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ANGAJAMENTE MOBILIZATOARE,
REZULTATE DE PRESTIGIU

Raportul tinerilor câtre Congres

La Combinatul Anul 1975
chimic

Craiova
j mai devreme!

În prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu,
la Ateneul Român a avut loc, ieri

ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ 
CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI 
A ÎNTEMEIERII R. D. GERMANE

A.

L-atn rugai pe un tînăr opera
tor să-mi definească sintetic Com
binatul chimic din Craiova. Iată 
ce mi-a răspuns

— Combinatul este locul în 
care deversează două conducte : 
una cu gaz metan, iar cealaltă 
cu aer, aer din atmosferă, pur fi 
s:mplu. Din confluența lor rezul
tă, zilnic, 40 de vagoane de în
grășăminte. De aproape un an de 
zile, însă, numărul lor este în 
continuă creștere.

Depășirile la producția de azo
tat de amoniu pe care le-a reali
zat combinatul numai în ultimul 
trimestru echivalează cu cantita
tea pe care ar putea-o transporta 
o garnitură de tren compusă din 
77 de vagoane. In cele două luni 
care au trecut, producția globa-

lă a înregistrat o creștere față de 
planul inițial cu 60 milioane lei. 
Economiile de materii prime și 
materiale realizate în aceeași pe
rioadă de cei 2 600 de uteciști 
se ridică la peste 3 milioane lei. 
De asemenea, numărul orelor pe
trecute de tineri in preajma co
loanelor de piroliză, a compre- 
soarelor de mare presiune, sau 
în preajma fluviului alb-zaharoid 
de azotat de amoniu, numărul o- 
relor petrecute în numele vigilen
ței, căreia ei i-au înțeles adevă
rata semnificație, trece de 70 000.

— Vrem să obținem locul I în 
rîndul combinatelor de îngrașă-

PAVEL PERFIL
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CAMPANIA AGRICOLĂ

din Scomicești*
Sînt încă vii în memoria cooperatorilor din OH ecourile vi

zitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în acest județ, consacrată 
examinării unor probleme majore, de interes actual ți amplă 
perspectivă, privind dezvoltarea agriculturii noastre socialiste, 
ridicarea satului românesc la cota înaltă a civilizației socialis
te. Am străbătut, la puțin timp după vizită, cim- 
pia olteană, sate ți comune ale județului, in intenția de a sur
prinde pulsul campaniei agricole la ora cînd temperatura en
tuziasmului lucid se contopește cu sporul de efort ți inițiativă, 
pentru finalizarea cu succes a lucrărilor agricole prevăzute 
in calendarul toamnei.

Un prim popas— comuna Pe- 
rieți. „Facem totul pentru a ur
ma exemplul cooperatorilor din 
Scomicești" — ne spune Stelian 
Paragină, președintele coopeiati-

vei. „Vom folosi mai bine condi
țiile de cape dispunem, vom a-

ION ANDREIȚA

I-

EXIGENȚA Șl RESPONSABILITATE
în adunarea generală de dezbatere a 
documentelor Congresului al Xl-lea, 

uteciștii secției turnătorie de la 
„Hidromecanica"—Brașov s-au angajat 
să realizeze în plus o șarjă în 24 de ore

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la 7 octom
brie a avut loc în Capitală a- 
dunarea festivă consacrată ce
lei de-a XXV-a aniversări a în
temeierii Republicii Democrate 
Germane, organizată de Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Român și Guvernul Re
publicii Socialiste România.

Adunarea festivă a reunit în 
sala Ateneului Român membri 
ai C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori ai organizațiilor obștești șl 
ai instituțiilor centrale, repre
zentanți ai oamenilor _ muncii 
din întreprinderi și instituții, 
personalități ale vieții cultural- 
artistice.

Erau de față Hans Voss, am
basadorul R.D. Germane, șl 
membrii ambasadei, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în țara noastră și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Cei prezenți au salutat cu a- 
plauze îndelungi pe secretarul 
general al partidului, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea de par
tid și de stat.

în loja centrală au luat 
loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Manea Mănescu, Paul Nicu
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Ilie Verdeț, Cornel Burtică, 
Ion Pățan. Ștefan Andrei, 
Gheorghe Oprea, viceprim-mi
nistru al guvernului, Mihai 
Marinescu, nreședintele părții 
române în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare eco
nomică între România și R.D. 
Germană.

Scena Ateneului era împodo
bită cu dranelele de stat ale 
Republicii Democrate Germane 
și Republicii Socialiste Româ
nia.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Despre cea de-a XXV-a ani
versare a Republicii Democrate 
Germane a vorbit tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul R.D. Germane la Bucu
rești, Hans Voss.

Ar
După adunarea festivă, corul 

și orchestra Filarmonicii „Geor
ge Enescu“, sub conducerea di
rijorului Mircea Cristescu, au 
interpretat fragmente din Sim
fonia a IX-a de Beethoven.

Artiștilor le-au fost oferite 
coșuri cu flori din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România și ambasadorului R. D. 
Germane.

★
celei de-a 25-a 

întemeierii Repu-
Cu prilejul 

aniversări a 
blicii Democrate Germane, Dr. 
Hans Voss, ambasadorul acestei 
țări Ia București, a rostit, luni 
seara, o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.
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Din inițiativa tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU,

Ieri s-au deschis în Capitală

LUCRĂRILE CONSFĂTUIRII CU ACTIVUL
DE PARTID Șl DE STAT DIN DOMENIILE

FINANȚELOR, PREȚURILOR Șl
RETRIBUIRII MUNCII

Luni dimineața au început în 
Capitală lucrările Consfătuirii 
cu activul de partid și de stat 
din domeniul .finanțelor, prețu
rilor și retribuirii muncii, orga
nizată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

La consfătuire participă mem
bri și membri supleanți ai Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ai Comitetului Central 
al P.C.R., miniștri, conducători 
de instituții centrale, organisme(Continuare în pag. a ll-a)

TREI TINERI

economice, financiare, bancare, 
de prețuri, de retribuire a mun
cii, centrale industriale și mari 
întreprinderi.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului. In con
tinuare, tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu, viceprim-ministru al 
guvernului, a prezentat un ra
port cu privire la activitatea 
organelor financiar-bancare, de 
prețuri și de retribuire a mun
cii.

Lucrările consfătuirii continuă.

Recepție oferită de ambasadorul
Republicii Democrate Germane
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
participat, luni seara, la recep
ția oferită de ambasadorul R.D. 
Germane la București, Hans 
Voss, cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a întemeierii Repu
blicii Democrate Germane.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Ilie Verdeț, Cornel Burtică, Ion 
Pățan. Ștefan Andrei, Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, George Maco-

I

FORESTIERI.
CÎȘTIGÂTORI 
INTR-UN
CONCURS
INTER-
NAȚIONAL

în Norvegia, la Kalnes, 
s-au aliniat într-un concurs 
de talie internațională — 
aflat la a patra ediție — cele 
mai bune echipe de fasona- 
tori mecanici din zece țări 
cu tradiție forestieră.

România a fost reprezen
tată de trei tineri mecaniza
tori : Teodor Pelin (25 de 
ani), Grigore Ometiță (28 de 
ani) și Victor Popîrțac (29 
ani), ciștigători ai celei de 
a treia confruntări interna
ționale, desfășurate anul tre
cut. Ia Piatra Neamț, și ai 
concursului național de a- 
nul acesta.

Concurenții români au a- 
dus din nou cupa în. țară, 
confirmind prin succesul 
lpr ...înalta măiestrie și ex
periență de muncă a celor 
care lucrează în exploatări
le forestiere.

Ce este de fapt varianta 
nouă a tradiționalei între
ceri dintre cei mai buni tă- 

-ietori de pădure ? „O de
monstrație a virtuozității
profesionale, dar și a tehni
cii noi care a schimbat pro
filul muncitorului de pădu
re, uneltele sale. Mă gîndesc 
la -performanța tehnică a 
ferăstrăului de producție 
românească „Retezat", la 
gradul înalt de mecanizare 
atins la fazele de doborît și 
secționat (un procent de 
98%). ca și la pregătirea ri
dicată pe care o presupun, 
acum, și profesiile forestie
re" (ing. Victor Enache, 
I.F.E.T. Brașov, antrenorul 
echipei).

L. LONGIN
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vescu, ministrul afacerilor ..ex
terne, și alți membri ai guver
nului, conducători de 
centrale și organizații 
reprezentanți ai vieții 
culturale și artistice, 
ziariști.

Au luat parte șefi 
misiuni diplomatice 
în țara noastră, alți membri ai 
corpului diplomatic.

în timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat, 
s-au întreținut într-o atmosfe
ră cordială, prietenească, cu 
ambasadorul R.D. Germane.

instituții 
obștești, 
noastre 

generali,

ai unor 
acreditați

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe tovarășul Gemal Biedici

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, luni dimineață, pe to
varășul Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Fede
ral al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, membru

0 VESTE PENTRU CITITORII NOȘTRI
ÎNCEPÎND DE

SĂPTĂMÎNA VIITOARE
TENIS '74

al Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

La întrevedere au 
tovarășii 
membru al 
tiv al C.C. 
nistru al 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Au luat parte, 
Petar Dodik, 
R.S.F. Iugoslavia 
și Nicola Ciceanovici, consilier 
al președintelui Consiliului 
Executiv Federal.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj prietenesc 
din partea tovarășului Iosip Broz

participat
Manea Mănescu, 
Comitetului Execu- 
al P.C.R., prim-mi- 
guvernului, Cornel

de asemenea, 
ambasadorul 

la București.

președintele 
Socialiste Federative 
președintele Uniunii 
lor din Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete 
să transmită tovarășului Iosip 
Broz Tito, celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
a R.S.F. Iugoslavia, cordiale 
salutări prietenești, multă să
nătate, urări de noi și însem
nate succese Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, popoarelor 
iugoslave.

în timpul întrevederii a fost 
relevată, cu profundă satisfac
ție, dezvoltarea susținută, pa 
multiple planuri, a relațiilor

Republicil 
Iugoslavia, 
Comuniști-

frățești româno-iugoslave, sub- 
liniindu-se că o contribuție de
terminantă la întărirea necon
tenită a prieteniei și colaborării 
între partidele, țările și po
poarele noastre au adus-o in- 
tîlnirile și convorbirile directe 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

în cursul convorbirii, s-a a- 
preciat că realizările remarca
bile obținute de România și Iu
goslavia în edificarea vieții noi 
creează ample perspective cola
borării și coperării reciproc a- 
vantajoase și a fost exprimat 
deplinul acord pentru fructifi
carea în continuare a posibili
tăților existente în aceste do
menii, în interesul accelerării 
construcției socialiste în cele 
două țări, în folosul și spre bi
nele ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Au fost abordate, totodată, 
aspecte ale actualității politice 
internaționale. Schimbul de 
vederi a evidențiat identitatea 
pozițiilor celor două țări și 
partide în problemele principale 
ale mișcării comuniste și mun
citorești și ale vieții internațio
nale. A fost reafirmată voința 
României și Iugoslaviei de a 
milita activ și în viitor pentru 
consolidarea cursului spre secu
ritate, înțelegere și încredere 
între națiuni, pe continentul eu
ropean și în lume, pentru pro
movarea unei noi ordini poli
tice și economice, pentru stator
nicirea unor relații noi, demo
cratice,. care să asigure liber
tatea, suveranitatea și integri
tatea fiecărui stat, respectarea 
dreptului tuturor popoarelor de 
a-și hotărî singure 
participarea fiecărei 
ferent de mărime, la 
rea problemelor ce 
omenirea.

întrevederea s-a 
într-o atmosferă de < 
tenie, tovărășească.

destinele, 
țări, indi- 
soluționa- 
confruntă

desfășurat 
caldă prie-

Un nou serial al „Scînteii tineretului", pe teme de sport, 
susfinut de colaboratorul nostru Ion Țiriac, maestru emerit 

al sportului

• O incursiune în compe
tițiile anului : marile me
ciuri, surprize, eroi, perfor
manțe și... afaceri o Ce fa- 
eem pentru tenisul româ
nesc ? (o amplă dezbatere - 
la care sînt invitați ți citito
rii - privind măsurile care

ar trebui luate ea tenisul 
sâ devină, intr-adevăr, un 
sport cu o bază de masă 
puternică, pentru a putea 
crea, prin selecție, valori 
care să ne reprezinte, cu 
brio, în arena internaționa
lă).

Președintele Nicolae Ceausescu
9 9

s-a reîntîlnit cu prințul
Henrik al Danemarcei

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a reîntîl- 
nit, luni, 7 octombrie, cu Alteța 
Sa Regală prințul Henrik al 
Danemarcei, care face o vizită 
în țara noastră.

în cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă cordialitate, prințul Hen
rik al Danemarcei l-a asi
gurat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu că acum, la încheie
rea vizitei, se desparte de 
România cu cele mai frumoase 
impresii, cu cele mai bune a- 
precieri despre efortul construc
tiv al poporului român, cu con-

vingerea că între cele două țări 
se poate dezvolta o rodnică și 
prietenească conlucrare.

Mulțumind pentru aprecierile 
exprimate de oaspete, președin
tele Nicolae Ceaușescu a adre
sat Maiestății Sale Regale Mar
grethe a Il-a a Danemarcei, o 
dată cu cele mai bune 
invitația de a face o 
ficială, împreună cu 
Henrik, în România.

Prințul Henrik a 
cu plăcere invitația, în numele 
Maiestății Sale Regale Mar
grethe a Il-a a Danemarcei.

în continuarea întrevederii, 
președintele Nicolae Ceaușescu

urări, 
vizită o- 

prințul

acceptat

i

și prințul Henrik al Danemarcei 
au trecut în revistă unele mo
dalități de extindere și intensi
ficare a colaborării între Româ
nia și Danemarca, îndeosebi în 
domeniul economic.

Schimbul de vederi a 
consacrat, totodată, unor 
bleme de actualitate ale 
internaționale, in special
privind Conferința general-eu- 
ropeană pentru securitate și 
cooperare, în acest context fiind 
apreciată cu satisfacție 
crarea fructuoasă dintre 
nia și Danemarca, pusă 
viciul intereselor păcii, 
derii și înțelegerii în lume.

fost 
pro- 

vieții 
celor

conlu- 
Româ- 
în ser- 
destin-
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EXIGENTA
Șl RESPONSABILITATE (Urmare clin pag. I)

In intreaga 
se desfășoare 
diere și dezbatere a importan
telor documente ale partidului 
pentru Congresul al XI-lea. Zi
lele trecute am fost prezent la 
adunarea organizației U.T.C. 
Turnătorie din cadrul Între
prinderii brașovene „Hidrome
canica", adunare care și-a in- 
scris în ordinea de zi dezbate
rea acestor documente. Faptul 
că atit proiectul Programului, 
cit și proiectul de Directive vi
zează direct viitorul tinerei ge-, 
nerații, că invită la studierea, 
cunoașterea și aplicarea pro
fundă a bogatului conținut de 
idei, a făcut ca organizația 
U.T.C. de aici, împreună cu 
grupa sindicală, să inițieze dis
cuții pe marginea documente
lor incă din primele zile ale 
apariției lor, la locul de muncă, 
pe colective și echipe de lucru. 
„Cu acest prilej — ne relata 
Dorin Georgescu, secretarul or
ganizației U.T.C. — s»a realizat 
o informare generală, insistîn- 
du-se asupra faptului ca dez- 
zaterile ulterioare să fie urma, 
rea studierii și însușirii docu
mentelor de partid, pentru ca 
ele să poată fi raportate la rea
litatea fiecărui loc de muncă in 
așa fel incit toți să înțeleagă ce 
au de făcut pentru înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor ce le re
vin în acest sens".

O caracteristică a adunării a 
fost aceea că ea s-a desfășurat 
Intr-un spirit de exigență si 
responsabilitate care a creat ca • 
drul prielnic de evaluare con
cretă a posibilităților și ener
giilor de care dispune colecti-

țară continuă să 
acțiunea de stu-

vul. Aceasta a condus la o an
gajare plenară a participanților 
pentru înlăturarea lipsurilor ce 
mai există in unele domenii de 
activitate și îndeplinirea exem
plară a importantelor sarcini 
jalonate de documentele de 
partid. La aceasta a contribuit
— pe lingă măsurile organiza
torice premergătoare adunării
— și prezența secretarului or
ganizației de bază P.C.R., Ghe- 
rasim Mateș. care a condus 
dezbaterea, asigurind prin ex
periența și maturitatea sa poli
tică o mai bună înțelegere a 
bogatului conținut de idei al 
documentelor.

în contextul activității desfă
șurate pină acum (de 11 
colectivul secției Turnătorie 
află in fruntea întrecerii 
cialiste) organizația U.T.C. 
numără printre cele fruntașe la' 
nivelul întreprinderii. Angaja
mentul organizației în cadrul 
întrecerii „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen" de a da 
in acest an peste plan 2,6 tone 
de oțel turnat este realizat a- 
proape în întregime pină 
această dată. Receptînd i 
Programului, raportindu-se 
exigențele etapei, 
nit în adunare 
gajamente 
de muncă, 
acest sens 
lui oțelar _
care arăta că, „dacă numai 
urmă cu cîțiva ani se elaborau 
opt șarje de oțel in 24 de ore. 
acum, în același timp, numărul 
lor s-a ridicat la 12. Programul 
partidului arată printre altele

ani
se

so-
se

i la 
ideile 

la 
ve- 
an-

ei 
cu 

specifice 
Este edificator în 
cuvîntul utecistu- 

Gheorghe Bonciu 
în

au 
noi 

locului

necesitatea creșterii producției 
de oțel care in 1990 trebuie’ să 
ajungă la 1 000 kilograme pe lo
cuitor. Analizind mai bine po
sibilitățile de care dispunem — 
organizarea mai judicioasă a 
locului de muncă. întărirea dis
ciplinei în producție — ne pu
tem lua angajamentul să rea
lizăm 0 șarjă în plus în 24 de 
ore".

Angajamentul demonstrează 
voința tinerilor de aici de a 
transpune în fapte prevederile 
Programului partidului. Nota in 
care problemele au fost abor
date în cadrul acestei dezbateri 
vine să demonstreze că adeziu
nea față de documentele parti
dului se măsoară în fapte con
crete. „In aceeași notă — ne-a 
informat Aurel Roman, secre
tarul comitetului U.T.C. pe în
treprindere — s-au desfășurat 
și adunările generale ale celor
lalte organizații U.T.C. din „Hi
dromecanica", în care tinerii au 
abordat, prin prisma documen
telor de partid, sarcinile con
crete ale locurilor de muncă, 
făcind propuneri valoroase".

Spiritul viu, antrenant, con
cret, care a caracterizat adună
rile organizațiilor U.T.C. este 
un argument care oglindește 
posibilitatea organizării la o 
înaltă ținută a dezbaterii teme
lor programate in cadrul învă- 
țămîntului politic U.T.C. Apro
fundarea temeinică a documen
telor de partid este o necesi
tate pențru că numai 
cîndu-le în amănunțime 
acționa in spiritul lor.

cunos-
P°ti

ION TOMESCU

CABINETUL DE CONSULTAȚIE
PENTRU ELEVII DINTR-A VIII-A

LICEUL METALURGIC
Atunci cind vorbim de meta

lurgie. ne gindim la combina
tele din Hunedoara, Galați, Re
șița, București. Iași, 
Tirgoviște, Cimpia 
lan. Tulcea. Oțelul 
Iulia, 
toate 
cu 
care 
de 
metalurgice, cit și pentru sec
toare de montaj, întreținere și 
reparații — mecanice sau elec
trice.

Liceul metalurgic (metalurgie 
feroasă și neferoasă) asigură, 
încă de pe prima treaptă, cu
noștințe de cultură generală și 
profesională din domeniul me
talurgiei, 
tehnicii, 
vilor

Slatina, 
Turzii, Că- 
Roșu, Alba 
Nădrag — 

puternice, 
complexă, 

contingente 
muncitori pentru sectoare

Vlăhița și 
întreprinderi 

o producție 
cer noi

mecanicii, electro- 
înlesnind apoi ele- 

să aleagă meserii și 
profesii din aceste ramuri ale 
activității productive.

Profilele largi cuprinse în a- 
ceste licee — și gindite pentru 
a forma tineri cu o pregătire 
complexă, care să Ie permită o 
mare mobilitate profesională —

se încadrează in trei comparti
mente : metalurgie, mecanică, 
electrotehnică.

Metalurgia : include meserii în 
cadrul cărora se pregătesc mun
citori tehnologi, furnaliști. oțe- 
lari, metalurgiști metale nefe
roase, cocsari etc., meseriași care 
conduc direct procesele metalur
gice.

Mecanica : meseriile acestui 
domeniu se referă la .montarea, 
întreținerea și repararea utilaje
lor, agregatelor și instalațiilor 
metalurgice — lăcătuși, meca
nici, strungari, frezori etc.

Electrotehnica : un profil larg 
în cadrul căruia se formează toți 
cei ce montează, întrețin și re
pară instalațiile electrice de au
tomatizare și acționare electrică 
specifice întreprinderilor meta
lurgice, montează, întrețin și re
pară aparatele electrice și 
termoelectrice de măsură și con
trol.

Prima treaptă de liceu, după 
cum se știe, durează doi ani. 
după care tinerii pot urma treap
ta a doua, cu o durată — la li-

ceul metalurgic — de trei ani, 
ori pot să se încadreze in pro
ducție ca muncitori în una din 
meseriile care-i atrag și in care 
s-au inițiat, puțind să urmeze 
liceul la seral (liceele de profil 
metalurgic sînt organizate, în 
general, pe lingă marile între
prinderi metalurgice).

încă din primul an de liceu, 
elevii pot. primi burse din par
tea întreprinderilor, cu condiția, 
să încheie cu acestea Un con
tract în care se angajează ca 'ia 
absolvirea primei trepte de li
ceu să profeseze ca muncitori, 
acolo unde este nevoie de ei, ori 
pot primi burse de stat potrivit 
rezultatelor la învățătură și ve
niturilor părinților.

Liceul fiind obligatoriu 
prima sa treaptă, înscrierea ... 
anul I se face fără concurs de 
admitere, după promovarea cla
sei a VÎIT-a.

pe 
in

REȚEAUA LICEELOR METALURGICE
Județul Alba. 1. Liceul me

talurgic din Alba Iulia, str. 
Primăverii nr. 12, tel : 115 21 
— metalurgie — mecanică — 
electrotehnică. 2. Liceul 
metalurgic din Aiud, str. Ion 
Creangă nr. 26, tel : 218 — 
metalurgie — mecanică — 
electrotehnică.

Județul Buzău 3. Liceul 
metalurgic din Buzău, str. 
N. Filipescu nr. 6, tel : 
1 23 23 — metalurgie — me
canică — electrotehnică.

Județul Caraș Severin. 4. 
Liceul metalurgic din orașul 
Oțelul Roșu. str. Republicii 
nr. 12. tei 20 — metalurgie, 
mecanică, electrotehnică. 5. 
Liceul metalurgic din Reșița, 
Bd. 23 August nr. 39, tel : 
117 21 — metalurgie — me
canică — electrotehnică.

Județul Cluj. 6. Liceul 
metalurgic din Cîmpia Tur
zii, str. Laminoriștilor nr. 
115, tel : 181 — metalurgie — 
mecanică — electrotehnică.

Județul Dîmbovița. 7. Li
ceul metalurgic din Tîrgo- 
viște. str. Mieriei nr. 1, tel: 
1 30 12 — metalurgie — me
canică — electrotehnică.

Județul Galați. 8. Liceul 
metalurgic din Galați, str. 
Silozului nr. 25, tel : 3 04 92
metalurgie — mecanică — 
electrotehnică.

Județul Harghita. 9. Liceul 
metalurgic din Vlăhița, str.

Școlii nr. 69. tel : 7 
talurgie — mecanică.

Județul Hunedoara, 
ceul metalurgic din 
doara, str. 23 August
tel : 1 16 87 — metalurgie — 
mecanică — electrotehnică. 
11. Liceul metalurgic din 
Călan, orașul Călan, tel : 
214 — metalurgie — meca
nică — electrotehnică.

Județul Iași. 12. Liceul 
metalurgic din Iași, sir. Țu- 
țora nr. 132, tel : 3 29 47 — 
metalurgie — mecanică — 
electrotehnică.

Județul Neamț. 13. Liceul 
metalurgic din Roman. Str. 
N. Titulescu nr. 12, tei :
I 21 72 — metalurgie — me
canică — electrotehnică.

Județul Olt. 14. Liceul 
metalurgic din Slatina, str. 
Ecaterina Teodoroiu nr, 64, 
tel : 1 14 46 — metalurgie — 
mecanică — electrotehnică.

Județul Tulcea. 15. Liceul 
metalurgic din Tulcea str.
II iunie nr. 7, tel : 1 29 16 — 
metalurgie — mecanică — 
electrotehnică.

Județul Timiș. 16. Liceul 
metalurgic din Nădrag, co
muna Nădrag, tel : 15 — me
talurgie — mecanică.

Municipiul București. 17. 
Liceul metalurgic din Bucu
rești, str. Pescărușului nr. 
124. tel : 43 47 69 — metalur
gie — mecanică — electro
tehnică.

minte Nu este doar o lozincă ci, 
mai mult, un gînd al tuturor ti
nerilor care lucrează în această 
mare unitate, mărturisește meca
nicul compresorist Marin Șchioa
pă, secretarul organizației U.T.C. 
de la fabrica de amoniac I. Deci, 
un gînd și al celor 143 de 
riști care lucrăm în această 
brică.

Am văzut „cardiograma" 
stalațiilor supravegheate de 
143 de tineri. în ultima lună 
existat nici o stagnare. Mașinile 
au mers în plin 24 de ore din 24. 
Marți, 1 octombrie, ora 7 dimi
neața, ultimul schimb al lunii 
trecute părăsea locul de muncă. 
Șeful de tură a mai întîrziat pu
țin. Și-a plimbat privirea ușor 
obosită peste șirul lung de ci
fre, a notat ceva în fosul paginii, 
și-a schimbat salopeta cu un cos
tum de oraș, apoi a luat mașina 
de Craiova. Peste patru zile a- 
veam să-i recunosc scrisul. .,1— 
30 septembrie, Capitplul depă
șiri : 8 000 tone de amoniac". A- 
dică 16 000 tone de îngrășămin
te azotoase. Era un scris lipsit de 
frumusețe căutată. Un scris de 
om care a muncit o noapte. Care 
a muncit 30 de nopți sau 30 de 
zile pentru a consemna cu o a- 
nonimă și nobilă mîndrie această 
cifră.
. — Depășirile substanțiale pe 
care le-au obținut tinerii și care 
ne vor permite realizarea

ute-
1a-

ne vor permite realizarea încă 
din această lună a planului pe 
1974, ne spunea Teodor Ghiță, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
cornbinqt, se datoresc fi faptului 
că aceștia au reușit să scurteze 
de fiecare dată perioada de re
parație a instalațiilor în medie 
cu 5 zile. A fost un timp în ca
re se lucra cite 10—12 ore din zi 
fără întrerupere. Băieții stăteau 
suspendați cîte 3—4 ore la înăl
țimi amețitoare fi înlocuiau ine
lele de ceramică de la o coloană 
de piroliză. l-am chemat de cî- 
teva ori jos. N-au coborît decît 
atunci cind au considerat că au 
făcut tot ceea ce era omenește 
posibil de făcut. îi așteptam cu 
lanternele. Era poate opt, poate 
nouă, tar ei coborau pe scara in 
spirală, amețitor de abruptă.

Zeci de întîmplări, zeci de e- 
venimente. sute de succese se 
derulează în 'Amintirea fiecăruia 
dintre cei 2 600 de operatori, e- 
lectromecanici sau compresoriști 
căliți în preajma înaltelor atmos- 
fere. In rîndul lor- i-am întîfriit și 
pe cei care s-au întrecut pe sine 
în nopțile .fi zilele petrecute la 
confluența celor două mari flu
vii — aerul atmosferic fi gazul 
metan — operatorii chimiști Ion 
Dădîrlat, Ion Țoca și Petre Pre- 
descu, electromecanicii Nicolae 
Cenușă și Ion Miculete. arnecis- 
tul Marin Barbu sau electricie
nii Ion Burdan, Ion Dragomir și 
alții.

Reportajele tinerilor scriitori
echivalente demne aie vieții

și activității tinerilor
C.C. al U.T.C,, în colaborare 

cu revista „Luceafărul", organi
zează concursul de reportaje 
„Sub semnul aceleiași generații". 
Aceasta este tema, reportajelor 
viitoare, sau doar titulatura 
concursului ?

— Înainte de a răspunde la 
întrebarea dumneavoastră, do
resc să relev faptul că revista 
„Luceafărul" primește din par
tea C.C. al U.T.C. un sprijin 
deosebit, în sensul că, în ultima 
vreme, problemele scriitorilor 
tineri se află mai mult ca în 
alte perioade pe agenda de lu
cru a organizației noastre de ti
neret. Prin cercul tinerilor crea
tori, a cărui activitate este co
ordonată de secția de propa
gandă a C.C. al U.T.C., se orga
nizează vizite de documentare, 
au loc întâlniri cu cititorii sub 
egida revistei „Luceafărul".

Intre multiplele acțiuni me
nite să apropie scriitorii tineri 
de viață, de realitate, să stimu
leze o creație în consens cu spi
ritul epocii, se înscrie și con
cursul de reportaje la care vă 
referiți, concurs a cărui titula
tură exprimă sintetic tema re
portajelor viitoare. Prin repor
tajele ce vor fi trimise pentru 
concurs se intenționează, în 
fapt, un dialog al generației ti
nere, un dialog de la tinărul 
scriitor la tinerii constructori. 
Sper ca viața și activitatea ti
neretului țării să afle în repor
tajele scriitorilor tineri echiva
lențe demne, durabile.

— Ni se pare că s-a ales un 
moment foarte favorabil lansă
rii acestui concurs de reportaje. 
Nu numai pentru că apar mul
te cărți de reportaje și există, 
in general, o mare atracție față 
de acest gen, dar și fiindcă este 
vizibilă o diversificare mai ac
centuată a manierelor. Con
cursul nu-și propune să fie, 
prin selecție, și un mod critic 
de a reacționa la cantitatea 
cam mare de reportaje superfi
ciale. plate, neinteresante ?

— Intr-adevăr, in ultima vre
me au apărut cărți de reportaj 
care infirmă scepticismul unora 
in legătură cu perenitatea spe
ciei. Reacția favorabilă a citi
torilor față de volumele de re
portaj atestă interesul creșcînd 
pentru literatura-document. Fi
rește, se află în intențiile orga
nizatorilor concursului de a da 
și o replică, prin exemple con
crete, la reportajul superficial, 
plat.

Rezultatul depinde, evident, 
de cei ce vor participa lâ1 con
curs, de gravitatea cu care îl 
vor privi. Este însă c>rt că exi
gența va guvernă' activitatea 
juriului. Acesta va selecta doar 
acele reportaje care prin valoa
rea lor umană, politică și artis
tică sînt demne de realitățile și 
eroii ce le-au inspirat.

— V-ați gîndit și la eventuale 
posibilități de Îndrumare spre 
anume locuri din țară a tineri
lor autori, scriitori, reporteri ?

— Mai întîi, nu uitați că a- 
cest concurs este deschis tutu
ror tinerilor scriitori, membri

Interviu cu
NICOLAE DRAGOȘ, 

redactor șef al revistei 
„Luceafărul"

și nemembri ai Uniunii Scriito
rilor, din toată țara. Sperăm, 
deci, să nu existe locuri deose
bite în țară unde tinerii sînt 
angajați într-un efort de. muncă

și creație care să nu șe înscrie 
in unghiul de interes .al parti- 
cipanților la concurs, i

Un concurs in care, înfățișind 
realitățile tineretului României 
de azi, de la orașe și sate, .scri
itorii tiperi se înfățișează im
plicit pe ei, aspirațiile și idea
lurile lor. modul lor de a gindi 
asupra vremii in care trăiesc, 
asupra destinului tinerei gene
rații.

Numărul 40 din 5 octom
brie a.c. al revistei Lucea
fărul este consacrat in între
gime. printr-o lăudabilă ini
țiativă -redacțioftmă. repor
tajului. Semnalăm în primul 
rând o captivantă 
realizată de Sinziana 
pe tema — „încotro 
reportajul'?, Participă: ___
Grigorescu, Nicolae Matees- 
cu. Ilie Purcaru. Silvian Io- 
sifescu, Pavel Pcrfil, Traian 
Coșovei, Mircea Iorgulescu, 
Mihai Stoian. „Reporterul — 
observă judicios Ioan Gri- 
goțesctl — e un ochi scru
tător, responsabil .nu numai 
după modul cum scrie, ci 
pentru modul cuni vede via-

anchetă
Pop 

merge 
Ioan

VIRTUȚILE 
NUMĂRULUI

Concursul de reportaje

„SUB SEMNUL 
ACELEIAȘI GENERAȚir•r •

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist orga
nizează în colaborare eu redacția revistei ..Luceafărul" con
cursul de reportaje cu tema : „Sub semnul aceleiași gene
rații".

Concursul iși propune să stimuleze creația de reportaje 
inspirate din viața și activitatea tineretului 
industriale, din construcții și agricultură, 
naționale, din școli și facultăți. Reportajele 
gostea tineretului față de patrie, împlinirea 
fesionale, marile transformări și mutații care au loc in 
știința tineretului de astăzi, angajarea responsabilă și 
tribuția sa Ia infăptuirea Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.

La concurs pot participa tineri scriitori, membri și ne
membri ai Uniunii Scriitorilor, in virsiă de pină la 35 de ani.

C.C. al U.T.C. va acorda următoarele premii și mențiuni :
1. un premiu I in valoare de 2 500 lei
2. un premiu II in valoare de 2 000 lei
3. un premiu III in valoare de 1 500 lei
4. trei mențiuni în valoare de 1 000 lei fiecare
Reportajele premiate și menționate, precum și alte repor

taje valoroase vor fi publicate in revista „Luceafărul", in 
tineretului" și editate, fn volum, de C.C. al

din întreprinderi 
de pe șantierele 
vor reflecta 
Îndatoririlor

dra- 
pro- 
COll- 
con-

TEMATIC

ziarul „Scinteia
U.T.C.

Lucrările vor 
ceafărul", Piața 
data de 31 decembrie a.c., data poștei.

fi trimise pe adresa : Redacția revistei „Lu- 
Scinteii nr. 1, sectorul 1, București, pină la

LA ATENEUL TINERETULUI

Ședința inaugurală 
a cenaclului revistei 

„Luceafărul"
Luni, 7 octombrie, ora 17,00 

la Ateneul tineretului (aleea 
Alexandru nr. 38). a avut loc 
ședința inaugurală a cenaclu
lui revistei „Luceafărul". 
Funcționînd sub auspiciile - 
publicației menționate și sub 
îndrumarea C.C. al U.T.C., 
cenaclul grupează scriitori 
din diferite generații de cre
ație — poeți, prozatori, dra
maturgi, critici. La prima șe
dință desfășurată într-o am
bianță caldă, festivă, au

citit, în prezența unui nu
meros public, din creațiile lor 
cele mai recente, invitații ce
naclului : poeții loan Ale
xandru și Adrian Păunescu ; 
in continuare au citit din 
versurile lor debutanții Ion 
Trif Pleșa și Liliana Ursu. 
Lecturile au fost urmate de 
vii discuții, ședința închein- 
du-se cu. un recital al me
nestrelului Tudor Gheorghe.

ța șl cum o redă nedenatu- 
rînd-o".

Aceeași atenție pentru 
problemele reportajului se 
degajă din toate rubricile și 
articolele inserate in numărul 
pe care-I comentăm. „Croni
ca literară" — semnată 
M. Ungheanu — e 
volumului de 
Viața cere viață' aparținînd 
Sînzianei Pop și - - ■ - 
Melinescu.

La Viața cărților sînt con
sacrate recenzii ample unor 
cărți de-reportaje. La rubri
ca Scriitori tineri in repor
taj semnalăm pL‘„ _ 

publicate sub titlul 
ric „Grivița 
semnate de 
cu, Pavel
Mircea Ben
Rubrica Contemporanii noș
tri est? ilustrată, printr-un 
articol de Laurențiu Ulici 
consacrat maestrului repor
tajului românesc, Geo Bogza. 
Reținem In același timp 
Reportajul ca document so
cial de Eugen Simion și o 
interesantă pledoarie pentru 
reportaj — Atitudine și op
țiune de Pop Simiori. In tot. 
un număr dedicat unui gen 
a cărui importanță nu poate 
fi minimalizată, căci după 
cum scrie cu îndreptățire Pop 
Simion: „Reportajul este un 
fel intens, metodic și scriito
ricesc de a trăi realitatea, de 
a te introduce firesc în den
sitatea acesteia, in fantastica 
și mereu schimbătoarea ei 
țesătură, sediul permanent 
al scriitorului". Cum se vede, 
virtuțile numerelor tematice 
sînt ilustrate încă o dată 
la o ridicată cotă spirituală.

de 
consacrată 
reportaj?

Gabrielei

patru texte 
-lri-1 gene- 

iLinia 24»“ și 
Nicolae Matees- 
Perfil, Nicolae 
și Sinziana Pop.

mbiiiO-ii
L. LUSTIG

TINERI!
in cadrul acțiunii

10. Li- 
Hune- 
nr. 17,

Tncepînd din luna OC
TOMBRIE, I.T.H.R. București 
inaugurează o nouă serie 
de trasee turistice :

NOI TRASEE 
TURISTICE

lIv
« 9
TREI FORESTIERI CIȘTIGATORI

(Urmare din pag. I)

De la faza de masă a con
cursului, cind participă toți 
cei 8 000 de mecanizatori din 
exploatările forestiere, pină 
la treapta finală, cind ră- 

,min doar . trei cîștigători, 
competiția este deschisă tu
turor fasonatorilor mecanici 
care doresc să-și perfecțio
neze îndeminarea și precizia 

. _.Jn. execuție, calificarea pro
fesională.

Trei tineri au reușit la 
Kalnes să reciștige pentru a 
doua oară cupa transmisi
bilă a concursului interna
țional.

— Am fost nu doar trei, 
îmi spunea Pelin, cit o e- 
chipă care a știut să lupte, 
într-o deplină coeziune, să 
se ambiționeze și să învin
gă. Deși intram in concurs 
la distanțe mari unii de al
ții, totdeauna știam că to-

varășii mei se află pe poli
gon, mă urmăresc, mă în
curajează.

— Concursul a fost dificil?
— Da. întrucît pe lingă 

lupta strinsă, norvegienii au 
introdus probe noi, de mare 
dificultate, care se executau 
direct în pădure, doborirea 
arborelui sau proba a Il-a, 
tăierea de precizie, care re
prezentau pentru noi o nou
tate.

O probă care cere multiple 
calități profesionale — do
borirea arborelui și care 
dintoțdeauna ne-a adus au
rul echipei — i-a permis lui 
Pelin o adevărată demons
trație a ceea ce înseamnă 
execuție de înaltă precizie, 
stăpînirea la perfecție a me
seriei.

Ploua cu găleata pe poli
gon în ultima zi' a concursu
lui. Urma proba a cincea — 
tăierea unei rondele din- 
tr-un buștean. Reprezentan-

tului nostru, Ometiță, i se o- 
prește din senin motorul. 
Regulamentul interzice 
tervenția la ferăstrău 
nțers. Are o inspirație 
moment, de această probă 
depindea doar succesul echi
pei, așează motorul la sol, il 
pornește și execută tăierea 
cu o mare siguranță.

Trei tineri forestieri, cîști- 
gători într-un concurs inter
național. au confirmat in Nor
vegia, într-o redutabilă În
trecere, valoarea celor 8 000 
de mecanizatori care dau in
dustriei aurul verde al pă
durilor. Echipa s-a despăr
țit : Pelin este acum elev in 
anul I al unei școli de maiș
tri, Ometiță și Popîrțac s-au 
întors in parchetele unde iși 
fac zilnic datoria.

Se vor reîntilni. au aceas
tă certitudine, anul viitor 
la a V-a ediție a concursu
lui internațional. Să rămînă, 
le dorim, o echipă !

in- 
din 
de

Excursii de o zi : dumini
că - pe itinerarele : - 
BUCUREȘTI - PLOIEȘTI - 
VĂLENI - CHEIA - SĂCE- 
LE - BRAȘOV - PREDEAL- 
BUCUREȘTI ;
- BUCUREȘTI - URZICENI

- BUZĂU - CISLÂU - VĂ
LENII DE MUNTE - SLA- 
NIC PRAHOVA - PLOIEȘTI
- BUCUREȘTI ;

Excursii de o zi și jumă
tate : sîmbătă, duminică, pe 
itinerarele :
- BUCUREȘTI - VALEA 

PRAHOVEI - BRAȘOV - SĂ- 
CELE - CHEIA - VĂLENI u 
PLOIEȘTI - BUCUREȘTI ; '
- BUCUREȘTI - VALEA 

PRAHOVEI - BRAȘOV L 
PREJMER - TNTORSURA BU
ZĂULUI - SIRIU - CISLĂU» 
BUZĂU - URZICENI.

înscrieri la filialele de tu
rism din bd. N. Bălcescij 
35 și bd. Republicii 68.

„TINERILOR, CARTI-PRIETENI PENTRU O 
VIAȚĂ I"

vă puteți procura, la alegere, prin standurile 
de carte din întreprinderi sau instituții, cărți 
politice, tehnice, de informare, beletristice, de 
artă, sport și turism, utile lărgirii orizontului 
politic și ideologic, pregătirii și perfecționării 
profesionale, îmbogățirii culturii generale.

Tinerii care își vor procura - în condiții de 
plată avantajoase — cărți în valoare de cel 
puțin 100 lei vor participa GRATUIT la tra
gerea la sorți a tichetelor eliberate.

Vor fi acordate 1 200 premii în cârti.
Pentru informații suplimentare adresați-vâ difuzorilor de 

carte din întreprinderi și instituții.

„Urmăm exemplul
cooperatorilor din Scornicești"

(Urmare din pag. I)

plica mai hotărît măsurile agro
tehnice corespunzătoare" — com
pletează tînărul specialist Valen
tin Alexandrescu, inginer șef al 
C.A.P. Mărturie acestor afirmații 
stau rezultatele actualei campa
nii. Deși în condiții de secetă, 
printr-o bună gospodărire a ma
șinilor, prin repetate lucrări de 
întreținere a pămîntului, a fost 
asigurat un pat germinativ co
respunzător pentru 800 ha însă- 
mînțate cu grîu, din cele 1 000 ha 
planificate. O activitate intensă 
se depune acum pe ultimele su
prafețe. Mecanizatorii, tineri și 
virstnici (i-am numit astfel pe

Ion Diaconu, șeful secției, Ion 
Leasă, Florea Gogolan, Ion Ra
da, Floarea Drumușilă, frații Con
stantin și Marin Oporam) mun
cesc de dimineață pînă seara și 
adeseori fac din noapte „zi-lumi- 
nă" de lucru. Aceeași maximă 
concentrare de efort este carac
teristică și în ceea ce privește 
culesul porumbului de pe cele 
890 ha. „Oamenii sînt satisfăcuți 
de munca în acord global — ne 
spune Matei Radu — încît noi. 
Alexandru Stănculescu și Marin 
Florea (brigadieri — n.n.), nici 
nu trebuie să-i mai îndemnăm. 
Datoria noastră este acum de a 
fi alături, în lan, la muncă e- 
fectivă". Ion N. D. Ioniță, Gheor-

ghe Ciurlică, Maria Gugiughe Ciurlică, Maria Gugiu și 
Floarea Medrea, cooperatorii în- 
tîlniți în lan, apreciază ca bună 
recolta. La Perieți sînt astfel 
condiții ca întreaga activitate să 
se termine cu zece zile mai de
vreme față de termenul planifi-ț 
cat...

La alt capăt de județ — co
muna Pleșoi — aceeași eferves
cență specifică vîrfului de cam
panie. Recoltatul porumbului 
(218 ha) este pe terminate — 

■ după cum ne informează pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție, Constantin M. Bîrnă, 
după cum, de altfel, ne arată 
cîmpul. Se evidențiază în mod 
deosebit brigada I condusă de

Gheprghe Croitoru, formată din 
cooperatorii Aurel Joițiu, Ioana 
Mircescu, Constantin Dinu, Ele
na Dorobanții, Ion Iancu, Ioana 
Moronescu, Constantin Roșu, Ma
ria Grigore. Rezultatele bune se 
înregistrează și Ia pregătirea so
lului și însămînțarea -griului. Din 
cele 400 ha peste 300 ha sînt 
deja pregătite. Patru semănători 
lucrează zilnic. Constantin Lică, 
șeful secției mecanizare, și meca- 
nizâtorii Marin Ochescu, Ion Bo- 
descu, Alexandru Catrina, Ion 
Ilinca, Mire! Stănoiu fac zilnic 
dovada efortului și dăruirii pen
tru bunul mers al lucrărilor.

Inginerul șef al C.A.P., Cornel 
Dan Marinescu, ne spune în 
finalul discuției : „Ne pregătim 
pentru amenajarea pe plan local 
a unor lucrări de irigații. Am 

: întocmit deja un studiu pentru
irigarea — prin forări în pînza 
de apă freatică și realizarea unor 
baraje — a 80 la sută din su- 

!___ prafața arabilă".

Preocupări asemănătoare — 
garanția de rod pentru viitoare
le campanii agricole — am în- 
tîlnit și în numeroase alte comu
ne. De altfel, la nivelul județu
lui există un judicios program de 
irigații, desecări și ameliorații. In 
zona Mărunței — Tătulești, 
Greci — Grădinari, în cîmpia 
Boianului și bazinul rîului Vedea 
se vor amenaja ample suprafețe 
pentru irigat. Urmînd exemplul 
cooperatorilor din Scornicești — 
așa cum arăta tovarășul Constan
tin Sandu, prim secretar al Co
mitetului județean Olt al P.C.R., 
cu prilejul recentei vizite a se
cretarului general al partidului — 
în întregul județ vor fi amena
jate pentru irigații, în următorii 
patni-cinci ani. aproximativ 
100 000 hectare. Există astfel cer
titudini' ca bunele rezultate ale 
actualei campanii să se continue 
amplificat, spre binele oameni
lor care trudesc asupra pămîntu
lui întregii țări. ........ -----—------

STUDIOUL CINEMATOGRAFIC 
„ANIMAFILM"

Str. Olteni nr. 45 - București

ORGANIZEAZĂ
în perioada 15 noiembrie 1974 — 15 fe

bruarie 19*5, un curs facultativ pentru 
pregătirea de animatori (realizatori de 
desen animat), in vederea angajării.

înscrierea la cursuri șe face pe baza 
unui concurs la care pot' participa tineri 
și tinere pină la virsta de 26 ani. cu domi
ciliul stabil în București, cu studii superi
oare sau medii. (Tinerii, cu stagiul mili
tar satisfăcut).

înscrierile la concursul de admitere se 
fac pină Ia data de 25 octombrie a.c. intre 
orele 12—14 la sediul studioului din str. 
Olteni nr. 45 — în baza unei cereri și a 
copiei legalizate de pe actul de studii.

Relații suplimentare la telefon 21.38.49/ 
92.

EXCURSII DE SEZON PRIN 
OFICIILE JUDEJENE 

DE TURISM
Tn lunile octombrie și noiembrie, OFICII

LE JUDEȚENE DE TURISM din intreaga țară 
un b°gaț ți variat program de excur

sii in cele mai pitorești zone turistice din 
țară.

Transportul se face cu autocare conforta
bile, Ici tarife reduse, iar cazarea ți masa 
sînt asigurate în cele mai moderne unități 
hoteliere ți de alimentație publică de pe 
traseu.

Toate OFICIILE JUDEJENE DE TURISM 
organizează excursii de scurtă durată pen
tru petrecerea timpului liber la sfîrșit de 
săptămînă, precum și excursii documentare, 
tematice sau profesionale (istorie, geogra
fie, artă etc.), pentru solicitantii din între
prinderi, instituții, școli, facultăți etc.

înscrieri la sediile OFICIILOR JUDEȚENE 
DE TURISM și agențiile lor din țară și la 
filialele întreprinderii de turism, hoteluri și 
restaurante din București.
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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ 
CELEI DE-A XXV A ANIVERSĂRI
a Întemeierii r. d. germane

Cuvîntarea tovarășului
Paul Niculescu-Mizil

Poporul român — a spus vor
bitorul. — ar? marea bucprie de 
a participa, in aceste zile, la a- 
niversarea unui sfert 'de veac 
de la crearea Republicii 
mocrate Germane, primul stat 
al muncitorilor și țăranilor 
pămintul’ gerjrhrtiv-1 _

Crearea R.D. Germane - 
veriiment de insemnătate. istori
că — a deschis în fața poporu
lui din această țară o cale nouă, 
radical deosebită de trecut, ca
lea unor profunde prefaceri re
voluționare în domeniile social, 
economic și politic, a făuririi 
noii orinduiri socialiste, a cons
truirii unui stat iubitor de pace 
și colaborare cu alte popoare.

Actul de la 7 octombrie 1949 
este rezultatul luptei forțelor 
celor mai înaintate ale poporu
lui german, în frunte cu- comu
niștii, împotriva imperialismu
lui și fascismului, pentru idea
lurile libertății, democrației, pă
cii și progresului social. Zdrobi
rea fascismului german în cel 
de-al doilga război mondial de 
către coaliția antihitleristă vic
torioasă. în care, rolul hotărîtor 
l-a avut Uniunea Sovietică și 
victoriile repurtate de armatele 
sovietice, a creat condiții favo
rabile oamenilor muncii de Re
publica Democrată Germană ca 
să pășească. . sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, pe noua cale socia
listă.

Luindu-și soarta în propriile 
miini, oamenii muncii din R.D. 
Germană, călăuziți de P.S.U.G., 
au înlăturat urmările gravelor 
distrugeri provocate de război, 
au asigurat statornicirea și con
solidarea puterii populare, li
chidarea claselor exploatatoare,, 
victoria socialismului la oraș? 
și sate și .îndeplinesc in prezent 
sarcinile trasate de Congresul 
al VIII-lea al P.S.U.G. in ve
derea edificării societății socia
liste dezvoltate.

R.D. Germană a obținut suc
cese remarcabile în dezvoltarea 
unei industrii de prim rang. 
Prefaceri înnoitoare s-au petre
cut in viața satului. Pro
grese însemnate au fost do-j 
bindite in domeniile culturii, ști
inței și ipyățăfnîntyîții, în ridi
carea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al po
porului. R. D. Germană se pre
zintă azi ca o țară industrializa
tă modern, cu o agricultură în
floritoare, o țară socialistă în 
plin avint.

Una din marile realizări ale 
R. D. Germane este stabilirea 
de relații diplomatice cu nume
roase state ale lumii, primirea 
sa in. O.N.U. și in alte organi
zații internaționale.

Este știut că. incă din prime
le zile al? existenței R. D. Ger
mane. România a salutat cu 
căldură intemeierea. primului 
stat german al muncitorilor și 
țăranilor — fiind una din prime
le țări din lume care a recu
noscut și a stabilit relații diplo
matice cu R. D. Germană. Țara 
noastră s-a pronunțat perma
nent și a militat cu consecven
ță pentru recunoașterea drep
tului legitim al R. D. Germa
ne — stat socialist suveran și 
independent —'de a participa 
nestingherit. in condiții de de
plină egalitate, la viața inter
națională. la activitatea O.N.U. 
și a altor organizații' și orga- . 
nișme internaționale.

Poporul român urmărește eu 
deosebit interes și dă o înaltă 
apreciere activității constructive 
a oamenilor muncii din R. D. 
Germană, bucurîncTu-se sincer 
de realizările lor de seamă ' in 
edificarea societății socialiste, in 
afirmarea continuă a* țării lor 
in viața internațională. Noi. știm 
că succesele fiecărei țări socia
liste in dezvoltarea economică 
și socială, th edificarea vi'ății " 
noi, în creșterea nivelului, de ci
vilizație materială și spirituală 
reprezintă contribuția cea mai 
importantă la întărirea sistemu
lui mondial socialist, la crește
rea influenței ideilor socialiste, 
la cauza progresului social și 
păcii în lume.

Ne este plăcut să evocăm și 
cu acest prilej tradițiile înde
lungate de solidaritate militan
tă, internaționaliști intre pro
letariatul român și german, din
tre forțele democratic.?. al? celor 
două popoare, sprijinul reci
proc pe care și l-au acordat 
partidele noastre comuniste in 
anii luptei grele, ilegale împo
triva exploatării și asupririi, a 
imperialismului, a reacțiunii și 
a fascismului.

O contribuție esențială la a- 
dincirea și extinderea raportu
rilor dintre s.tatele noastre — 
a spus așoi vorbitorul — o a- 
duc legaturile de solidaritatfe și 
colaborare dintre P.C.R. și 
P.S.U.G., contactele șijintilniri- 
le intre conducerile de partid și 
de stat din cele două țări. In 
legătură cu aceasta, subliniez 
importanța și înalta semnifica
ție a întilnirilor și cOnvorbirilbr 
rodnice, purtate intr-o atmosfe
ră de prietenie și înțelegere re
ciprocă, dintre tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Spcialis- 
t? România, și tovarășul Erion 
Honecker, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, cu 
prilejul vizitei in țara noastră, 
în luna mai 1972, a delegației de 
partid și guvernamentale' a 
R. D. Germane. Semnarea, cu 
acest prilej, a primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, intre Republica 
Socialistă' România , și Republica 
Democrată Germană s-a înscris 
ca un eveniment remarcabil; 
care a deschis noi și largi per

De-

pe

e-

spective pentru amplificarea. 
colaborării bilaterale.

în continuare, au fost rele
vate rezultatele pozitive obținu
te in traducerea în viață a în
țelegerilor convenite cu prilejul 
acestor intîlnlri, în domeniile 
schimburilor comerciale, co
operării și specializării în pro
ducția industrială'șt tehpipo-șți- 
ințifică, schimbului reciproc de 
experiență în construcția socia
lismului, pe'.tărijnul culturii și 
artei, turismului.-

Folosim acest prilej solemn 
p . ..iru.. a ..reafirma hotărîrea 
Partidului Comunist Român, a 
Guvernului Republicii Socialiste 
România de a diversifica și a- 
dinci legăturile tovărășești pe 
multiplele planuri între parti
dele, statele și popoarele noas
tre, in interesul celor două țări, 
al unității țărilor socialiste și 
mișcării, .comuniste . .internațio
nale, spre binele cauzei păcii 
și securității in lume.
, Relevind că această importan-, 
tă sărbățoare_a poporului frate ■ 
din ~
in 
le ( 
trăit 
român în acest an : a 
aniversare a eliberării țării de 
sub dominația fascistă și al XI- 
lea Congres al Partidului Co
munist Român, vorbitorul a 
Spus :

Grandioasa și entuziasta săr- . 
bătorire a - 30 de ani de la în
făptuirea actului istoric de la 
23 August 1944 a constituit o 
manifestare puternică a incre- 
derii, stimei și prețuirii, din 
partea întregului nostru popor, 
de care se bucură Partidul Co
munist Român, Comitetul sâu 
Central, secretarul său gene
ral și președintele țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în-a- 
celași timp, ea „a fost'o demon
strație a hotăririi ferme a mun
citorilor, țăranilor și intelectua
lilor. a tuturor oamenilor mun
cii de a transpune neabătut in 
viață hotărîrile Congresului al 
X-lea. politica internă și exter
nă a partidului și statului nos
tru.

. ,țn cri .30 de ani, poporul nos
tru a obținut victorii istorice în 
toate domeniile, vieții economice 
și sociale. Asigurind victoria 
definitivă a socialismului in pa
tria noastră, poporul român și-a 
cucerit pentru totdeauna liber
tatea sa socială și națională, 
dreptul de a-și hotărî de-sine- 
stătător destinele, de a păși cu 
demnitate în rîndul națiunilor 

__xiviiiiate.aLe. lumii------ --------- -- - 
După ce a subliniat marile 

realizări pe care poporul român, 
sub conducerea partidului, le-a 
obținut in anii actualului cinci- 
nai, cșre îndreptățesc convinge
rea că Sarcinile 'cincinalului vor 
fi îndeplinite inainte de termen, 
vorbitorul a arătat că ampla ac
tivitate desfășurată in intimpi-' 
narea celui de-al XI-1ea Con
gres al paridului pentru a ob
ține rezultate tot mai bune in 
industrie -și -agrieu-itură, in ce
lelalte" dorninC. se împletește 
ștrîTis Tir o intensă activitate 
ideologică și politică. în cen
trul acestei activități se află pro- 
jgcțuj de Program al Partidului 
Comunist Român — document 
de excepțională însemnătate 
tepretică și prg.ctică, Aceșt do
cument de importanță istorică 

.— primul Program al partidu
lui nostru comunist — este re
zultatul activității teoretice 
creatoare desfășurată de partid, 

•de conducerea - • sa. al-aplicării 
principiilor generale ale mar- 
xism-leninismului la condițiile 
concrete din țara noastră. Do
resc să subliniez și cu acest pri
lej rolul hotărîtor al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului nostru, in 
inițierea acestui Program. în 
fundamentarea sa teoretică. in 
stabilirea orientărilor de pers
pectivă, în întreaga activitate 
de elaborare a lui.

Relevind că din filele Progra
mului și Directivelor se între
zărește viitorul fericit al nați
unii române, al patriei noastre, 
vorbitorul a spus : Chezășia 
victoriilor noastre in viitor stă 
în creșterea rolului conducător 
al Partidului Comunist Român 

■in toate sferele de activitate, în 
Întărirea unității poporului în 
jurul partidului, a mobilizării 
tuturor forțelor și energiilor 
creatoare ale maselor de oameni 
ai muncii la înfăptuirea acestui 
minunat Program, la asigurarea 
viitorului de civilizație și pros
peritate pe care-1 merită Româ
nia socialistă.

Transformările structurale 
care au avut loc in viața țării 

'iși găsesc reflectarea in politica 
■externă a României socialiste, 
in ampla activitate desfășurată 
de partidul și statul nostru pe 
arena internațională.

Republica Socialistă România 
situează in mod constant jn cen
trul politicii sale «tterne dez- 

• voltarea - alianței, prieteniei Și 
colaborării multilaterale cu toa
te țările socialiste. Ea dezvoltă 
relațiile sale economice cu ță
rile membre ale C.A.E.R. și cu 
celelalte țări socialiste, relații 
care, prin natura lor socialistă, 
marxist-leninistă, internaționa-. 
listă, sint menite să asigure 
dezvoltarea fiecărei țări, a fie
cărei economii naționale, tinzînd 
spre egalizarea nivelurilor de 
dezvoltare a țărilor socialiste.

în același timp, țara noastră 
extinde și adincește mereu re- 

’lațiile de colaborare multilate
rală cu statele care au pășit pe 
calea afirmării independente, 
întărește solidaritatea cu lupta 
acșstor state pe drumul progre
sului social și al lichidării ma
rilor decalaje existente azi in 
dezvoltarea economică, solidari-

tatea cu lupta acestor popoare 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialis- 
mului.

Acționând în spiritul coexisten
ței pașnice’ România dezvoltă 
relații economice, tehnico-știin- 
țifice. cultu'rale. cu toate sta
tele. fără deosebire de orînduire 
socială.

Subliniind necesitatea demo
cratizării relațiilor internațio
nale. a participării active la 
via la internațională a fiecărui 
stat. indiferent de orinduirea 
socială, de potențialul șău eco
nomic sau militar, de dimensi
unea sg geografică, vorbitorul a 
spus : Noi avem convingerea 
că aceasta constituie garanția a- 
doptării de soluții durabile, con
form intereselor fiecărui popor, 
reprezintă chezășia accentuării 
șj statornicirii cursului spre 
destindere. colaborare și pace, 
în acest spirit. România. împre
ună cu celelalte țări socialiste 
frățești, cu alte numeroase 
Stale, acționează cu hotărire îm
potriva oricărei politici impe
rialiste de agresiune, dictat și 
intimidare, de inegalitate intre 
state, militează pentru o ordine 
nouă, economică și politică. în 
relațiile internaționale, bazate

pe echitate și spirit de coope
rare. pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
căile dezvoltării sale econo- 
mico-sociale.

După ce s-a referit la poziția 
României pentru înfăptuirea 
securității în Europă, pentru li
chidarea focarelor și surselor de 
încordare internațională, pentru 
adoptarea de măsuri concrete 
și eficace in domeniul dezarmă
rii, vorbitorul a relevat dezvol
tarea relațiilor Partidului Co
munist Român cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, 
cu partidele socialiste, cu miș
cările antiimperialiste și anti
colonialiste, cu partidele și for
țele democratice, în lupta pen
tru crearea unei lumi mai bune 
și mai drepte, pentru fericirea 
și bunăstarea întregii omeniri.

în încheiere, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil a spus : La cea 
de-a 25-a aniversare a înteme
ierii R. D. Germane, adresăm 
cele mai bune urări de prospe
ritate poporului frate din această 
țară și-i dorim din toată inima 
să obțină noi și remarcabile 
succese în edificarea societății 
socialiste dezvoltate. în lupta 
pentru triumful socialismului și 
păcii în lume.

R.D. Germană., coincide 
mod fericit, cu mari- 

evenimente pe care le-a 
t și le trăiește poporul 

XXX-a

Cuvîntarea ambasadorului
R. 0. Germane

La 7 octombrie 1974 — a spus 
vorbitorul — Republica Demo
crată Germană împlinește pri
mul sfe’rt de veac al existenței 

‘ sale. Se împlinește al 25-lea an 
de cînd — datorită întemeierii 
acestui stat — s-a produs o co
titură in istoria poporului nos
tru și a întregului continent.

După ce glorioasa Armată 
Roșie a adus in anul 1945 și po
porului nostru eliberarea de sub 
jugul fascist și după ce, în anii 
care au urmat, a fost instaurată 
în răsăritul Germaniei orândui
rea antifascistă — democratică, 
intemeierea primului stat ger
man al muncitorilor și țărani
lor in anul 1949 a însemnat ni
micirea definitivă și ireversibi
lă a imperialismului intr-una 
din citadelele sale. Stirpirea fas
cismului și militarismului a fost 
pecetluită pe pămintul țării 
noastre. ■ ;

Recunoștința cetățenilor Re
publicii Democrate Germane se 
adresează în această zi festivă 
poporului sovietic și armatei 
sale glorioase, care prin vic
toria ei asupra fascismului hi- 
țlerist, a făcut cu putință inte
meierea R.D. Germane. Recu
noștința lor se adresează tutu
ror țărilor frățești, solidare din 

• -prima zi- cu R.D. Germană, care 
au sprijinit-o in lupta ei pen- , 
tru . Consolidarea statului socia
list, pentru respingerea tuturor 
acțiunilor dușmănoase imperia
liste.

în cei 25 de ani care s-au 
scurs. R.D. Gdrmană a devenit 
un stat socialist, caracterizat 
prin stabilitate politică, printr-o 
creștere economică dinamică, 
cage ni; cunoaște crize, prin- 
tr-un înalt -nivel al culturii și 
invățămintului și securitate so
cială pentru cetățenii săi. Sub 
conducerea clasei muncitoare și 
a partidului ei marxist-leninist, 
s-au produs in R.D. Germană 
adinei transformări revoluționa- 

.re. în cel de-al treilea deceniu 
al existenței. primului stat so- , 
cialist in Germania, oamenii 
muncii din R.D. Germană fău
resc societatea socialistă dezvol
tată.

Ca urmare a unui avînt în
suflețit în rîndul oamenilor 
muncii, ritmul de creștere a e- 
conomiei naționale s-a mărit an 
de an.

De aceste rezultate beneficia
ză nemijlocit oamenii muncii. 
Prin traducerea în viață a ho
tăririlor Congresului al VIII-lea 
al Partidului Socialist Unit din 
Germahia, s-a putut trece la 
înfăptuirea celui mai mare pro
gram social din istoria republi-

cir noastre. Măsurile social-po- 
litice de amploare adoptate — 
â arătat vorbitorul — au avut 
răsunet in rîndul cetățenilor, 
care au răspuns cu noi iniția
tive pentru consolidarea econo
mică a R.D. Germane.

După ce a relevat adjhcirea 
legăturilor frățești intre R. D. 
Germană și celelalte țări socia
liste, vorbitorul a spus : Ca 
membru al comunității statelor 
socialiste, R.D. Germană iși în
deplinește îndatoririle sale in
ternaționaliste. Ea a făcut parte 
de la înființarea Tratatului de 
la Varșovia din această alianță 
de apărare a comunității state
lor socialiste, care veghează cu 
fermitate asupra inviolabilității 
frontierelor, păcii și securității 
in Europa.

De la bun început. R.D. Ger- 
■ mană a depus toate eforțurije 

•••pentru- ■ garantarea un-ei
.^tnainjeg. Chezășia

ta eșțe făptui, că — _______
poporul muncitor exercită pu
terea politică și __
forțe care să profite de pe ur
ma inarmărilor și războiului. A- 
gresiunea. naționalismul și șo
vinismul au fost extirpate pen
tru. totdeauna.

împreună cu Uniunea Sovie
tică și celelalte state frățești ale 
comunității socialiste. R.D. Ger
mană iși, aduce contribuției la 
recunoașterea din punct de ve
dere al dreptului internațional 
a inviolabilității frontierelor e- 
xistente in Europa. Rele- 
Virid că. datorită sprijinului 
țârilor socialiste* frățești pe 
planul, politicii externe, a eșuat 
blocada , diplomatică,, instituită 
împotriva R.D. Germane, vor- 
bițoru! a spus : Astăzi, repu
blica noastră întreține relații 
diplomatice cu , peste 110 state. 
Recent, s-a convenit stabilirea 
relațiilor diplomatice, între 
R.D.G. și S.U.A. De asemenea, 
R.D. Ggrmană este membru cu 
drepturi egale al O.N.U. și or
ganismelor-.salo specializate. Aș 
dori să mă folosesc de acest 
prilej pentru a mulțumi căldu
ros Republicii Socialiste Româ
nia pentru sprijinul consecvent 
acordat ani de-a rîndul luptei 
R.D. Germane pentru partici
parea cu drepturi egale în viața 
internațională, pentru recunoaș
terea ei conform normelor 
dreptului internațional.

Așa cum a declarat ministrul 
de' externe interimar al R.D. 
Germane acum cîteva zile, în 
numele guvernului statului nos
tru. în fața Adunării Generale 
a O.N.U., Republica Democrată 
Germană este hotărîtă să-și a-

păci
pentru aceai- 
in acest stat

că nu există

ducă și pe viitor contribuția ei 
creatoare la înfăptuirea politi
cii statelor socialiste de pace și 
destindere. Actualmente, statele 
socialiste se concentrează asu
pra continuării și Încheierii 
fructuoase a Conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate 
și colaborare. Pentru aceasta 
există toate premisele obiecti
ve. Ele ne îndreptățesc speran
ța că această Conferință va 
impune voința popoarelor de a 
stabili o pace trainică pe con
tinentul european.

Alături de Uniunea Sovietică 
și de cglelglte state frățești, 
R.D. Germană militează activ 
pentru aplanarea focarelor in
ternaționale încă nestinse — mai 
ales in Cipru, Orientul Mijlo
ciu și Vietnam.

R. D. Germană se va afla și 
în viitor de partea tuturor ace
lor forțe care luptă in statele 
Asiei, Africii și Americii La
tine pentru asigurarea progre
sului social, pentru eliberarea 
națională și socială și pentru 
garantarea păcii internaționale. 
La baza politicii sale față de 
statele capitaliste, R.D. Ger
mană așează principiile coexis
tenței pașnice între state cu 
sisteme sociale opuse. Acest 
lucru este valabil și în ceea ce 
privește relațiile noastre cu 
R.F. Germania.

în continuare, ambasadorul 
Hans Voss a spus : îmi ește 
deosebit de plăcut să constat că 
relațiile între R.D. Germană și 
Republica Socialistă România 
cunosc de la bun început o dez
voltare extrem de fructuoasă. 
România se numără ptfcntre 
primele state care acum 25 de 
ani au recunoscut Republica 
Democrată Germană. De la sta
bilirea relațiilor, la 22 octom
brie 1949. legăturile de colabo
rare intre statele și popoarele 
noastre au progresat in toate 
domeniile.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a R.D. Germa
ne, condusă de tovarășul Erich 
Honecker, în mai 1972, in Re
publica Socialistă România și 
tratativele care au avut loc cu 
acest prilej cu o delegație ro
mână. condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au marcat o 
nouă etapă în relațiile dintre 
partidele și statele noastre.

După semnarea tratatului de 
prietenie, .colaborare și asisten
ță. mutuală cu prilejul acestei 
vizite, relațiile de prietenie și 
colaborare pe plan politic, eco
nomic și cultural, precum și in 
alte domenii, s-au . dezvoltat 
deosebit de rodnic. Astfel,' au» 
putut, fi incheiate noi acorduri,'’ 
schimbul de turiști a crescut, 
iar relațiile culturale au cunos
cut o nouă amploare. Volu
mul comerțului exterior s-a 
dezvoltat considerabil și depă
șește cifrele acordului de lungă 
durată. în relațiile economice 
un loc din ce in ce mai impor
tant le revine specializării și 
cooperării.

Recent, poporul român și o- 
dată cu el omenirea progresis
tă, au sărbătorit cea de-a 30-a 
aniversare a eliberării de sub 
dominația fascistă. In cei 30 de 
ani de transformări revoluțio
nare, Republica Socialistă Ro
mânia a devenit un stat înflo
ritor, socialist. Dintr-o țară a- 
gtară înapoiată. România, sub 
conducerea partidului cbmunist, 
a devenit o țară industrial-a- 
grară socialistă cu mari capaci
tăți de producție.

Poporul Republicii Democrate 
Germane privește cu cea mai 
mare stimă succesele obținute 
de poporul român in făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Această adunare 
tivă este pentru mine un 
lej de a adresa felicitări 
diale oamenilpr muncii 
România pentru rezultatele 
în construirea socialismului 
de a le ura noi succese in tra
ducerea în viață a hotăririlor 
partidului.

Aș dori să vă asigur — a spus 
în incheiere vorbitorul — că 
R.D. Germană va întreprinde și 
pe viitor totul pentru a-și a- 
duce contribuția la consolidarea 
socialismului mondial, la asigu
rarea și salvgardarea păcii, la 
întărirea frontului unității tu
turor forțelor antiimperialiste.

fes- 
pri- 
cor- 
din 
lor

încheierea vizitei 
în Republica Socialistă România 

a președintelui Consiliului Executiv Federal
al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

La invitația tovarășului Ma
nea Mănescu. prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Gemal Bi?- 
dici, președintele Consiliului 
Executiv Federal al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
a efectuat o vizită de lucru in 
Republica Socialistă România, 
in perioada 4—7 octombrie 1974.

în timpul vizitei. tovarășul 
Gemal Biedici a fost primit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

între primul ministru al Gu
vernului Republicii . Socialiste 
România și președintele Consi
liului Executiv Federal al Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia au avut loc convor
biri, in cadrul cărora, pe baza 
celor convenite cu ocazia întil
nirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
desfășurate la București și Nep- 
tun în iulie 1974. s-a procedat 
la un rodnic schimb de vederi 
cu privire la măsurile de pro
movare în continuare a colabo
rării pe multiple planuri dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

Un loc central in convorbiri 
a fost acordat relațiilor econo
mice și căilor de dezvoltare în

continuare a acestora. S-a evi
dențiat că există largi posibili
tăți pentru extinderea și adîn- 
cirea cooperării și specializării 
in producție, îndeosebi in do
meniile industriei extractive, 
siderurgiei, industriei construc
țiilor de mașini, energeticii, 
cooperării pe terțe piețe, teh
nologiei și in alte domenii.

Cei doi prim-miniștri au tre
cut în revistă unele probleme 
internaționale actuale de interes 
comun și au constatat identita
tea pozițiilor țărilor lor în le
gătură cu securitatea și coope
rarea in Europa, situația din 
Cipru. Orientul Apropiat, in 
general în legătură cu proble
mele privind pacea și securita
tea internațională.

Președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugosla
via a vizitat obiective econo
mice, culturale și turistice din 
București și din județele Pra
hova și Buzău. Peste tot, înal
tului oaspete iugoslav i s-a fă
cut o primire deosebit de căl
duroasă și prietenească.

Vizita președintelui Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, convorbirile rodnice 
care au avut loc s-au desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, de 
deplină încredere și înțelegere 
mutuală, care caracterizează re
lațiile de prietenie și bună veri

nătate dintre cele două țări so
cialiste vecine. A fost reafirma
tă hotărirea comună de a adinei 
și mai mult prietenia și colabo
rarea dintre popoarele român și 
iugoslave, spre binele reciproc, 
in interesul cauzei socialismu
lui, păcii și securității interna
ționale,

Președintele 
cutiv Federal 
slavia, Gemal 
tat pe primul 
vernului R.S. 
Mănescu. să facă o vizită 
Iugoslavia. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

★
Tovarășul Gemal. Biedici, pre

ședintele Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, a părăsit, 
luni dimineața. Capitala.

La plecare, oaspetele a fost 
salutat pe aeroportul Otopeni 
de tovarășii Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, 
Constantin Băbălău, ministrul 
energiei electrice, Ion Șt. Ion. 
secretar general al Consiliului 
de Miniștri, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, și membri ai am
basadei.

Consiliului Exe- 
al R.S.F. Iugo- 
Biedici, l-a invi- 
ministru al Gu- 
România. Manea 

în

A 'SX
TELEGRAME

Tovarășul KIM IR SEN, secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, și tovarășul KIM IR, premierul 
Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Co
reene, au trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președinteje Republicii 
Socialiste România, și tovarășului MANEA ’
ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
rea telegramă :

' MĂNESCU, prim- 
România, următoa-

Vă exprimăm profunde mulțumiri pentruVă exprimăm profunde mulțumiri pentru felicitările fierbinți 
pe care ni le-ați trimis în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, al întregului popor român și al 
dumneavoastră personal, cu prilejul celei de-a 26-a aniversări a 
creării Republicii Populare Democrate Coreene.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima încrederea că re
lațiile frățești de prietenie și colaborare care se dezvoltă bine, 
pe zi ce trece,. între partidele, guvernele și popoarele țărilor 
noastre, se vor întări și dezvolta tot mai mult și în viitor și 
vă dorim, din inimă, dumneavoastră și poporului român, succese 
și mai mari in lupta pentru înflorirea și dezvoltarea țării.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a trimis președintelui Republicii Columbia, 
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN, următoarea telegramă :

Am aflat cu adincă întristare de alunecarea de teren din Me
dellin, care a provocat numeroase pierderi de vieți omenești și 
pagube materiale.

Rog pe Excelența Voastră să primească sincere condoleanțe și 
să transmită familiilor îndoliate profunda noastră compasiune.

Tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului PIOTR JA- 
ROSZEWICZ, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, următoarea telegramă :

Cea de-a 65-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele Guvernului 
Republicii Socialiste România și al meu personal, un cald salut 
tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.

Vă urez, totodată, multă sănătate, viață îndelungată și noi suc
cese in activitatea rodnică pe care o desfășurați in fruntea Gu
vernului Republicii Populare Polone, pentru dezvoltarea* și pros
peritatea continuă a țării dumneavoastră, 
adîncirea relațiilor de prietenie frățească și 
laterală dintre popoarele și țările noastre.

pentru întărirea și 
colaborarea multi-

ii de Miniștri

Plecarea unei delegații
de activiști ai P.C.R,

Luni dimineața, a plecat la 
Varșovia o delegație de acti
viști ai P.C.R.. condusă de 
Gheorghe Trandafir, secretar al 
Comitetului județean Constanța 
al P.C.R., care, Ia invitația C.C. 
al P.M.U.P., va face o vizită in 
schimb de experiență în R. P. 
Polonă.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Gheorghe Fulea, adjunct de 
șef de secție la Consiliul Cen
tral de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, 
de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R.P. Polone la 
București.

Plecarea unei delegații
de activiști ai P.C.R,

La invitația primului ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România. Manea Mănescu, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria, Stanko Todorov, va e-

fectua o vizită oficială de prie
tenie in țara noastră, in fruntea 
unei delegații guvernamentale, 
in a doua decadă a lunii octom
brie a.c.

SOSIRI

Luni după-amiază, a plecat la 
Budapesta delegația de activiști 
ai P.C.R., condusă de Radu Ma- 
noliu, membru al Comisiei Cen
trale de Revizie, secretar al Co
mitetului județean Bacău al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.M.S.U., va face o vizită în 
schimb de experiență in R.P. 
Ungară.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost condusă 
de Ștefan Kiss, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secre
tar general al Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, 
de activiști de partid.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai Ambasadei R.P. Ungare 
București.

la

Ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, șeful delega
ției Republicii Socialiste Româ-

• ECHIPA FEMININA DE 
ȘAH a U.R.S.S. și-a păstrat 
titlul de campioană mondia
lă, ciștigind meciul de baraj 
cu formația României, după 
ce protagonistele celei de a 
6-a Olimpiade de șah de Ia 
Medellin (Columbia) termi
naseră la egalitate de puncte 
in turneul final. în turul II 
al barajului, deținătoarea ti
tlului mondial individual. 
Nona Gaprindașvili. a remi
zat cu Elisabcta Polihroniade 
și scorul devenind 2,5—0,5 
puncte în favoarea echipei 
U.R.S.S., acesteia i-a fost 
atribuit titlul mondial și 
„Cupa Vera Mencik". Meda
lia de argint a revenit re
prezentativei României, 
reeditează performanța 
1957. Echipa Bulgariei 
situat pe locul trei, iar cea a 
Ungariei pe locul patru.

fost eiștigat la dublu mixt de 
perechea Maria Alexandru, 
Teodor Gheorghe, care a dis
pus cu 3—0 de cuplul iugo
slav Savnik, Jeler.

• ECHIPA MASCULINA 
DE HANDBAL Steaua Bucu
rești a eiștigat neînvinsă Tur
neul internațional de la Leip
zig și Cupa rectorilor Institu
tului de cultură fizică și 
sport, care a distins pe in-

• ÎN PRIMA RUNDA a 
Turneului internațional de 
șah de la Kragujevac s-au 
terminat doar două partide : 
Jansa-Cukici 1—0 și Milice- 
vici-Bilek remiză. Victor 
Ciocîltea a întrerupt in pozi
ție aproximativ egală cu ma
rele maestru iugoslav Matu- 
lovici.

dut la puncte în fața pugilis- 
tului bulgar Andrejkovski, 
iar la categoria pană Sokolov 
(U.R.S.S.) l-a învins la punc
te pe Gheorghe Ciochină.

• LA BELGRAD «-a dis
putat un turneu Internațional

care 
din 
s-a

vingătorii competiției. Hand-
• CAMPIONATELE BAL- baliștii români au realizat 14 

puncte din 7 meciuri și un 
golaveraj de 64—30.

CANICE DE TENIS DE 
MASA desfășurate la Atena 
s-au încheiat cu disputarea 
probelor individuale, domi
nate de reprezentanții Româ
niei. care au cucerit trei 
medalii de aur. La simplu 
bărbați, Șerban Dohoși a cu
cerit titlul de campion intre- 
cindu-1 in finală cu 3—1 pe 
Karakasevici, iar la simplu 
femei, 
toare 
vins-o 
zebet 
cele mai bune jucătoare din 
Iugoslavia. Al treilea titlu a

tinăra 
Ligia 

cu : 
Korpa.

noastră jucă- 
Lupu a In- 

3—1 pe F.r- 
una dintre

• CALENDARUL FOTBA
LISTIC INTERNAȚIONAL 
al săptăminii. ce urmează are 
„cap de 
portante 
european 
cestora 
miercuri 
Finlanda 
sîmbătă cu intilnirile 
gia-Franța și R. D. Germană- 
Islanda, și duminică 13 oc
tombrie cînd sini programa
te trei meciuri : România- 
Danemarca (la Copenhaga), 
Bulgaria-Grecia și Luxem- 
burg-Ungaria.

afiș" meciuri im- 
penfru campionatul 
inter-țări. Seria a- 

va fi inaugurată 
cu partida Polonia- 

și va continua 
Bel-

de box cu participarea unor 
pugiliști din U.R.S.S., Româ- 

Bulgaria, Iugoslavia, 
dintre reprezentanții 

noastre au repurtat yic- 
în finală : Ștefan Bâ- 
(categ. mușcă) l-a învins

nia, 
Trei 
tării 
torii 
iatu , ._. ,
la puncte pe Dondici din e- 
chipa Iugoslavă Buducnost : 
Cornel Hodut (categ. ușoară) 
a eiștigat prin KO tehnic in 
fața lui Mugosa (Buducnost), 
iar Marian Culineac (categ. 
mijlocie) a întrecut la punc
te pe Nicolici (Partizan Bel
grad).

• LA SOFIA S-A ÎNCHE
IAT TURNEUL DE BOX al 
armatelor prietene. în limi
tele categorici cocoș, Con
stantin Buzduceanu a pier-

• DUPĂ 2 RUNDE, în 
Turneul internațional de șah 
de Ia Manila, conduce 
Petrosian (U.R.S.S.) 
puncte. Rezultate din 
a doua : Petrosian-Quinteros 
1—0 : Liubojevici-Kavalek
remiză : Vasiukov-Kraidman 
1—II : Gligorici-Pfleger remi
ză. Florin Gheorghiu a avut 
zi liberă, numărul de parti- 
cipanți find impar (15).

Tigran 
cu 1,5 
runda

• MARELE PREMIU AUTO
MOBILISTIC AL S.U.A., 
disputat pe circuitul de Ia 
Watkins Glen. în prezența a 
peste 150 000 de spectatori, a 
fost eiștigat de argentinianul 
Carlos Reutemann pe o ma
șină ..Brabham". Pe locurile 
următoare s-au clasat : Câr- 
los Pace (Brazilia), pe 
,.Brabham" ; James Hunt 
(Anglia) — „Ileskeih" : E- 
merson Fittipaldi (Brazilia) 
— „McLaren". în urma aces
tui concurs, clasamentul fi
nal al Campionatului mon
dial al piloților de formula I 
se prezintă astfel : 1. Emer
son Fittipaldi (Brazilia) — 55 
puncte ; 2. Clay Regazzonl 
(Elveția) — 52 nuncte și 3. 
Jody Schecter (R.S.A.) — 45 
puncte. în timnul cursei de 
Ia Watkins Glen, s-a acci
dentat mortal tînărul auto
mobilist austriac Helmuth 
Konigg, in virstă de 25 de 
ani.

nia care a participat la lucrări
le celei de-a XXIX-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U, s-a 
înapoiat., luni după-amiază, în 
Capitală.

Pe aeroportul Otopeni au fost 
prezenți Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului, funcționari supe
riori din M.A.E.

Au fost de fa(ă Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de 
informare al O.N.U. 
rești, Louis Ziegle, 
Centrului european al 
pentru învățămintul 
reprezentanți ai 
S.U.A. și Mexicului.

★
Luni seara a sosit la Bucu

rești o delegație a sindicatelor 
mongole, condusă de Gomboja- 
vin Ocirbat, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R. P. Mongolă, care la invitația 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
va efectua o vizită de prietenie 
și schimb de experiență în Re
publica Socialistă România.

Delegația a fost salutată de 
Mihai Dalea, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., de 
activiști ai sindicatelor.

A fost de față Giambyn Nia- 
maa, ambasadorul R. P. Mon
gole la București.

DEPUNERI

PRIMIRE
Luni după-amiază, Vasile 

ga, adjunct al ministrului 
cerilor externe, a primit

la Bucu- 
directorul 
UNESCO 
superior, 

ambasadelor

Gli- 
afa- 

pe 
Sayed Sharief Ahmed, ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Democratice 
Sudan în Republica Socialistă 
România, in legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor 
șale de acreditare.

SESIUNE

DE COROANE
Noil ambasadori la București 

ai R.P. Bulgaria — Ivan Stefa
nov Abagiev și R.P.D. Coreene 
— Pak Zung Guc au depus, luni 
dimineața, coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La ceremonii au asistat repre
zentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Consiliului popu
lar al municipiului București, 
generali și ofițeri superiori.

La București au început, luni 
dimineața, lucrările celei de-a 
treia sesiuni a Comitetului eco
nomic mixt româno-japonez. în 
alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Hristache Zambeti. vicepre
ședintele Camerei de Comerț și 
Industrie, șeful delegației româ
ne și M. Isano, președintele 
părții japoneze în Comitet, au 
evidențiat importanța întilnirilor 
bilaterale de acest gen pentru 
cunoașterea mai aprofundată a 
potențialului economic și co
mercial, al fiecărei țări, pentru 
dezvoltarea și diversificarea 
schimburilor de mărfuri, care, 
în ultimii ani, au înregistrat o 
evoluție ascendentă.

La deschiderea lucrărilor au 
luat parte Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț 
și Industrie, 
ambasadorul 
precum și 
ambasadorul 
rești.

Nicolae Finanțu, 
României la Tokio, 
Ryoko Ishikawa, 
Japoniei la Bucu-
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pa, în ședințele unor orgțne (economice, atenția delegațiilor 
fost concentrată asupra identificării problemelor economice ac 
te care determină, intr-o ntare 
ale.

Astfel, în plenara comisiei a 
Il-a in care se elaborează pre
ambulul general privind coope
rarea economică, propunerile 
prezentate de delegația română, 
precum și cele înaintate de de
legațiile Iugoslaviei și Olandei 
s-au bucurat de un sprijin larg, 
au condus Ia stabilirea elemen
telor de bază ale unei prevederi

Acțiuni ofensive

eco- 
și la

în cadrul Conferinței p<țntru securitate și cooperare în Euro------- -------- ---- . . .. . . .... . a 
acu- 

actu- : &măsură, evoluția relațiilor

U.R.S.S. : Imagine dm Volgograd.

khmeri

» *> g » 
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Ministrul afacerilor ex
terne al Finlandei, Ahti Kar- 
jalainen, și-a reînnoit apelul 
pentru încheierea cu succes 
a lucrărilor Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa. Karjalainen a apre
ciat că, în prezent, există 
condiții pentru încheierea la 
o dată apropiată a celei de-a 
doua faze a conferinței și 
desfășurarea fazei a treia, la 
nivelul cel mai înalt.

referitoare la problemele 
nomice mondiale majore 
natura relațiilor economice din
tre state. Propunerile și ideile 
avansate de delegația română au 
fost sprijinite de delegațiile An
gliei, Belgiei. Canadei, Iugosla
viei și Ungariei.

In subcomisia privind coope
rarea industrială propunerile 
făcute de delegațiile României, 
Finlandei, Iugoslaviei, R.F. Ger
maniei și U.R.S.S. se bucură de 
un sprijin larg în rindul celor
lalte delegații. în aceste propu
neri se precizează, printre alte
le, că proiectele de cooperare 
industrială pot crea legături du
rabile și întări cooperarea eco
nomică pe termen lung, pot con
tribui la creșterea economică, 
la diversificarea și expansiunea 
comerțului.

I • țs » »
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Ambasadorul

a tost primit 
de premierul 

R. P. Polone
Premierul polonez Piotr 

Jaroszewicz a primit, la 7 oc
tombrie, la Președinția Consi
liului de Miniștri al R. P. Po
lone, pe Aurel Duca, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Varșovia, cu care a avut 
o convorbire cordială, tovără
șească.

Interviu al primului 
ministru al 
Australiei 
„Australia intențio

nează să continue poli
tica de întreținere a unor 
relații normale de bună- 
vecinătate cu toate țările, 
inclusiv cu cele socialiste" 
— a declarat premierul 
australian Gough Whit- 
lam, în cadrul unui inter
viu acordat rețelei ame
ricane de televiziune. 
Gough Whitlam a adău
gat că un atare curs po
litic corespunde interese
lor Australiei.

Argumentind dreptul țării 
sale de a stabili și dezvolta re
lații de bună vecinătate cu ță
rile socialiste din Asia, inclusiv 
cu R. D. Vietnam și R.P.D. Co
reeană, premierul australian a 
declarat că guvernul său „nu 
intenționează, in această pri
vință, să aștepte inițiative din 
partea Angliei sau Statelor U- 
nite“. „Recutoașterea țărilor so
cialiste — a subliniat Gough 
Whitlam — reprezintă o reali
tate Și, după convingerea, mea, 
asemenea relații vor fi întreți
nute și dezvoltate și de viitoa
rele guverne australiene".

în cadrul aceluiași interviu, 
premierul australian s-a decla
rat împotriva intensificării 
cursei înarmărilor în Oceanul 
Indian, arătând că „guvernul 
Australiei se pronunță împo
triva escaladării prezentei mili
tare in această regiune".

Unitățile forțelor de eliberare 
din Cambodgia continuă să lan
seze atacuri pe toate fronturile 
împotriva "trupelor lonnoliste. 
Acțiuni puternice au fost declan
șate împotriva forțelor inamice 
în provincia Siem Reap. Patrio
ts au tăiat toate șoselele ce fac 
legătura cu centrul provinciei, 
provocînd inamicului importan
te pierderi în oameni și mate
riale, în urma atacurilor prin 
surprindere lansate la intrarea în 
oraș.

Au fost semnalate lupte și în 
zona centrului provinciei Takeo, 
la 70 de kilometri sud pe Pnom 
Penh, precum și în sectorul 
Kompong Sol, situat la 110 ki
lometri de capitala țării.

Președintele interimar ai 
Ciprului, Glafkos Clerides, 
liderul comunității cipriote 
grece, și vicepreședintele Ci
prului, Rauf Denktaș, liderul 
comunității cipriote turce, 
s-au intilnit din nou, luni, 
după o suspendare de o săp
tămână a convorbirilor, la 
hotelul Ledra, din Nicosia. 
Un comunicat dat publicității 
la încheierea întrevederii pre
cizează că au fost rezolvate o 
serie de probleme umanitare 
și dificultăți practice, privind 
schimburile de prizionicri.

Totodată, comunicaiul in
formează că in cursul unei 
convorbiri cu caracter parti
cular, care a avut loc intre 
Glafkos Clerides și Rauf 
Denktaș după intîlnirea ofi
cială, „s-a procedat la exami
narea anumitor aspecte poli
tice".

Lucrările Conferinței Uniunii
Interparlamentare

La Tokio au continuat 
luni lucrările, in ședință 
plenară, ale Conferinței 
Uniunii Interparlamen
tare.

de 
la 

re-

tineretul lumii
34 din 

italiană 
„invăță-

Sărbătorirea a 25 de ani de la 
întemeierea R. D. Germane

• LA 7 OCTOMBRIE, s-a des
chis la Biblioteca de stat din 
orașul Văsteras (Suedia) o expo
ziție de carte românească, cu- 
prinzînd peste 250 volume de 
literatură, artă și știință, scrieri 
social-poiitice în limba română 
și traduceri in limbi de circula
ție internațională.

Luînd cuvintul la punctele 
pe ordinea de zi referitoare 
problemele energetice și la 
lația dintre factorii economici, 
sociali și demografici, delegatul 
român Ștefan Voicu a arătat că 
parlamentarii români susțin ne
cesitatea organizării unei confe
rințe mondiale pentru proble
mele energetice și a subliniat că 
este necesar ca toate statele să 
participe activ la crearea condi
țiilor care să permită fiecărei 
națiuni să fie realmente stăpină 
pe bogățiile naționale, să le va
lorifice în interesul propriei 
dezvoltări economico-sociale.

în ce privește relația între 
factorii economici, sociali și de
mografici. vorbitorul a subliniat 
aprecierea judicioasă a recentei 
Conferințe mondiale a popu
lației, desfășurată la București, 
potrivit căreia rezolvarea pro
blemelor demografice reclamă, 
mai presus de orice, condiții de 
pace și securitate, stingerea fo
carelor de război și soluționarea 
conflictelor pe cale pașnică, prin 
tratative, încetarea cursei înar
mărilor. promovarea unor rapor
turi de tip nou între state, în
temeiate pe principiile dreptului 
internațional.

în cadrul dezbaterilor la 
punctul suplimentar introdus pe

agenda conferinței, privind re
stabilirea instituțiilor reprezen
tative, a drepturilor și libertăți
lor constituționale în Chile, •, 
delegatul român, Titus Popovici, 
a reafirmat poziția guvernului 
și poporului român de solidari
tate militantă cu forțele de
mocratice, patriotice și progre
siste din Chile, cu lupta eroică 
a poporului chilian. El a arătat 
că parlamentarii români se 
pronunță ' pentru continuarea 
eforturilor vizînd încetarea ac
telor de represiune, pentru re- „ 

■ stabilirea vieții parlamentare și 1 
apărarea drepturilor fundamen- , 
tale ale omului, pentru adu
cerea la îndeplinire a rezoluției 
reuniunii de la Geneva a Uniu
nii Interparlamentare în care 
se stipulează ca o delegație a 
acestui organism să. meargă în 
Chile pentru a vedea la fața 
locului condițiile de detenție ale 
parlamentarilor și patrioților 
chilieni.

• ACTUALUL val de manifes
tații din orașele sud-vietnameze a- 
flate sub controlul Administrației 
Thieu a cunoscut duminică o 
nouă intensificare, prin partici
parea a peste 6 000 de locuitori 
saigonezi la două mitinguri, în 
cadrul cărora s-a dat citire unui 
document privind corupția în 
rîndul membrilor de frunte ai 
Administrației de la Saigon.

V-ați gindit vreo
dată la sfirșitul unei 
zile cit timp ați petre
cut in față micului 
ecran ? S-ar putea să 
aveți surpriza să des- 
coperiți că stați in 
medie două ore pe zi. 
vizionind cele mai 
diverse programe, mai 
ales 
tem cu toții că dato
rită .........................
cern 
rudelor și prietenilor, 
conversăm, ne plim
băm, dormim, 
tăm radioul și chiar 
citim mai puțin. Un 
calcul atent, între
prins în diferite medii 
în S.U.A., arată că 
telespectatorii ascultă 
cu 22 minute mai 
puțin radioul, stau 32 
minute mai mult in 
casă și 14 minute mai 
puțin cu prietenii etc. 
Există — potrivit a- 
cclorași statistici — și 
un avantaj : soții stau 
12 minute mai mult 
cu soțiile și 10 minute 
mai mult cu copiii. 
Televiziunea, ca și 
automobilul, au modi
ficat atitudini și in
tr-un sens mai larg 
comportamente socia
le. Ea s-a integrat in 
viața omului ca parte

a rutinei cotidiene, 
printre mesele de pes
te zi și orele de

orele 19—20 și nu îl 
închid după viziona
rea programului pre-

filme. Recunoaș-

teîeviziunii fa- 
mai rar vizite

ascul-

panoramic
5 ani în fața 
micului ecran

• O statistică despre timpul con
sacrat vizionării programelor tele
viziunii 0 Elevii slabi privesc mai 
mult televizorul decît cei buni O Cei 
mai asidui telespectatori: copiii de 

12 ani!

somn. Majoritatea po
sesorilor de televizoare 
aprind aparatul la

Acoit grafic, efectuat pe baza sondajelor 
din S.U.A., pe care-l reproducem după 
„SCIENCE ET VIE", relevă că cei mai asi
dui spectatori (aproape 5 ore pe zi) sînt 
cei în vîrstă de 12 ani. Se remarcă, de ase
menea, că elevii slabi stau mai mult în 

fața micului ecran decit elevii buni.

ferat. El rămîne des
chis, ca o permanență, 
o necesitate de sunet 
specific, in timp 
telespectatorii iși pe
trec timpul cu 
îndeletniciri : unii 
tesc ziarul, gospodi
nele calcă sau trico
tează. Așa s-a creat o 
psihologie anume a 
telespectatorului. So
ciologii și psihologii 
iși fac o pasiune din 
a sonda zona de inter
ferență a omului cu 
televiziunea. Iată la 
ce concluzii s-a ajuns: 
• Cei mai asidui te
lespectatori sint copii 
de 12 ani care stau 
4, 6 ore zilnic Ia te
levizor. • Atenție ! 
Copiii slabi la învăță
tură sint cei care stau

ce

alte 
ci-

cel mai mult în fața 
televizorului • Week- 
end-ul și zilele de 
iarnă sînt momentele 
de virf, cind princi
pala ocupație este te
leviziunea. De exem
plu, 80 la sută dintre 
francezi se uită Ia te
levizor duminica, fil
mul din acea seară 
fiind „sacru". • Fe
meile, mai mult decit 
bărbații și persoanele 
singure, mai mult de- 
cît cele căsătorite, pe
trec ore in 
fața ecranului

„Pentru persoa
nele singure — scrie 
SCIENCE ET VIE — 
televiziunea devine un 
tovarăș de singurătate, 
ca pisicile sau cățeii 
electronici...". Televi
ziunea este in felul ei 
școală vie, universală 
și permanentă, deși 
se dau avertismente 
împotriva uniformiză
rii culturale 
sive, 
ților, 
reior 
menirea de a-1 scoate 
pe telespectator 
masa imaginilor 
Asaltul lor insă 
a început ; cind 
liții cu i 
rectă vor 
mea cu 
lor, tentația de a le 
viziona va crește, nu
mărul de ore va spori, 
într-un cuvînt, 
viziunea va fi 
prezentă, 
tic făcut 
sună cam 
de astăzi 
50 000 ore 
lui in prezența 
tui mediu, adică 
ani de bucurii și 
ții, ani care in 
un caz, să sperăm, nu 
vor fi timp pierdut.

nos.

șir în 
lumi-

progre- 
Lecturarea căr- 
revistelor, zia- 
are de aceea

din 
T.V. 
abia 

sate- 
difuziune di- 

inunda lu- 
pro gramele

tele- 
omni- 

Un pronos- 
în Franța 

așa : copilul 
va petrece 

din viața 
aces- 
cinci 
emo- 

nici

D. T.

Luni, pe întreg cuprinsul Republicii Democrate Germane, în 
marile orașe și centre industriale, in comunele și satele țării, 
împodobite festiv, oamenii muncii din țara prietenă au sărbăto
rit împlinirea a 25 de ani de

în capitală, momentul princi
pal al manifestărilor consacra
te importantului jubileu 
constituit parada militară 
unităților armatei populare na
ționale. în tribunele din Karl- 
Marx-Allee, au luat loc Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Horst Sindermann, președin
tele Consiliului de Miniș
tri, alți conducători de partid 
și de stat ai R.D.G., membrii 
delegațiilor de peste hotare. A 
fost prezentă delegația Consi
liului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.G. al P.C-R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al F.U.S.

în capitala R.D. Germane, la 
Leipzig, Dresda, Karl-Marx- 
Stadt și Rostock, în toate locali
tățile importante ale țării, for
mații artistice au atras în jurul 
scenelor în aer liber zeci de mii 
de cetățeni pentru a participa 
împreună la o adevărată sărbă
toare a cîntecului și dansului, 

. închinată aniversării celui mai 
important eveniment din isto
ria țării — întemeierea R.D. 
Germane.

în seara aceleiași zile, C.C. al 
P.S.U.G., Consiliul de Stat,

l-a 
a

lor.
Consiliul 
Național 

organizat 
Stat, o 

participat

la întemeierea republicii
Consiliul de Miniștri, 
Național al Frontului 
al R.D. Germane au 
în sala Consiliului de 
recepție la care au 
conducătorii de partid și de stat 
ai R.D.G., oaspeți de peste ho
tare.

Seara tîrziu,
Germane 
nile unui 
artificii.

capitala R.D. 
a strălucit sub lumi- 
impresionant foc de

★
Willi Stoph. membru al Bi

roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G., a primit delegațiile 
străine invitate să participe la 
manifestările prilejuite de cea 
de-a 25-a aniversare a înteme
ierii Republicii Democrate Ger
mane.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
tovarășul Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al F.U.S., a inminat din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
mesajul C.C. al P.C.R., al Con
siliului de Stat și al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, adresat C.C. ai P.S.U.G., 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri ale R.D. Ger
mane.

Articolul 
Constituția 
stabilește că 
mintul inferior, cu o 
durată de opt ani, este 
obligatoriu și gratuit". 
Deci, nimic mai sim
plu decit să te bucuri 
de acest drept. Co
mentatorii italieni 
semnalează, însă, un 
aspect mai puțin cu
noscut al vieții socia
le din țara lor, , * 
multe cazuri ceea 
înseamnă dreptul 
invățătură este 
realitatea practică 
țării noastre 
zonele de 
tare și de 
incă mari) 
tic vis. al 
are neșansa de a 
naște într-un 
în care 
economice rămin veș
nic la ordinea zilei și 
condiționează toată a- 
mara «rutină» fami
liară" CORRIERE DE
LLA SERA).

Intrind in detaliile 
acestui fenomen so
cial, descoperim că 
zeci de mii de copii 
din familii cu venituri 
modeste sînt constrinși 
să abandoneze studiile 
inainte de încheierea 
celor opt ani „obliga
torii". Ei cad victime 
an de an celor care 
exploatează munca 
minorilor. Comentato
rii se întreabă: nu de
vine oare școala, în 
acest fel, un instru
ment de discriminare 
și selecție ?

In conformitate cu 
aceeași prevedere 
constituțională se sti
pulează că „pentru a 
face efectiv dreptul 
de a ajunge la grade 
mal inaite de studiu, 
statul pune la dispo- 
ția tinerilor capabili 
și merituoși burse de 
studiu, alocații fami
liare și alte mijloace 
prin concurs". In acest 
sens, trebuie mențio-

(----------------------------

„In 
ce 
la 
in 

i a 
(unde 

subdezvol- 
lipsuri sint 
un auten- 

celui care
se 

mediu 
dificultățile

nat faptul că in ulti
mii ani, statul italian 
a alocat mai multe 
miliarde de lire dez
voltării învățămintului 
național și regional. 
Dar fondurile puse Ia 
dispoziție nu au ame
liorat situația. In ca
zul studenților, micile 
sume de bani a- 
tribuite devin simple 
paleative din moment 
ce ele nu sînt acom-

unui copil in școală a 
cunoscut o netă majo
rare. La aceasta se 
adaugă hotărirea unor 
librari de a nu mai 
accepta taloane pen
tru elevii din primele 
clase pe baza cărora 
trebuiau să elibereze 
manualele.

Părinții sînt cei care, 
la acest început 
școală, trebuie să 
copere cheltuielile

de
a-

0 notă de plută
core crește...

• Dificultățile școlii italiene 
• Sporirea prețurilor afectează 
învățămîntul • Problemele fa

miliilor cu venituri modeste

paniate de alte mă
suri cum ar fi facili
tăți la procurarea ma
nualelor și cursurilor, 
dealtminteri, foarte 
scumpe, asigurarea 
unor reduceri la tran
sport, al cărui cost 
este la fel de ridicat. 
A lăsa pe seama pă
rinților acoperirea co
pleșitoarei majorități 
a cheltuielilor școlare 
și universitare 
seamnă, evident, 
gustarea șanselor 
instruire a 
proveniți din familii 
fără mijloace 
riale.

Odată cu creșterea 
generală a prețurilor, 
costul întreținerii

în- 
în- 
de 

copiilor

mate-

o greutate suplimen
tară pentru familia 
italiană. Presa furni
zează cîteva date con
cludente: părinții
unui școlar trebuie să 
plătească, in medie, 
4 000 lire pentru ma
nuale. Uniforma re
prezintă o problemă 
serioasă: fiecare școa
lă impune o < 
și o formă i 
Orice uniformă 
diferă de cea 
dard" costă de 
ori mai mult 
o școală din 
cere elevilor ei 
poarte o uniformă ce
nușie, scurtă cu cra
vată galbenă care se

culoare 
anume, 
i care 

„stan- 
3—4 

Astfel. 
Milano 

să

poate procura la școa
lă sau la o croitorie 
vecină. Școlarul are 
nevoie și de un ghioz
dan: cele mai modes
te sînt de 2 000 lire și 
prețul lor crește pină 
la 15 000 lire pentru 
cele „luxoase". Alți 
bani trebuie dați pe 
costumul de gimnas
tică. In ce privește 
rechizitele, cheltuielile 
aproape s-au dublat 
in acest an: un bloc 
de desen costă cu 80 
la sută mai mult: ca
ietele și-au menținut 
prețul, dar și-au mic
șorat... numărul de 
pagini' (24 pagini cos
tau 60 lire, la începu
tul anului școlar tre
cut, 100 lire după pri
mul semestru, 200 lire 
acum). La un calcul 

. aproximativ, creioa
nele, ascuțitorile, ca
ietele și gumele 
unui copil costă între 
8 000 și 15 000 lire pe 
an. Dicționarele au 
devenit și ele mai 
scumpe, toate majo- 
rindu-se cu circa 1 000 
lire. Alte cărți șl-au 
majorat prețurile cu 
10-20 la sută. Taxele 
școlare existente în 
școala medie oscilează 
in jurul sumei de 
12 000 lire și variază 
de la un tip la altul 
de școală. Cele mai 
ridicate sint impuse 
de școlile tehnice. în
zestrate cu 
laboratoare, 
didactic la fel de cos
tisitoare.

In privința taxelor 
există facilitări 
partea statului, __
criteriul acordării lor 
nu este cel al veni
tului familiilor. Se 
poate deduce că 
nivelul cheltuielilor pe 
care le implică școla
rizarea se ridică la 
25 000—30 000 lire in 
școala elementară, 
30 000—50 000 lire in 
liceu și peste 70 000 
lire în universități.

ateliere, 
material

din 
dar

GH. SPRINȚEROIU
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• LUNI a intrat în vigoare, 
cu grave implicații pe plan so- 
cial, măsura temporară a redu
cerii săptăminii de lucru Ia 24 
de ore la uzinele de automo
bile italiene „Fiat", precum și 
Ia uzinele „Lancia" și „Auto
bianchi", ambele afiliate la gru
pul „Fiat".

Măsura este hotărită 
perioada 
ianuarie 
criza de 
Agenția
că măsura, care, desigur, este 
însoțită de reducerea corespun
zătoare a salariilor, nu se re
simte numai la aceste uzine. Ea 
are implicații, in același timp, 
asupra activității intregului 
sector industrial al automobi
lului.

România la Bienala 
de mașini-unelte de la 

Milano

pentru 
7 octombrie 1974—31 
1975 și motivată de 
desfacere a producției. 
France Presse relevă

* WASCA (Minnesota) a primit, triumfal sîmbătă pe
David Kunst care a revenit acasă după patru ani jumătate, 
timp ce i-a fost necesar să facă pe jos turul lumii. In acest inter
val el a rupt... 21 perechi de încălțăminte. In vîrstă de 35 de ani 
David Kunst intenționează să povestească aventurile drumului 
într-o carte, dar, deocamdată, caută... editorul care să i-o pu
blice și să-i ofere și un avans de... 10 000 dolari. • IN PLIN 
CENTRUL BOCOTEI, duminică a fost deplasat pe o distanță 
de 20 de metri un imobil cu șapte etaje cântărind nu mai puțin 
de șapte mii de tone. Operațiunea — puțin obișnuită in lume ■— 
a fost realizată cu ajutorul unor sfere gigantice de oțel plasate 
sub temelie de către 20 de ingineri și 80 de muncitori specialiști 
în construcții. Au fost necesare 8 ore, avansul pe minut fiind de 
15 cm. • POLIȚIA DIN NEAPOLE, făcînd o per
cheziție unui tînăr bănuit că ar ascunde arme și muniții, a des
coperit o vioară în interioul căreia era gravat, cu caractere go
tice „Antonius Stradivarius Cremonensis 1720". Astăzi existînd 
în lume puține viori Stradivarius, s-ar putea ca aceasta să fie 
vioara despre care poliția a fost informată că ar fi fost vîndută 
la începutul lui septembrie la Milano, în schimbul a 50 milioane 
lire italiene. • C1ND BATE MIEZUL NOPȚII în Spania, ceasu
rile vor trebui să fie date înapoi cu o oră, pentru a se pune de 
acord cu noua oră legală. Hotărirea a fost luată la 13 septembrie 
de către Consiliul de Miniștri. • UN INCENDIU a distrus vineri 
300 de case în regiunea boliviană Tapacani, la 250 km de Santa 
Cruz. Se apreciază că 6 000 de familii au rămas fără adăpost. 
Incendiul amenință să se întindă în regiune, apele rîurilor fiind 
secate și neputînd ajuta la stingerea focului. O comisie de ur
gență caută să elimine pericolul. • C1INELE UNUI INDUS
TRIAȘ din Caboury (Bavaria) și-a accidentat stăpînul printr-o 
descărcare de armă în inimă. Intîmplarea s-a petrecut duminică, 
în timp ce stăpînul și cîinele mergeau la vînătoare. Ancheta ul
terioară a dovedit că, ureîndu-se în automobilul victimei, clinele 
a agățat cu lesa descărcătorul. Pușca fiind încărcată, gloatele a 
străbătut corpul stăpînului. • CEI MAI DE SEAMĂ CROITORI 
PARIZIENI se vor întîlni la Cannes unde, între 9—14 octombrie, 
vor prezenta modele de... vară și, în avanpremieră, colecțiile de 
primăvară pentru 1975. Fuste lungi sau minijupe, șorturi, bla
zoane și șepci, umeri goi și picioare descoperite — moda „soleil" 
se arată foarte deschisă. De selecția celor șapte mii de cumpără
tori francezi și străini, așteptați să-și pronunțe opțiunile miercuri, 
va depinde moda verii lui ’75.

Expoziție românească 
la Vilnius

• ÎN CAPITALA R.S.S. LI
TUANIENE, Vilnius, s-a deschis 
o expoziție românească de ta
piserie și sculptură in lemn.

La vernisajul expoziției au 
participat G. Zabulis, ministrul 
învățămintului superior și me
diu de specialitate al R.S.S. Li
tuaniene, alte persoane oficiale, 
oameni de cultură și artă, un 
numeros public, reprezentanți ai 
presei.

• COMITETUL CENTRAL a! 
Partidului Comunist Portughez a 
decis să convoace, pentru 20 oc
tombrie, un congres extraordi
nar al partidului — se arată in
tr-un comunicat difuzat Ia Li
sabona, reluat de agenția Fran
ce Presse. Congresul, se arată în 
comunicatul C.C. al P.C. Portu
ghez, este chemat să discute și 
aprobe modificările în progra
mul și statutul partidului, ținînd 
seama de situația politică exis
tentă în Portugalia după 25 a- 
prilie și noile sarcini ce decurg 
din aceasta.

• AUTORITĂȚILE INDONE
ZIENE au anunțat descoperirea 
unui nou zăcămint de țiței în 
largul coastelor estice ale Insu
lei Borneo, cu o capacitate de 
7 758 barili pe zi.
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ULTIMA LUPTA : Lumina (o- 
rele 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20).

RUY BLAS : Scala (orele 9;
11,15; 13.30; 16: 18.30; 21). Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21).

TATAL RISIPITOR : Victoria 
(orele 9,15:. 1.1,30; 14; 16.15; 18,30; 
20,45). Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Patria (orele 9.30; 12,15; 15; 
17,30; 20). București (orele 8,45; 
11; 13.15: 16.15; 18,30; 20,45), Favo
rit (orele 9,15; 11.30; 13,45: 16: 
18,15; 20,30).
' SCURTA VACANTA : Capitol
(orele 16; 18,15; 20,30).

ÎN CER Șl PE PA MINT : 
cegi (orele 16; 18; 20).

EXTRAVAGANTUL 
DEEDS : Feroviar (orele 
15,30; 18: 20.30), Gloria
8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30).

APOI S-A NĂSCUT LEGENDA : 
Timpuri Noi (orele 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20.15).

DOI PE UN BALANSOAR :
Central (orele 9,15: 11.45; 
17 15: 20).

..STEJAR'* — EXTREMA 
GENȚĂ : Drumul Sării

15.30; 18; 20,15), Munca (orele 16; 
18; 20).

FĂRĂ UN ADIO :
11,15; 13,30; 17,30;
9.45; 16 — program 
Giuleștl (orele 15,30;

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Excelsior (orele 9; 11,15; 
------ " ------ 20,30), Melodia 

13,30; 16; 13,30;
11.15:

Dolna (orele 
20). la orele 
pentru copii; 
18; 20,15).

Bu-

DOMN 
9,30; 12;. 

(orele

14,30;

l’R- 
(orele

13,30; 16; 18,15
(orele 9; 11.15;
20.45). * Modern (orele 9:
13,30; 16: 18,15; 20,15), Capitol (o- 
rele 9.15; 11.30: 13,45).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR î 
Unirea (orele 16; 19,15).

GOANA DUPĂ AUR :
(orele
20,30).
13,30;
(orele
20,15).

TREI INOCENȚI ; Pacea (orele 
16; 18; 20).

RÎUL ROȘU : Grivița (orele 9; 
11.45; 15; 17,45: 20,15).

PIELE DE MĂGAR . Dacia (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16: 18.15: 20,30), 
Lira (orele 15.30; 18: 20.15).

NUNTA : Viitorul (orele 15.30; 
18: 20).

VANDANA : Ferentari (orele 
10; 15,30; 19), Cosmos (orele 13; 
16; 19).

Buzeștl 
18,15; 
11,15; 

20,15). Flamura 
13,30; 15.45: 18;

13,30; 169; 11,15;
Aurora (orele 9; 

15.45; 18; "
9; 11,15:

La Milano și-a deschis du
minică porțile cea de-a noua 
ediție a Bienalei italiene de 
mașini-unelte, care găzduiește 
945 de expozanți din 24 de 
țări.

In acest an, în comparație 
cu precedentele ediții ale Bie
nalei, participarea industriei 
de mașini-unelte din țara 
noastră la tirg s-a dublat. A- 
cest lucru este o consecință 
directă a creșterii continue a 
exportului produselor indus
triei constructoare de mașini 
din România pe piața italia
nă. Astfel, Societatea mixtă 
româno-italiană de desfacere 
Vitama, cu sediul la Milano, 
și-a sporit de peste 30 de ori 
oînzările de mașini-unelte ro
manești pe piața italiană. „A- 
preciem în mod deosebit pre
zența mereu creșcîndă a in
dustriei constructoare de ma
șini-unelte din România la 
tîrgul nostru" — a declarat 
corespondentului Agerpres 
președintele Uniunii construc
torilor italieni de mașini-unel
te, Angelo Girola. „Această 
creștere se datorește, fără 
îndoială, salturilor cantita-îndoiala, salturilor

, calitative realizate 
de industria românească și, 
în general, progreselor "... 
făptuite în dezvoltarea e- 
conomică ■ și socială

tive și

în-

de 
către țara dv., pe care noi, 
italienii, o stimăm și de care 
ne simțim atît de legați".

• INTR-UN INTERVIU acor
dat publicației „Newsweek", 
primul ministru al 
Jacques 
actualele 
munității 
pene sint o consecință a 
voltării neunfforme 
miilor interne ale «celor nouă»".

publicației 
ministru al Franței, 
Chirac, apreciază că 

dificultăți ale Co- 
Economice Euro- 

„dez- 
a econo-

• DATORIA NAȚIONALĂ a 
Israelului a sporit, incepind de 
la 1 ianuarie 1974, cu 500 mili
oane lire israeliene, trecind de 
la 5 000 Ia 5 500 milioane lire 
israeliene — se arată în bilanțul 
publicat de Banca Israelului.

5,3 milioane șomeri 
in S.U.A.

• MINISTERUL MUNCII al 
S.U.A. a anunțat că numărul șo
merilor a crescut in septembrie 
a.c. cu 440 000, atingind nivelul 
de 5,3 milioane. Aceasta repre
zintă 5,8 la sută din populația 
activă a țării.

• DUPĂ CUM S-A ANUN
ȚAT cargoul cipriot „Ammer- 
see“, care transporta o încărcă
tură de 150 tone de dinamită, a 
fost abandonat de echipaj, sim- 
bătă dimineața, in Canalul Mi- 
necii, ca urmare a izbucnirii u- 
nui incendiu la bord. Sub ac
țiunea curenților maritimi, va
sul plutea în derivă, apropiindu- 
se de coastele bretone, constitu
ind un mare pericol atît pentru 
navigație, cîț și pentru locuito
rii de pe țărm. Autoritățile fran
ceze au decis să scufunde car
goul. Duminică dimineața," bom
bardat de nava franceză „Cfiam- 
penois“, epava încărcată cu di
namită a explodat.

Zborul stației științifice orbitale sovietice „Saliut—3“ continuă, 
informează agenția TASS.

După îndeplinirea, pe parcursul a 90 de zile, a programului de 
zbor planificat pentru perioada respectivă, incepind de la 23 
septembrie a.c. la bordul stației se desfășoară cu succes expe
rimente și cercetări tehnico-științifice în conformitate cu un 
program de lucru suplimentar.
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PRIETENA MEA SYBILLE î '
Floreasca (orele 16; 18; 20),

CONTESA WALEWSKA : Volga 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20,15).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI : Vitan (orele 15,30; 18; 
20).

FATA DE PE KOSMAJ : Cotro- 
ceni (ora 14).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Co- 
troceni (orele 16; 18; 20).

50 000 DE DOLARI 
PENSĂ : Cringași 
17.45; 20).

NU ESTE TIMP : 
16; 18; 20).

TRECĂTOARELE 
rița (ora 15,45).

CASA PĂPUȘILOR : Miorița 
(orele 9; 11,15; 13; 18; 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Moșilor (ora 15,30).

APARTAMENTUL : Moșilor (o- 
rele 18: 20,15).

CHITTY-CHITTY, BANG-BANG: 
Popular (orele 15.30; 19).

ORDINUL ANA : Progresul (o- 
rele 15,30; 18; 20.15).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Flacăra (orele 15,30; 19).

TN NUMELE POPORULUI ITA
LIAN : Arta (orele 15; 17,30; 20).

CAZUL ASTRID ; înfrățirea (0- 
rele 15,30; 18; 20,15).

RECOM- 
(orele 15.30;

Rahova (orele

IUBIRI : Mio-

PROGRAMUL I
8,30 Curs de limba germană. 9,00 

Teleșcoâlă. 10,00 Curs de limba 
franceză. 10,30 Film artistic : 
„Omul de lingă tine". 12.00 Desene 
animate. 12,10 Tribuna TV. 12,25 
Telex. 12,30 închiderea progra
mului. 16,00 Curs de limba rusă. 
16.30—17,00 Curs de limba en
gleză. 17,30 Telex. 17,35 Lec
ții TV. pentru lucrătorii din 
agricultură. 18.10 Reportaj și 
poezie. 18,40 Cînt șl joc pe-ntregul 
plai. 18,50 Legile țării, legile noas
tre ! 19,00 Eroi îndrăgiți de copii : 
Năzdrăvanul Dennis. 19.25 1001 de 
seri : Povești din călimară. 19,30 
Telejurnal. România socialistă în 
fața- viitorului comunist. 20.00 
Revista economică TV. 20,30 Publi
citate. 20,35 Intermezzo coregrafic 
cu Gabriela Nicolescu, Paraschiv 
Pieleanu și ansamblul de balet al 
Operei Române. 20.45 Seară de 
teatru : „Momentul 403" de Con
stantin Chiriță. Premieră TV. 21,40

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Sclnteli*. Tel : 17 66 16. 17 60 20 Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dituzorii din întreprinderi și instituții — Tiparul i Combinatul poligrafic ..Casa Scinteii". 
Cititorii din strâinătate pot tac* abonament* prin „ROMPRESFILATELIA- _ Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. - 2001.

Senza rete '74. Emisiune muzicală 
realizată de Radiotelevlziunea Ita
liană. 22.10 24 de ore. 22,30 
derea programului.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru 
Daktari. 20,25 Ce știm și

închi-

copil : 
, - — Tce nu

știm despre... 20,55 Preferințele 
dv. muzicale sînt șl preferințele 
noastre. 21.40 Pagini de umor : Ce 
vrăji, a mal făcut nevasta mea. 
22,05 Muzee șl expoziții. 22.25 în
chiderea programului.

Opera Română : LARME — ora 
19; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : JOC 
DE PISICI — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : ELISABETA I 
Teatrul „C. ~ 
Magheru) : “ 
CILOR — 
dio) : ȘOC 
19; Teatrul
— ora 19,30; Teatrul Giuleștl : 
RĂZBUNAREA SUFLEURULUI — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
ȘCOALA BIRFELILOR — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
PARDON... . SCUZAȚI... BON- 
SOAR — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Creangă" : SCUFIȚA CU TREI 
IEZI — ora 16.

ora 19.30; 
I. . Nottara" (Sala 

HOTELUL ASTENI- 
ora 19,30; (Sala Stu- 
LA MEZANIN — ora 
de Comedie : PREȘUL 

Teatrul

40 362

4


