1 (2—0).

TENIS

Campionatele
naționale

mai mică lovitură la laba pi
ciorului drept îi provoacă du
reri, vechea plagă recidivea
ză)... Ca să nu mai vorbim de 
instabilitatea conducerii tehnice 
a echipei în opțiuni : cum se 
știe, prin Iotul național au tre
cut aproape 50 de jucători. 
Avem, așadar, imaginea și ex
plicațiile de ce nu am făcut 
progrese, pași înainte in contu
rarea unei formule de echipă 
stabile și a unei idei și con
cepții de joc.

cu răspunderi in activitatea fot
balistică atitudinea oscilantă —1 
teren fertil de manifestare a 
capriciilor jucătorilor, de in" 
fluențare negativă- și, în conse
cință, de servire a unor inte
rese străine naționalei. Nu sînt 
rezolvate cum trebuie, în limi
tele unor criterii științifice, re
cuperarea jucătorilor 
regimul i" . 
stării de sănătate a 
bililor și prescrierea 
tratamentelor.

juvaiumv,1 la cluburi, 
alimentar, controlul 

selecționa- 
a 

de
unitară

Programul

Cu hotărîre,

pe un drum

de împliniri

și speranțe
consecință, s-a reafirmatîn

necesitatea restabilirii primatu
lui intereselor echipei naționale, 
întărirea rezistenței in fața pre
siunilor subiective și uneori
nejustificate ale cluburilor, 
schimbarea metodei în sensul
că Biroul federal va hotărî, în 
viitor, prin decizii ferme, măsu
rile ce trebuie îndeplinite pri
vind naționala. Federația va 
hotărî, in unele împrejurări, 
dacă un selecționabil va juca 
sau nu în echipa sa de club, 
cind e nevoie ca acesta să aibă 
un potențial și randament 
maxim intr-un 
naționalei, 
mă care 
se facă ____ ______________
în lotul național, tot ce este mai 
bun în fotbalul românesc. De 
aceea, este nevoie să fie înlă
turată din practica Federației, 
a activiștilor săi, a altor factori

Și
joc oficial al 

Principala proble- 
se pune este ca să 

totul pentru a avea.

pregătire pentru cele 
partide internaționale : 25 
tembrie, joc amical, la Sofia, cu 
naționala bulgară și 13 octom
brie, la Copenhaga, întîlnirea 
oficială cu Danemarca in cadrul 
Cupei Europei, are in vedere 
toate aceste probleme. Se poaie 
aprecia că cele 20—25 de zile de 
pregătire comună reprezintă un 
timp suficient pentru a remedia 
toate deficiențele, și a aduce 
echipa într-o formă maximă. 
Antrenorii, în virtutea ideilor și 
orientării jocului, trebuie să-și 
conceapă un program de pregă
tire diferențiat. Unii jucători 
sînt mai antrenați, alții mai 
puțin, unii au minusuri la pre
gătirea fizică, alții au carențe 
de ordin tehnic. Un program 
individual prin care să se perfec
ționeze anumite procedee, mij
loace, lovituri pe care, pentru 
că nu le-am știut, ne-au costat,

două 
sep-

în meciuri decisive, atit de 
mult : problema organizării zi
dului, desemnarea jucătorilor 
care să execute diferitele lovi
turi, inclusiv penaltyurile etc. 
Un program variat, interesant 
care să nu facă loc plictiselii 
dăunătoare, nocive. Trebuie 
avută în vedere întărirea răs
punderii 
disciplinei tactice — unde sîn
tem iarăși deficitari — de că
tre echipă și de fiecare jucător 
în parte. Antrenorii trebuie să 
aibă o claritate perfectă a idei
lor și distribuirii răspunderilor 
îneît autoritatea lor să nu poată 
fi știrbită. Și aceasta pornind 
încă de la fixarea și prezentarea 
caracteristicilor adversarilor pe 
care antrenorii îi vor urmări. 
Fără discuție, un capitol impor
tant îl reprezintă starea de 
mobilizare a echipei, care poate 
să aibă un rol decisiv într-o 
partidă oficială. Aceasta e con
diționată de atmosfera și simțul 
pedagogic in care se pregătește 
meciul din punct de vedere 
psihologic : o atmosferă de în
credere, de îmbărbătare, un 
climat de coeziune și armonie 
sufletească. De performante 
mari nu sînt capabili decit 
oamenii integri, care îmbină, 
intr-o armonie desăvîrșită, toa
te calitățile. ■ 
tehnice tactice, 
rale și 
sso.pu.lui ________ ______
De aceea considerăm că în ve
derea atingerii obiectivelor pe 
care ni le propunem este im
perios necesar să se acționeze 
la toate nivelurile pentru con
tinua întărire a spiritului de 
muncă, de pregătire, de ordine 
și disciplină în această ramură 
sportivă. Așteptăm să vedem 
practicindu-se un fotbal tehnic, 
modern, un fotbal dinamic și 
spectaculos, cu care să putem 
ieși în lume. Jucători și antre
nori, activiști și conducători 
din fotbal, trebuie să dea do
vadă de o înaltă răspundere so
cială și patriotică atunci cind 
e vorba de reprezentarea fot
balului românesc în arena 
temațională.

pentru respectarea

cele fizice și 
, ou cele mo

de voință, de dăruire 
și idealului sportiv.

in-

VASILE CABULEA

..................................................................... ..
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• TIR

Sportivii români au cucerit
două medalii de argint

la campionatele mondiale
In ziua a doua a campionate

lor mondiale 
desfășoară în 
țiană Thun, 
s-au numărat 
niștii __________ ________
două medalii de argint in pro
bele de pistol cu aer compri
mat

în proba masculină, cîștigată 
de Grigori Kosîh (U.R.S.S.) ou 
389 puncte, țintașul român 
Corneliu Ion. s-a clasat pe lo
cul doi cu 387 puncte, cucerind 
prima medalie pentru culorile 
sportive românești la această 
competiție de amploare. Per
formanta lui Corneliu Ion, 
membru al duhului Steaua, 
este remarcabilă dată fiind va
loarea ridicată a conourenților 
înscriși în această dificilă pro
bă. Pe locurile următoare s-au 
situat Jean Faggio (Franța), 
Heinrich Fretwurst (R. ,F. Ger-

de tir, care se 
localitatea elve- 

sportivii români 
printre protago- 

ooncursului, cucerind

și Dan Iuga (România) 
cu cite 386 puncte.

• ATLETISM

CRONICA
U.T.C.

Simbătă a sosit in Capita
lă o delegație a Tineretului 
Mișcării Populare a Revolu
ției din Zair, secția studen- 
ți, care va face o vizită in 
țara noastră Ia invitația 
U.A.S.C.R.

în proba de simplu bărbați, 
titlul de campion republican a 
fost cîștigat de Dumitru Hără- 
dău (Steaua), care l-a învins in 
finală cu 6—4, 6—1. 6—2 pe 
Toma Ovici (Progresul),

în semifinala întreruptă sîm- 
bătă din cauza intunericului, 
Toma Ovici a dispus cu 2—6, 
5—7, 6—1. 6—4, 6—0 de Traian 
Marcu.

în finala de dublu femei, pe
rechea Virginia Ruzici-Mariana 
Simionescu (Dinamo București) 
a întrecut cu 6—2, 6—2 cuplul 
Florența Mihai (Dinamo Bucu
rești)-Mariana Nunweiller (Di
namo Brașov).

mania)
— toți

Pe echipe, primul loc a reve
nit formației U.R.S.S.. cu 1531 
puncte.

In proba feminină de pistol 
cu aer comprimat, lupta pentru 
titlul mondial s-a dat între Zi
naida Simonian (U.R.S.S.) și 
sportiva română Anișoara Ma
tei. După o întrecere spectacu
loasă. victoria a revenit tintașei 
sovietice cu 383 puncte. Ani- 
șoara Matei cîștigînd medalia 
de argint, cu performanta de 
382 puncte (record național 
egalat). Locul trei a fost ocupat 

de Nina Stoliareva (U.R.S.S.)
— 381 puncte, urmată de com
patrioata sa Galina Jarikova — 
377 puncte și Christina Stra- 
halm (Austria) — 375 puncte.

în clasamentul pe echipe, pe 
primul loc s-a situat U.R.S.S., 
cu 1141 puncte.

Întâlnirea internațională feminină
româno-ungară

La Budapesta se desfășoară 
întîlnirea internațională de at
letism dintre selecționatele fe
minine ale României și Unga
riei.

După prima zi de concurs,

• FOTBAL 9 HANDBAL

REZULTATELE DIVIZIEI B

scorul este favorabil eu 41—32 
puncte sportivelor românce.

Atletele românce au terminat 
învingătoare in majoritatea pro
belor disputate. în 
aruncarea discului, 
revenit Argentinei 
64,62 m, urmată de 
taramă — 
de 400 m 
s-a clasat 
nometrată _____
Au mai obținut victorii pentru 
echipa română : Viorica Enes- 
cu — 100 m plat în ll”6/10 ; Na
talia Andrei — 1 500 m în. 
4’34”6/10 și Valentina Cioltan —• 
17,95 m Ia aruncarea greutății.

Proba de săritură în lungime 
a fost cîștigată de Ilona Szabo 
(Ungaria) cu 6,26 m.

probele de 
a 

cu
victoria
Menis

Olimpia Ca- 
iar în cursa 

pe primul loc
57,34 m. 
plat.
Mariana Suman, cro- 
cu timpul de 52”2/10.

• Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Gotwaldow (Ce
hoslovacia), atleta cehoslovacă 
Elena Fibingerova a stabilit un 
nou record mondial în proba fe
minină de aruncarea greutății, 
cu excelentul rezultat de 
21,57 m. Vechiul reeprd era de 
21.45 m și aparținea sportivei 
sovietice Nadejda Cijova.

• HAT AȚII

Participare
record

• CICLISM. Campionatele 
republicane de ciclism pe 
pistă s-au încheiat ieri di
mineață, pe velodromul Di
namo din Capitală cu desfă
șurarea probei de semifond 
cu adițiune de puncte. Vic
toria a revenit pistardului 
Costel Cirje (Dinamo), cu 
două ture avans și 30 puncte. 
Pe locul secund s-a clasat 
coechipierul său Mircea Ra- 
mașcanu — un tur avans și 
62 puncte.

In foto : Ultima „manșă" a 
probei de semifond

Foto: VASILE RANGA

Lecfiile metodice —modelul
acțiunilor curente

Excursia combinată 
nia ’74". organizată de 
B.T.T. București, ne-a 
de la bun început atenția ,prin 
citeva elemente ce o particula
rizează. desprinzind-o de ceea 
ce in mod obișnuit se realizea
ză la noi in turismul pentru ti
neret. Durata ei, acoperind in
tegral un concediu, traseul va
riat și cuprinzător, alternarea 
călătoriei cu autocarul, cu pon
tonul sau ascensiunea alpină 
sint numai citeva dintre ele
mentele la care ne refeream și, 
poate, nu cele mai importante. 
Pentru că. fără a minimaliza a- 
tributele deja menționate, mi 
se pare demn de rememorat în
tregul proces de pregătire, des
fășurare și finalizare a ex
cursiei, proces care s-a repercu
tat, in cele din urmă, asupra ti
nerilor participanți prin expe
riența de viață acumulată, prin 
cunoaștere și odihnă. Un anu
me fel de odihnă, după cum 
vom vedea imediat.

In primul rind, merită sem
nalat faptul că excursia a fost 
pregătită din vreme, pe îndelete, 
pină in cele mai mici amănunte, 
în urma consultărilor frecvente 
cu tinerii pasionați de turism a 
fost stabilit traseul, au fost fi
xate obiectivele ce urmau a fi 
vizitate, s-a trecut la constitui
rea grupului, la desfășurarea 
unor antrenamente care să ducă 
la formarea acelor deprinderi 
indispensabile unei astfel de 
manifestări — drumeții, monta
rea corturilor, pregătirea hranei

„Româ- 
agenția 
reținut

în condiții de eamping etc. „Ast
fel că. atunci cind am pornit la 
drum, confirma 
excursiei, Mihai 
ram foarte bine 
noșteam perfect
și obiectivele pe care le vom vi
zita sau doar vom trece pe lin
gă ele, aveam condiția fizică și 
deprinderile necesare pentru a 
face față cu succes oricăror si-

conducătorul 
Stănilescu, e- 
pregătiți. Cu- 
viitorul traseu

lizarea unui turism pentru ti
neret la nivelul exigențelor mo
derne.

In sfirșit, remarcam actul fi
nalizării 
distinct, 
faptul că, o dată 
autocar la punctul terminus, ti
nerii nu s-au rezumat la a-și 
lua la revedere și la eventua
lul „ne-om mai vedea noi" sau

excursiei ca moment 
Cum anume 1 Prin 

coborîți din

Turismul pentru tineret
turism de instruire

tuații". De altfel, șapte dintre 
tinerii prezenți la această ex
cursie 
cursul de ghizi B.T.T.
ei _ _ " ' ."...
stantin Pană, vicepreședinte al 
agenției B.T.T. București — a 
fost ultima probă practică și cred 
că au avut foarte multe de în
vățat. Ceilalți tineri, efectuind 
excursia, au obținut „Floarea de 
colț" gradul I și, evident, drep
tul de a se înscrie la cursul de 
ghizi ai B.T.T.. fără examen de 
admitere".

Iată argumentul care mar
chează încă una din particula
ritățile acestei excursii, modali
tatea concretă de a acționa 
pentru formarea viitoarelor ca
dre de care depind atîtea in rea-

au absolvit de curînd 
„Pentru 

precizează tovarășul Con-

la schimbul de numere de te
lefon. Peste cîteva zile s-au re
văzut Ia sediul agenției, unde 
au procedat Ia o analiză minu
țioasă a felului în care s-a des
fășurat acțiunea, au rememorat 
principalele locuri vizitate, au 
făcut observații critice și auto
critice, propuneri menite să a- 
ducă îmbunătățiri în activitatea 
de viitor. Pe 6 octombrie se 
vor reîntilni pentru a viziona 
filmul realizat în 
cursiei, pentru a 
bumul fotografic 
„jurnalul". Jurnal 
reproducem cîteva 
excursioniștilor : ,
cu teamă 
cunoșteam pe nimeni și e pri
mul concediu pe care-1 petrec

> timpul 
răsfoi 

și a 
din 

opinii 
„Am ' 

în excursie.

I ex- 
al- 
citi 

care 
ale 

venit
Nu

departe de ai mei. A fost greu, 
dar pe cit de greu, pc atit de 
frumos". (Gina Cențiu, desena
toare la Institutul de cercetări 
mecanice).

„Avem o țară nespus de fru
moasă și bogată, păcat că ase
menea excursii se realizează to
tuși destul de rar și greu. Cam
pingurile lasă de dorit in pri
vința ospitalității". (Constantin 
Nițescu. operator la Centrul de 
calcul I.M.U.A. București). „In 
fiecare seară s-au organizat în
treceri de poezie și cîntec. A- 
ceste întreceri ad-hoc au culmi
nat cu un concurs „Cine știe 
ciștigă" care a fost deosebit de 
strîns, dovadă a interesului par- 
ticipanților. (Constantin Teodo- 
roiu — uzinele „23 August") : 
„Voi rămîne cu amintirea mi
nunatelor zile petrecute pe me
leagurile țării". (Julieta Nichita 
— tehnician Centrala industria
lă de prelucrare a cauciucului 
și maselor plastice).

Opinii, sentimente,, sugestii, 
observații și propuneri atestînd 
reușita inițiativei așa cum a 
fost concepută, interesul de care 
s-a bucurat printre tineri, do
rința lor ca în aceste condiții 
și la acest nivel, realizabil după 
cum o dovedește însăși această 
acțiune metodică, să se desfășoa- 
șoare turismul pentru tineret, 
observații critice de care e bine 
să se țină seama.

AL. DOBRE

SERIA I

Știința Bacău — Oțelul Galati 
2—0 ; Petrolul £. C. Bacău 3—2: 
S. C. Tulcea — C.S.U. Galați 
0—0 ; Relonul Săvinești — Ce
luloza Călărași 2—1 ; Progresul 
Brăila — Ceahlăul P. Neamț 
5—2 ; Constructorul Galați — 
Foresta Fălticeni 7—2 ; Unirea 
Focșani — Chimia Brăila 0—0 ; 
C.S.M. Suceava — Metalul Plo- 
peni 1—1 ; Gloria Buzău — 
C.F.R. Pasoani 4—0.

După șase etape, în clasa
ment conduce Progresul Brăila 
cu 9 puncte, urmată de Gloria 
Buzău si Chimia Brăila cu câte 
8 puncte.

va 2—1 ; Metalul Drobeta Tr. 
Severin — Dinamo Slatina 1—1; 
Progresul București — Voința 
București 1—1.

Pe primul loc se află Rapid 
cu 11 puncte, urmată de Meta
lul București cu 10_ puncte, Di
namo Slatina și 
Craiova cu cite 8

învingători
Echipele feminine I.E.F.S.

Universitatea Timișoara

SERIA A II-A

Automatica Alexandria — 
Tractorul Brașov 1—0 : Metrom 
Brașov — S. N. Oltenița 2—0 ; 
Oltul Sf. Gheorghe — Rapid 
0—1 ; Flacăra Moreni — C. S. 
Tirgoviște 2—1 ; Metalul Mii a 
— C.S.U. Brașov 1—-1 ; Auto
buzul București — Metalul 
București 1—3 ; Gaz metan 
Mediaș — Electroputere Craio-

• RUCBI

SERIA A III-A

Șoimii Sibiu 
amînat ;

Electroputere 
puncte.

— F. C. Bihor 
s-a amînat ; Unirea Arad — 
Metalurgistul Cugir 1—0 ; Me
talul Aiud — Minerul Anina
1— l ; Victoria Cărei — Mine
rul Moldova Nouă 3—0 ; Mu
reșul Deva — Corvinul Hune
doara 2—0 ; Minerul Baia Sprie 
— Minerul Baia Mare 0—2 ; 
Ind. sirmei C. Turzii — Arieșul 
Turda 2—0 ; Victoria Căian — 
Vulturii Lugoj 0—0 ; C.F.R. 
Timișoara — U. M. Timișoara
2— 1.

în clasament conduce Mine
rul Baia Mare ou 10 puncte, 
secondată de C.F.R. Timișoara 
cu același număr de puncte, iar 
pe locul 3 se află Unirea Arad 
cu 9 puncte.

și 
universitatea Timișoara conti
nuă să domine prima parte a 
campionatului de handbal. în- 
registrind noi victorii la scoruri 
categorice. în etapa de ieri, a 
5-a, handbalistele de la I.E.F.S. 
au jucat în deplasare, cu Mu
reșul Tg. Mureș, de care au 
dispus cu 15—9. în timp ce stu
dentele din Timișoara au câști
gat cu scorul de 25—6 la Me
diaș, în fața echipei 
Sparta, promovată 
prima divizie. Mai 
și atractive au fost 
Universitatea Iași 
Buhuși 14—13 și Confecția 
București — Universitatea Bucu
rești 11—12. O victorie mai pu
țin scontată au' realizat, în de
plasare, handbalistele de la 
Progresul București, care au 
întrecut cu 10—7 formația Con
structorul Timișoara. Mai no
tăm prima victorie din 
sezon a echipei Rapid. 
viarele_ au cîștigat cu „ .. 
(3—2) in fața Voinței Odorhei.

clasa- 
cu 10 
Timi-

locale 
recent în 
echilibrate 

partidele 
— Textila

acest
F ero-

6—5

După Trofeul „Nisipurile de aur“
După cum se știe, reprezenta

tiva României, a cîștigat și a- 
nul acesta Trofeul „Nisipurile 
de aur" într-o manieră de mare 
campioană. Era firesc și normal 
cunoscind valoarea echipelor 
participante. Citeva impresii de 
la acest 
la prof, 
vederea 
întilniri 
parea la 
considerăm utilă, fiind 
reprezentativa noastră un bun 
prilej de verificare a potenția
lului ei de joc. Adversarii pe 
care i-am întîlnit au fost buni, 
ca în turneul de anul trecut, 
aiutindu-ne la rodarea intr-un 
turneu a întregului lot, aplica
rea consecventă a ideilor 
ioc pe care le-am 
in antrenamentele 
Trebuie remarcat, i 
menea, ambiția de 
tregii echipe, seriozitatea și dă
ruirea cu care au abordat fie
care partidă, iar ca principiu 
primordial, cristalizarea unei 
idei tactice pe care o perfec
ționăm de la o intilnire la alta. 
Am pornit de la suficient, ca

turneu le-am aflat de
Valeriu Irimescu : 

tradiționalei 
cu Franța. 
„Nisipurile de

..In 
noastre 
partici- 
aur“ o 
pentru

de 
i folosit 

comune, 
de ase- 
joc a în-

să putem spune astăzi că echi
pa se mișcă foarte bine. Româ
nii au lăsat la acest turneu o 
impresie bună. Sperăm insă — 
aceasta ca o sugestie — ca fo
rurile noastre de specialitate să 
analizeze, dacă nu e cazul să 
se organizeze și la noi în țară 
un asemenea turneu. care ar 
putea ridica cota propagandis
tică a acestui sport si ar întări 
legăturile cu sportivi din alte 
țări".

GABRIEL FLOREA

Pe primele 2 locuri în 
ment se află I.E.F.S., 
puncte, și Universitatea 
șoara cu 9 puncte.

Si în campionatul masculin, 
echipele fruntașe Steaua. Di
namo și Minaur Baia Mare au 
repurtat victorii categorice, o- 
cupind primele trei locuri în 
clasament.1 Dar iată rezultatele 
tehnice : Universitatea Bucu
rești — Dinamo București 
16—26, Independența Sibiu — 
Universitatea Craiova 22—12, 
Carom municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Steaua 13—24. „U" 
Cluj — Minaur Baia Mare 
12—15. Știința. Bacău — Poli
tehnica Timișoara 23—14 și 
C.S.U. Galați '— Dinanip Bra- 
ș’pv 15—15., Cea de-a 6-a etapă 
se dispută în mijlocul acestei 
săptămini. (M. L.).

• Continuindu-și turneul 
țara noastră, selecționata 
fotbal a Republicii Guineea 
jucat ieri la 
locală - 
români au 
cu scorul 
punctele 
(min. 15 și 
peților a fost înscris, în minutul 
40, de Suleiman Cherif.

în 
de 
a 

Iași cu formația 
Politehnica. Fotbaliștii 

terminat învingători 
de 2—1 (2—1). prin 

marcate de Costea 
min. 28). Golul oas-

Ieri, la Ștrandul tineretului 
din Capitală s-a înregistrat o 
Participare record la concursul 
de înot pentru Cupa „Congre- 

al XI-lea“. organizată de 
Clubul sportiv municipal Bucu
rești. Peste 350 de elevi ai șco- 
lllor generale, profesionale și 

pe categorii de virstă 
(6—10 am, 11—14 ani și 15—19 
ani), majoritatea din cei 2 500, 
care au fost înscriși in vară la 
cursurile de inițiere desfășurate 
ami. ș-au întrecut cu multă 
ambiție pentru cucerirea unui 
loc fruntaș, contînd pentru 
etapa pe scoală a Cupei tine
retului- Profesorii metodiști 
Sofia Vlad și Adrian Bărbules- 
cu apreciau concursul ca fiind 
una dintre competițiile de masă 
cele mai reușite din acest an,- 
aducînd mulțumiri. îndeosebi, 
administrației ștrandului pentru 
solicitudinea arătată.

V. RAVESCU

In cursă, juniorii de 12—14 
ani — probă disputată în 
cadrul concursului organizat 
duminică pentru școlarii din 

Capitală

mwhlian
• In orașul columbian Me

dellin au luat sfirșit întrecerile 
grupelor preliminare din cadrul 
Olimpiadei feminine de șah.

Pentru turneul final 
petiției s-au calificat 
rele zece 
România. 
Bulgaria.
Germania, ’ 
Canada.

al com- 
următoa- 
U.R.S.S., 
Ungaria.

R. F.

echipe :
Iugoslavia. 
Cehoslovacia, 
Olanda, Anglia și

• Echipa de tenis a Indiei 
s-a calificat pentru finala 
„Cupei Davis" — ediția 1973 1974.

După trei zile de întreceri, in 
semifinala interzonală care se 
dispută Ia Poona (localitate si
tuată la sud de Bombay) intre 
selecționatele Indiei și U.R.S.S., 
scorul este favorabil cu 3—1 
gazdelor.
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Intr-unui din saloa
nele palatului guver
natorului general de 
la Lourenco Marques 
s-a desfășurat o cere
monie care semnifică 
sfîrșitul a cinci secole 
de dominație colonia
lă: instalarea guver
nului de tranziție al 
Mozambicului care va 
administra țara pînă 
la 25 iunie 1975 — 
dată stabilită pentru 
proclamarea deplinei 
independențe a țării, 
în salonul care a găz
duit solemna manifes
tare o pictură de pro
porții mari înfățișa pe 
regii care s-au succe
dat pe tronul lusitan. 
Tabloul dobîndea va
lori simbolice în mo
mente care marcau a- 
pusul definitiv al im
periului colonial al Li
sabonei.

iiele care au 
precedat insta
larea guvernu
lui de tranziție 
au fost agitate

la Lourenco Marques. Acor
dul de la Lusaka care a des
chis larg drumul decoloniză
rii Mozambicului a provocat 
furia unei minorități ultra- 
reacționare, mai ales in rin
dul populației albe (200 000 
locuitori de origine europea
nă și 8.000.000 africani). Ex- 
ponenții trecutului, profitorii 
vechiului regim, au crezul 
că pot transforma răbufnirea 
lor necugetată într-o barieră 
capabilă să blocheze accesul 
la independența reală a țării. 
După regulile clasice ale re
beliunilor de acest gen, ci- 
teva duzini de „intransi
genți" au acaparat un post 
de radio, transmițînd comu
nicate provocatoare. Otrava 
răspîndită prin eter a lăsat, 
firește, urme. Incidentele 
generate de indivizii instalați 
la microfoanele lui „Radio 
Club Mozambic" și care a- 
parțineau unei grupări clan
destine a „dragonilor mor- 
ții“, s-au soldat cu nume
roase victime. Sîngele care a 
curs a • demonstrat oamenilor 
de bună credință necesitatea 
de a se pune capăt grabnic 
unei situații periculoase. Li
sabona a reacționat ferm. 
Autoritățile portugheze au 
împiedicat ca rebeliunea de 
la Lourenco Marques să de
genereze intr-o operațiune 
de tip rhodesian, adică o 
„independență" unilaterală a 
albilor urmată de întronarea 
unui regim întemeiat pe o- 
primare rasială. După numai 
60 de ore protagoniștii rebe
liunii s-au predat părăsind 
clădirea postului de radio ca 
niște răufăcători căutati de 
poliție. Eșecul tentativei pu- 
ciste s-a produs rapid. în 
primul rînd datorită compor
tării armatei portugheze 
loială acordului de Ia Lusa
ka. Apoi deoarece locuitorii 
Mozambicului, în imensa lor 
majoritate, au refuzat să se 
angajeze într-o aventură. în 
sfirșit. un rol esențial a re
venit FRELIMO. care prin- 
tr-o atitudine ce a îmbinat 
calmul deplin cu vigilența a 
preîntâmpinat amplificarea 
incidentelor și a permis să 
se restabilească grabnic ordi
nea. Realismul conducători
lor FRELIMO, capacitatea lor 
de a evalua exact dimensiu
nile evenimentelor. spiritul 
de responsabilitate pe care 
l-au demonstrat, au avut e- 
fecte pozitive imediate. Eve-

nimentele de Ia Lourenco 
Marques — aprecia FRANCE 
PRESSE — „au consolidat 
poziția FRELIMO", care în 
momentele cele mai dificile 
și-a asumat garanția asigu
rării ordinii publice.

Revenirea la normal a per
mis să se treacă la îndepli
nirea prevederilor acordurilor 
de la Lusaka. între forțele 
armate portugheze ‘ 
LIMO s-a stabilit 
rare strînsă. Ceea 
ceputul acestui an 
rea incredibil s-a 
soldați portughezi si ai FRE
LIMO patrulind împreună 
pe străzile capitalei Mozam
bicului. Reporterii semnalau 
„scene de entuziasm și eu
forie" la apariția militarilor 
FRELIMO in cartierele afri
cane ale orașului. Eroicii 
luptători pentru libertate au 
fost îndelung aclamați de lo
cuitorii acestor cartiere care 
cu numai puține zile în 
urmă înălțau baricade pentru 
a respinge pe „dragonii 
morții". Agențiile de presă 
transmiteau că militarii por
tughezi au luat parte la 
bucuria generală. Un tînăr 
sublocotenent, aflat la bor
dul unui vehicul militar, 
mărturisea : „Este minu
nat...".

Instalarea guvernului de 
tranziție, în care postul de 
prim-ministru și majoritatea 
portofoliilor au revenit FRE
LIMO, a marcat un pas de
cisiv spre realizarea deciziei 
nr. 1 de la Lusaka. Premie
rul este unul din conducăto
rii cunoscuți ai FRELIMO, 
Joaquin Cissano, participant 
activ la negocierile care au 
precedat acordul din capita
la Zambiei. Șase miniștri 
proveniți din rîndurile FRE
LIMO au luat loc alături de 
cei trei colegi ai lor desem
nați de înaltul comisar por
tughez.

Președintele FRELIMO, Sa
mora Machel, a subliniat că 
noul guvern din Mozambic 
va desființa structurile poli
tice, economice, administra- 

financiare, 
invățămîpt 
cu trecutul 

domitiație 
a

și FRE- 
<> coone- 
ce la în- 
putea pă- 
realizat :

tice, economice, 
tive, culturale, 
juridice și de 
care sînt asociate 
de exploatare și 
colonială. „FRELIMO 
arătat Samora Machel — este 
angajat într-o , acțiune re
voluționară pentru stabilirea 
unei democrații populare...". 
Președintele FRELIMO s-a 
adresat in mod special locui
torilor albi ai Mozambicului 
cerindu-le să-și păstreze cal
mul și încrederea, să cola
boreze la crearea unui Mo- 
zarnbic nou. Samora Machel 
a precizat : „FRELIMO nu a 
luptat niciodată împotriva 
poporului portughez sau a 
populației albe. FRELIMO 
este o organizație pentru toți 
mozambicanii, fără discrimi
nare de rasă, culoare, grup 
etnic sau religie".

Evenimentul de Ia Louren
co Marques a găsit un larg 
ecou favorabil. Kurt Wald
heim, secretarul general al 
O.N.U., aprecia că „o nouă 
eră s-a deschis în relațiile 
dintre Portugalia și Mozam
bic". Premierul portughez 
Vasco Goncalves s-a decla
rat optimist in privința de
colonizării Mozambicului. Fi
rește, parcurgerea drumului 
spre independența acestui 
teritoriu, în care portughezii 
s-au instalat în 1498, repre
zintă o operațiune complexă 
care presupune înlăturarea 
multor dificultăți generate 
de trecutul colonial. Dar e- 
venimentele au demonstrat 
— așa precum remarcau ob
servatorii politici menționați 
de FRANCE PRESSE — că 
„procesul decolonizării in 
Mozambic este ireversibil".

EUGENIU OBREA

BELGRAD: Conferința 
de presă consacrată 
prezentării volumului

• 59 LA SUTA DIN LO
CUITORII S.U.A. sînt in fa
voarea unei amnistieri con
diționate a persoanelor care 
au refuzat să lupte în Viet
nam, se arată intr-un son
daj „Gallup". efectuat îna
intea anunțării amnistiei ho- 
tărîtă de președintele Ford. 
34 la sută din persoanele in
terogate sînt în favoarea u- 
nei amnistii complete.

TATĂL RISIPITOR — Gala fil
mului românesc : Scala 
(orele 9; 11; 13; 15);
20) : Gloria (orele 18).

GOANA DUPĂ 
(orele 9; 11; 13; 
(orele 9 : 11,15 :
20) ; Modern (orele 8.45 ;
12.30 : ------ ------
Grădina Luceafărul (orele 
Grădina Modern (orele 19,15).

PIELE DE MĂGAR ; 
(orele 9 : 11.15 ;
20.30) : Melodia
13.30 : 16 ; 18,30 
(orele 9 : 11,15 :
20.15) : Grădina

TREI INOCENȚI : Central (ore
le 9 15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) .

EXTRAVAGANTUL DOMN DE
EDS : Festival (orele 8.45 : 11 :
13.30 : 16 : 18.30 : 21) ; Grădina 
Festival (orele 19.45)

STEJAR - EXTREMĂ UR- 
GENȚA : Bucegi (orele 15.45 ‘ 18 : 
20.15> : Ciulești (orele 15,30 : 18 ;
20.15) Volga (orele 9 ; 11,15 : 
13.30 ; 15 45 ; 18 ; 20.15) ; Grădina 
Bucegi (ora 19,30).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM-

(orele 
Feroviar

Scala 
Feroviar 
16 ; 18 :

10,30 ; 
14,30 ; 16,30 : 18,30 : 20,15) : 

....................... 19) ;

AUR :
15) ; 

13,30 :

Grivița
13.30 ; 16 ; 18.15 : 

(orele 9 ;
; 20.451 ;
13.30 : 15.45 ; 18 : 

Tomis (orele 19).

11.15 :
Tomis

Adunarea 
O.N.U. s-a 
cursul 
de două ori 
adoptării definitive a or
dinii de zi.

Președintele actualei sesiuni, 
ministrul de externe al Alge
riei, Abdelaziz Bouteflika. a a- 
nunțat că Adunarea a ajuns Ia 
un acord în ce privește proce
dura de lucru in problema ci
priotă. Potrivit acordului. Adu
narea Generală va ' 
momentul oportun 
Politic Special să se 
că pentru a asculta 
zentanții celor -două

invita, la 
Comitetul 
intruneas- 
pe repre- 

_ _ ___________ comunități 
cipriote — greacă și turcă. în 
continuare. Adunarea Generală 
va examina problema. cipriotă 
în lumina raportului ce-i va fi 
remis de către Comitetul Po
litic Special conținind conclu
ziile acestuia La sfîrșitul audie
rilor reprezentanților celor 
două comunități din insulă. S-a 
hotărît, de asemenea, ca la 
dezbaterile generale în această 
problemă să participe și repre
zentanții comunităților cipriote 
— greacă și turcă.

Toate celelalte probleme în
scrise pe agenda sesiunii au 
fost adoptate și, totodată, trans
mise celor 
Adunării, 
plenare.

Odată cu
zi. Adunarea Generală va pu
tea trece, luni, la abordarea 
problemelor in dezbaterea ge
nerală. în ședința de luni dimi
neața. primul care va lua cu
vintul va fi secretarul de stat 
al S.U.A., H. Kissinger.

șase comitete ale 
precum și ședinței

adoptarea ordinii de

Sărbătoarea 
pionierilor bulgari
• CU PRILEJUL ANI

VERSARII A 30 DE ANI de 
la crearea organizației dimi- 
troviste de pionieri din 
Bulgaria, la Sofia a avut loc 
parada cravatelor roșii.

în tribuna din piața „9 
Septembrie", prin fața căreia 
au defilat mii de pionieri, 
delegați din toate județele 
țării la cea de-a cincea Adu
nare republicană de pionieri, 
se aflau membri ai Bjroului 
Politic al C.C. al 
membri ai C.C. al 
Tineretului Comunist Dimi- 
trovist, conducători ai orga
nizației de pionieri, repre
zentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, delegații de 
peste hotare invitate Ia ma
nifestările prilejuite de 
jubileu, printre care și dele
gația Consiliului Național al 
Organizației de pionieri din 
România condusă de tovară
șa Elena Poparad. vicepre
ședintă a Consiliului Națio
nal.

TURCIA

P.C.B.. 
Uniunii

Interviu al premierului
desemnat, Biilent Ecevit

Premierul desemnat al Tur
ciei, Biilent Ecevit, a declarat, 
intr-un interviu acordat săptă
mânalului „YANKI", că intențio
nează să formeze un guvern 
interimar minoritar, care să 
conducă țara pînă la desfășu
rarea de noi alegeri generale, 
în eventualitatea eșuării trata
tivelor sale în vederea consti
tuirii unei noi 
mentale.

Pe de 
menționat 
participa 
Geneva 
cipriote „atîta timp cit nu va fi 
soluționată situația refugiaților 
ciprioți turci de la bazele brita
nice din Cipru". După cum a 
relevat premierul Ecevit, este 
vorba de aproximativ 10 000 de 
ciprioți turci care s-au refugiat 
în incinta bazelor engleze din 
insulă.

coaliții guverna-

altă
că
la

consacrată problemei

parte, Ecevit a 
țara sa nu va 

conferința de la

ARESTAREA UNOR MEMBRI Al CONDUCERII 
PARTIDULUI NATIONALIST PORTUGHEZ

Cinci membri ai conducerii 
Partidului Naționalist Portu
ghez, de extremă dreaptă, care 
a fost interzis acum cîteva zile 
de către guvern, au fost arestați 
în orașul Porto. Toți cinci au 
fost membri ai legiunii portu
gheze dezmembrate în zilele în 
care forțele armate, au preluat

puterea în Portugalia. între cei 
arestați figurează și Artur Al
berto da Silva, secretarul gene
ral al Partidului Naționalist 
Portughez. Printre scrisorile 
descoperite la sediul partidului 
interzis, face parte și o scrisoare 
adresată mai multor partide de 
dreapta conținînd un apel la 
constituirea unei coaliții.

MEL : Patria (orele 9,30 ; 11,45 :
14 : 16,15 ; 18.30 ; 20,45) ; Bucu
rești (orele 9 : 11.15 ; 13,15 : 16,15 :
18.30 ; 20,45) ; Favorit (orele 9.15 ;
11.30 : 13,45 : 16 : 18,15 : 20.30) :
Grădina Dinamo (orele 19) ; Gră
dina București (orele 19.15).

FRAȚII JDERI : Lumina (orele 
9 : 12,30 ; 16 : 19.30) ; Drumul Să
rii (orele 15.30 ; 19).

CAZUL ASTRID : Doina (ore
le 11.15: 13.15; 15,30: 18: 20, la
orele 9,45 — program de desene 
animate pentru copii).

CASA PĂPUȘILOR : Sala Pala
tului (orele 17,15 : 20.15) ; Capitol 
(orele 9 : 11.15 : 13,30 : . 16 ; 18,15 ; 
20,30) : Grădina Capitol (orele 19).

36 DE ORE : Arta (orele 15 ;
17.30 : 20) • Victoria (orele 8 30 ; 
11 : 13,30 : 16 : 18.30 : 21) : Moși
lor (orele 15,30 : 18 ; 20.15) : Gră
dina Moșilor (orele 19) ; Grădina 
Arta (orele 19).

MIHAI VITEAZUL : Timpuri
NOI (orele 9 : 12,30 : 16 : 19.30).

BAMBT : Pacea (orele 16 : 18), 
NU ESTE TIMP : Pacea (orele 

20).

RIUL ROȘU : Excelsior (orele 
9 ; 12 ; 15 ; 17,30 ; 20,15). Flamura 
(orele 8,30 ; 11.15 ; 14 ; 17 ; 20) ; 
Grădina Aurora (orele 19).

BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA : 
Dacia (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;' 16 ; 
18.15 ; 20,30).

POLITIA SUB ACUZARE : Bu- 
zești (orele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 15,45 ; 
18 ; 20) ; Grădina Buzești (orele 
19).

ORDINUL ANA : Floreasca (o- 
rele 13.30 ; 18 : 20,15).

UN CUIB DE NOBILI ; Viitorul 
(orele 16 ; 18 ; 20).

CÎNTECUL NORVEGIEI : Uni
rea (orele 15.30 ; 19) ; Grădina 
Unirea (orele 19).

DACII : Munca (orele 10 ; 12 ; 
14; 16: 18: 20).

VANDANA : Lira (orele 15.30 : 
19) ; Cotroeeni (orele 13 ; 16 ; 19) ; 
Grădina Lira (orele 19).

PLANETA SĂLBATICĂ : Flacă
ra (orele 15,30 : 18 : 20.15).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Ferentari (orele 15,30 ; 19) ; Popu
lar (orele 15,30 ; 19).

La Ambasada Republicii Socialiste România la Belgrad 
□ avut loc o conferință de presă consacrată prezentării 
lucrării tovarășului Nicolae Ceaușescu „Scrieri alese'', 
apărută recent în Iugoslavia în editura „Komunist".

După cuvintul rostit de ambasadorul român la Belgrad, 
Vasile Șandru, a vorbit df. Miroslav Peciuilici, membru al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din Serbia, președintele Consi
liului editorial al Centrului de editură „Komunist".

Subliniind importanța apariției volumului „Scrieri alese" 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a arătat că 
experiența construcției socialismului în România constituie 
unul dintre valoroasele răspunsuri la marile probleme ale 
lumii contemporane, cu privire la construirea societății so
cialiste potrivit condițiilor specifice interne, legată, în ace
lași timp, și de experiența socialismului mondial.,

în continuare, dr. Miroslav Peciuilici a subliniat, de ase
menea, o serie de idei conținute în lucrare, referindu-se, 
totodată, la bunele relații existente între partidele și po
poarele celor două țări.

La conferința de presă au participat reprezentanți ai 
Comitetului federal pentru informații, agenției de presă 
Taniug, radioteleviziunii din Belgrad și Novisad, ziariști, 
corespondenți de presă străini acreditați la Belgrad, pre
cum și atașați de presă ai ambasadelor din capitala Iugo
slaviei.

REPUBLICA VIETNAMULUI DE

• ACTUALA EVOLUȚIE 
ECONOMICA A S.U.A. are 
ca efect o sporire deosebit 
de importantă a numărului 
falimentelor în raport cu 
anii trecuți. Serviciile sta
tistice americane au indicat 
că sînt afectate în primul 
rînd firmele de dimensiuni 
superioare mediei, în rindul 
cărora prăbușirile au surve
nit anul acesta cu 61 la su
tă mai frecvent decît in 
1973.

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT

» Vizita delegației 
P.C.R. în R.P. Congo

Delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Necula, membru al C.C. al 
P.C.R., a avut, la Brazzaville, 
convorbiri cu o delegație a 
Comitetului Central .al Partidu
lui Congelez al Muncii, formată 
din Pierre Nze, membru al Bi
roului Politic, secretar perma
nent al 
Edouard 
Biroului 
P.C.M.,

dintre primul ministru nipon, 
Kakuei Tanaka, și președintele 
Statelor Unite, Gerald Ford, 
constituie o „afirmare a armo
nizării relațiilor dintre cele 
două țări".

Principalul 
nirii, a opinat 
cuvint, este asigurarea 
președintele Ford că 
Unite nu vor impune 
asupra exporturilor de 
agricole către Japonia.

și mun- 
Gustorf

SUD : Elevi ai unei școli din Loc Ninh, provincia eliberată 
Binh Phone

Ravagiile uraganului „Fifi“
• Stare de „dezastru național" în Honduras 
» 600000 de sinistrați • Localități întregi de*, 
vastate • Efectele uraganului resimțite în Sal* 

vador, Nicaragua, Costa Rica și Guatemala

rezultat al întîl- 
purtătorul de 

dată de 
Statele 

restricții 
produse

C.C. al P.C.M.,. Ange 
Poungui, membru al 
Politic al C.C. al 

însărcinat cu relațiile 
externe, Jacob Okanza, secretar 
al C.C. al P.C.M., însărcinat cu 
Comisia Planului, Obami Itou 
Andre. membru al C.C. al 
P.C.M.

In cursul convorbirilor, partea 
congoleză și-a manifestat depli
na satisfacție pentru prezența 
în Republica Populară Congo a 
delegației P.C.R., subliniind că 
aceasta reprezintă o nouă do
vadă a excelentelor relații din
tre cele două partide și po
poare. care cunosc 6 largă ex
tindere în spiritul înțelegerilor 
convenite de președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Marien N’Gouabi.

în; cadrul convorbirilor — 
desfășurate într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie — a 
avut loc un schimb de informa
ții asupra activității 
pări|br actuale ale: 
partide.

• IN PRIMELE ȘAPTE LUNI 
ale acestui an, deficitul comer
cial al Spaniei a fost de ordi
nul a 294 miliarde pesetas 
(5 253 000 000 dolari),' ceea ce re
prezintă o rată dublă față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut, se arată intr-un raport al 
Ministerului Finanțelor, 
publicității la Madrid.

dat

• „30 de ani ai Romă 
niei noi"

In centrul industrial 
citoresc vest-german
s-a deschis expoziția documen
tară de fotografii „30 de ani ai 
României noi“, organizată de 
primăria orașului, în colaborare 
cu Școala populară superioară 
din localitate. Expoziția a fost 
deschisă de primarul orașului 
Gustorf, Dieter Steub și direc
torul cultural Horst Weber, 
care au subliniat buna colabo
rare dintre cele două țări.

Pe lingă fotografiile prezen
tate in cadrul expoziției, direc
torul Școlii superioare care găz
duiește manifestarea, D. Stein- 
mezer, a prezentat 
proprie de obiecte 
românesc.

o colecție 
de artizanat

și preocu- 
celor două

» După vizita premie
rului Tanaka în S.U.A

PURTĂTORUL DE CUVÎNT 
al Partidului Liberal Demo
crat din Japonia (de guver- 
nămint) a declarat că întilnirea 
de

• IN ORAȘUL SUD-CO- 
REEAN Ulsan au avut loc 
puternice acțiuni de protest 
împotriva hotărîrii adminis
trației șantierelor navale din 
localitate de a refuza îmbu
nătățirea condițiilor de mun
că și de viață ale muncitori
lor, solicitată de multă vre
me de salariații întreprinde
rii. Demonstranții, în număr 
de aproximativ 2 000, au 
ocupat clădirea administra
ției și au ripostat cu hotărîre 
la intervenția brutală a po
liției. în cursul ciocnirilor au 
fost răniți 40 de muncitori, 
iar împotrivirea demonstran
ților a putut fi înfrîntă 
mai după ce în sprijinul 
liției din Ulsan au fost 
mise forțe polițienești 
alte localități. Organele
presive ale regimului de la 
Seul au arestat 600 de mun
citori.

nu- 
po- 
tri- 
din 
re-

sîmbătă de Ia Washington

OPINII PE MARGINEA COMPROMISULUI
DE LA BRUXELLES

în țările membre ale Pieței comune continuă să fie emise 
opinii pe marginea compromisului de la Bruxelles privind ma
jorarea cu 5 la sută a prețurilor de achiziție ale produselor agri
cole.

în Anglia, Frederick Peart, ministrul agriculturii, după ce a 
estimat acordul drept un „act pozitiv", a relevat că consuma
torii britanici vor plăti mai scump cu 100 milioane lire sterline 
produsele alimentare. Numai pentru lapte, a spus Peart, ei vor 
cheltui în plus 55 milioane lire.

Poziția Republicii B'ederale Germania a fost exprimată, sîm
bătă, de ministrul finanțelor, Hans Apel, care a apreciat că de
cizia luată de miniștrii agriculturii ai „celor nouă" este accep
tabilă, cu excepția sectorului produselor lactate.

în Franța. Louis Perrin, președintele Adunării permanente a 
Camerelor agricole, a declarat, într-o conferință de presă, că 
proporția de 5 la sută nu dă satisfacție fermierilor francezi, ai 
căror venit va fi anul acesta, inferior celui Obținut anul trecut.

Se apreciază că veniturile agriculturilor francezi vor scădea 
în 1974 cu 15 pînă la 17 la sută în comparație cu anul trecut, in- 
trucît cheltuielile de producție au sporit cu 25 Ia sută.

în Belgia, presa a pus accentul mai ales pe repercusiunile de
ciziei miniștrilor agriculturii ..celor nouă" asupra costului vieții.

In sfirșit, Comitetul organizațiilor profesionale agricole din 
Piața comună (C.O.P.A.) a dat publicității la Bruxelles o de
clarație, afirmind că majorarea cu cinci la sută este insuficientă 
pentru a remedia situația gravă a populației agricole din țările 
membre.

» Convorbiri 
ședintelui 
în Egipt

PREȘEDINTELE 
arhiepiscopul Makarios, și-a 
încheiat, simbătă seara, vi
zita oficială de două zile la 
Cairo, unde a conferit cu pre
ședintele Egiptului, Anwar 
Sadat.

In centrul convorbirilor dintre 
cei doi șefi de stat s-au aflat 
probleme referitoare la evoluția 
situației din Cipru.

Intr-o conferință de presă or
ganizată la sfîrșitul convorbiri
lor, președintele Makarios a 
declarat că „Ciprul nu este 
destinat împărțirii". După ce a 
reafirmat că se va înapoia in 
insulă in viitorul cel mai apro
piat, arhiepiscopul Makarios 
și-a exprimat speranța că ac
tuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. va adopta o re
zoluție care să contribuie la 
soluționarea problemei cipriote.

• UN TÎNĂR FRANCEZ, 
Alain Guil'ou, a survolat, timp 
de 45 de minute, vulcanul sicilian 
Etna (3 600 metri altitudine) cu 
ajutorul unui zmeu fabricat 
din plastic, întărit cu armătură 
metalică. El a efectuat acest 
zbor pentru a cerceta ourenții 
aerieni de deasupra vulcanului. 
La sfîrșitul lunii septembrie, 
tânărul francez va survola Ve- 
zuviul.

ale pre- 
Makarios

CIPRULUIi
Makarios, 

sîmbătă seara, 
oficială de două zile

Pe teritoriul țărilor pe 
care și-a făcut simțită 
prezența, uraganul „Fiii" 
a provocat numeroase 
victime omenești și în
semnate pagube 
riale.

Pe coasta atlantică a 
durasului — cea mai afectată 
regiune a țării, numărul celor 
care și-au pierdut viața ar fi 
de 8 000—10 000. Ministerul E- 
conomiei afirmă că pagubele 
materiale ar putea să repre
zinte circa 60 la sută din pro
dusul național, care, în 1973 a 
fost de 771 milioane dolari. 
Alte surse apreciază că acestea 
ar fi de ordinul a 600 milioane 
dolari.

Guvernul a declarat „Starea 
de dezastru național" pe întreg 
teritoriul țării.

„Imaginea Hondurasului este 
dezolantă și tragică", declară 
martorii oculari. Doi ziariști de 
la publicația „Novedad". care 
au vizitat' regiunea devastată 
de ciclon, au afirmat că pe 
coasta de nord a Hondurasului 
Circa 50 000 de persoane . lip
site de adăpost, hrană și apă 
potabilă caută disperate urme
le celor pierduți. Numeroși lo
cuitori și-au căutat refugiu pe 
acoperișurile caselor sau în co
paci. Vîntul a atins o viteză de 
peste 230 km pe oră. Se crede 
că numărul sinistraților ar fi 
de aproximativ 600 000. Locali
tăți întregi au fost devastate. 
Ceiba, Trujillo, El Progreso, 
Tocoa, Omoa, și. Cortes sînt în 
întregime distruse sau inunda
te. Culturile agricole, citricile 
în special, sînt distruse în pro
porție de peste 90 la sută. In At- 
latida, Yoro, Colon și Cortes, 
plantațiile de banane au pierit 
complet. în orașul Colon, s-au 
înregistrat circa 2 700 de morți și 
5 000 de dispăruți. Localitatea 
Cruz Laguna a fost devastată si 
acoperită în întregime de ape, 
fără a se cunoaște soarta celor 
1 500 de locuitori ai săi. Unele 
vase care și-au căutat refugiu 
în porturile din Honduras au 
fost azvîrlite, literalmente, pe 
țărm, iar unii membri ai echi
pajelor au pierit. s

Regiuni întinse sînt , compet 
izolate, iar lipsa oricăror posibi
lități de acces către zonele si-

mat»'

Hon-

nistrate, a alimentării cu energie 
electrică și întreruperea mijloa
celor de comunicație, îngreunea
ză, considerabil, operațiunile de 
salvare.

Grav afectate au fost și cele
lalte țări latino-americane atinse 
de furia uraganului. In Salva
dor, guvernul a declarat starea 
de urgență națională. Numărul 
victimelor este apreciat la circa 
30 de persoane. Autoritățile au 
luat masuri pentru a evita noi 
pierderi de vieți omenești, inter- 
zicînd reuniunile publice și or* 
donînd, totodată, închiderea ci
nematografelor și școlilor. Con
sumul de electricitate a fost ra
ționalizat.

Pagube considerabile și victi
me omenești s-au înregistrat și 
în Nicaragua, a căror valoare și 
număr nu au fost estimate încă, 
în orașul Wiwilli, inundat de a- 
pele riului Coco — 50 de morți. 
Numărul celor dispăruți este a- 
preciat ca fiind foarte ridicat. 
Un avion transported alimente 
pentru sinistrați s-a prăbușit în 
apropiere de Managua și toți , cei 
șapte ocupanți și-au găsit moar
tea.

Asupra teritoriului Republicii 
Costa Rica s-au abătut ploi pu
ternice, în special în zona capi
talei, care a fos.t, parțial, eva
cuată.

în Golful Mexjc și în împre
jurimile localităților. Vera-Cruz 
și Tabasco, situația este consi
derată ca. fiind gravă, deși s-a 
crezut că. în momentul cînd 
„Fifi“ va atinge coastele mexi
cane, viteza sa va scădea Ia 
circa 50 km pe oră. Ploi puter
nice au provocat inundarea u- 
nor localități, Iar apele a cinci 
riuri revărsate au provocat în
semnate pierderi culturilor agri
cole. Circa 5 000 de persoane au 
rămas fără adăpost.

Uraganul „Fifi“ este apreciat 
drept cel mai pustiitor petrecut 
vreodată în emisfera vestică. în 
1780, în jona Caraibilor 22000 
de persoane și-au găsit moartea 
cu prilejul unei calamități ase
mănătoare ; în 1900, în regiunea 
Galveston din Texas, alte 6 000 
de persoane au pierit în ace
leași condiții. Ultimul, uraganul 
„Flora", a provocat moartea a 
7 800 de persoane, în 1963, în 
Haiti

artificială

• ÎN LUME SE AFLA 
SUFICIENTE REZERVE DE 
CĂRBUNE care să asigure 
necesitățile energetice mon
diale pentru următorii 400 
de ani. se arată intr-un ra
port al Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa, dat 
publicității la Geneva. Do
cumentul citat 
că recenta criză petrolieră a 
dat un nou impuls cercetă
rilor pentru descoperirea de 
noi zăcăminte și utilizarea 
mai largă a cărbunelui ca 
materie primă energetică.

Raportul apreciază rezer
vele mondiale de cărbune la 
3 820 miliarde de tone.

• Propuneri pentru fa
cilitarea telecomunicați
ilor » Va dispare cartea 
de telefoane? » Ambi
țiosul proiect al unor 

cercetători francezi

L

menționează
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LUNI, 23 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL IALBASTRE ALE O- 
Rahova (orele 16 ;

PE AUTOSTRADA :

,.Țara holdelor bo- 
Jerea. 10,00 Clubul 
11,00 Cronica

PORȚILE
RASULUI : 
18 : 20).

DUEL
Cringași (orele 16 ; 18.15).

FĂRĂ UN ADIO : Miorița (ore
le 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15.45 ; 13 ;
20,15).

CE DRUM SĂ ALEGI : Vitan (o- 
rele 15,30 : 18) ; Grădina Vitan 
(orele 19.15).

ȘAPTE PĂCATE : Cosmos (o- 
rele 14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30).

CHITTY,. CHITTY — BANG, 
BANG : Progresul (orele 16 ; IB ; 
20).

FRUMOS. ONEST. EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : înfrățirea (orele
15,30 ; 18 ; 20,15).

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55

Melodia zilei: 
gate" de Hilda 
adolescenților.
lor. 11,10 Profil pe portativ 
Ioana Cristea. 11.30 Muzică 
strumentală. 12,00 Știri. 12,05 
discografia lirică a marilor 
jori — Dmitri Mitropoulos.
Piese instrumentale. 12.55 Melodia 
zilei. 17,00 Știrile după-amiezii. 
17,05 Alo. .Radio! — muzică ușoa
ră la cerere. 17.50 Sub flamuri ro
șii de partid — cîntece. 18.00 Șap
te zile, șapte arte. Literatură. 
18.10 Muzică simfonică. 18,55 Me
lodia zilei. 19.00 Raliul ideilor. 
19.30 Știri. 19.35 Casa de discuri 
Hungaroton. 20,00 Munca — iz
vor de bucurie și împliniri. 20,30 
Concert de muzică populară. 21.00 
Radio-fono-rama. 
mâni de muzică 
zi într-o oră. 23,00 
zicii ușoare, 
rile muncii, 
știri.

idel-

in- 
Din 

diri- 
12,35

ro-Interpreți 
ușoară. 22,00 O 
Vedete ale mu- 
Poetica. Imnu-23,15

23.55—24.00 Ultimele

16,00 Telex. 16,15 România, țara 
mea de dor. 16,30 Emisiune în 
limba maghiară. 19,00 Tribuna TV. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Ancheta TV. 20,35 
Roman-foileton „Flori de toam- 
nă“. 21,30 Tinerii și muzica lor. 
21,40 Revista literar-artistică TV. 
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex. , 17,40 Indrăgostiții 
din orașul vechi... Poem cinema
tografic de Geo Costiniu și Radu 
lacsen. 18,00 Inscripții pe celuloid. 
Școala muncii. 18,25 Bueureșțiul 
azi. 18.40 ..Catalizatorii". 18,50 De
sene animate. 19.05 Dorina Dră- 
ghici și Nicu Stoenescu. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Cîntece și jocuri 
gorjenești. 20.20 Drumuri in isto
rie. 20 40 Preferințe muzicale. 
21.20 Telex. 21,25 Film artistic : 
„Canarul și viscolul". Scenariul 
Ioan Grigorescu. Regia Manole 
Marcurs. In distribuție : Florin
Gabrea. Maria Rotaru. Mircea Al- 
bulescu.

— Unu.
— Unu.
— Trei.
— Trei.
— Șapte.
— Șapte.
Desigur, un dialog care, 

prima vedere, n-arc nimic 
marcabil. Numai că 
nu provine de la un om, ci de 
la o mașină, o mașină care în
țelege vocea umană, care poate 
răspunde la întrebări. Aspectul 
cel mai deosebit insă nu-1 re
prezintă faptul că mașina răs
punde cu voce tare, lucru rea
lizat deja cu ani în urmă, ci că 
ea descifrează cuvintul uman.

Experiențele, încheiate cu o 
serie de succese la Centrul na
țional de studii pentru teleco
municații din Franța, au drept 
scop rezolvarea unei probleme 
de mare actualitate : trecerea 
simultană printr-un conductor a 
unui număr maxim de convor
biri telefonice. Una din soluțiile 
reținute de cercetătorii francezi 
este aceea a înlocuirii transmi
terii integrale a mesajului cu 
trimiterea unor fragmente, in 
eșantioane regulate, iar in inter
valele dintre ele transmiterea 
altor mesaje. Convorbirile 
vor putea transmite nu 
forma analogică obișnuită, 
numerică, prin intermediul 
culatoarelor.

întregul proiect se bazează pe 
„sinteza cuvintelor". Se știe că 
fiecărui sunet vocal îi cores
punde o vibrare a aerului. Prin 
intermediul microfonului, vibra
ția mecanică se transformă in 
vibrație electrică. Pe hirtie. a- 
ceastă vibrație se traduce prin- 
tr-o curbă. în loc de a trans
mite această curbă continuă, ea 
este secționată la intervale re
gulate, șase mii de fragmente 
pe secundă, spre exemplu. Se 
va măsura apoi 
curbei, pozitivă sau 
raport cu o valoare 
cărei măsuri, astfel

la 
re- 

răspunsul

se 
sub 

ci 
cal-

înălțimea 
negativă, în 
medie. Fie- 
stabilite, îi
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va corespunde un număr, ce va 
putea fi transmis în cod binar. 
Cu alte cuvinte, fiecare impuls 
va corespunde unui punct al 
curbei care redă vocea. La ce
lălalt capăt al liniei este sufi
cient să recompui punctele in
tre ele pentru reconstituirea 
curbei, foarte asemănătoare cu 
cea originală.

Introducerea unei asemenea 
descoperiri ar avea importanță 
deosebită pentru serviciile de 
telecomunicații. Așa cum scria 
săptămînalUI LE NOUVEL OB- 
SERVATEUR, „cuvintul artifi
cial" va permite automatizarea 
integrală a birourilor de infor
mații, va duce la dispariția obo
sitoarelor cărți de telefoane, 
cîștigindu-se un prețios timp, 
în plus, montarea altor două 
taste pe claviatura aparatului 
telefonic va putea cupla orice 
abonat la calculatorul electro
nic, în așa manieră ca fiecare 
să poată avea acces la mijloa
cele de calcul automate, fără a 
avea nevoie de un terminal 
complex, „imprimată" sau ecran 
luminos.

Cercetătorii au reușit deja să 
pună la punct o mașină care 
descifrează 15 cuvinte, în afara 
cifrelor. Ei studiază în prezent 
extinderea „vocabularului" la 
1 009 de cuvinte. Se apreciază 
că și 1 000 de cuvinte sînt, to
tuși, prea puține pentru a putea 
descifra întreaga diversitate de 
nume și adrese. Mai sini, însă, 
și alte dificultăți de depășit, 
între acestea, faptul că omul nu 
este un produs standardizat, vo
cea sa avind intonații și accente 
diferențiate. La prototipul rea
lizat, cercetătorii se adresează 
cu cuvinte articulate, detașînd 
foarte clar silabele, aproape ca 
un automat. Referindu-se la 
această problemă, săptămînalul 
francez citat nota cu malițio
zitate : „Se pare că, dacă ma
șina devine din ce în cc 
umană, omul, de partea sa, 
buie să devină din ce în ce 
mașinal, că fiecare trebuie 
facă cite un pas în direcția
luilalt pentru a realiza această 
simbioză de un nou gen. Cam 
neliniștitor, nu ?“.

mai 
ire- 
mai 

să 
ce-

40 362

I. T.


