
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Actualitatea 

economică

Stop risipei 
de orice fel!

Ceea ce caracterizează cu 
deosebită pregnanță stilul de 
lucru al comuniștilor, ridicat 
Ia valoarea maximă de se
cretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, este acțiunea con
creta, dinamică, eficientă, 
dedicată unui unic scop : ri
dicarea bunăstării întregului 
popor. Rădăcina trainică, ră
dăcina adincă a transpunerii 
în viată, a acestei fundamen
tale idei, se hrănește de Ia 
unicul izvor al adevăratelor 
valori materiale : munca. Și 
iată rostite cuvinte, sinteză 
de analiză creatoare, de că
tre președintele României la 
Conferința cu activul de par
tid și de stat din domeniile 
finanțelor, prețurilor și retri
buirii : „Pină la urmă, totul 
șe reduce la productivitatea 
muncii ; atit cheltuielile ma
teriale, cit și cheltuielile de 
muncă vie sint, în fond, con
cretizate în creșterea produc
tivității muncii sociale. Orice 
risipă. înseamnă tot risipă de 
muncă".

Ce înseamnă acest lucru ? 
în primul rind trebuie să 
iim conștient! de faptul că 
nu putem consuma mai mul! 
riecît producem. Dar dinco
lo dc nivelul producției rea
lizate sîntem neapărat obli
gați să ne întrebăm in per
manență cu ce cheltuieli, eu 
ce consumuri am obținut a- 
ceastă producție. Un exem
plu : într-o uzină construc
toare de mașini, piesele re- 
butate din „miei neatenții" 
au valori minimale față de 
consumul global de metal. 
Dar adunate, de la cîteva 
grame la kilograme, zi de zi. 
lună de lună, ajungem Ia im
presionante cantități dc me
tal — zeci de tone — pier
dute anapoda. Am risipit oa
re numai metalul ? Dar chel
tuiala de materiale și de 
muncă vie ? Sau pe ogoare ? 
unde la rampa de descărca
re a unui singur vagon de 
îngrășăminte chimice se pier
de 1 kg de substanță. Agri
cultura primește în prezent 
mii. zeci de mii de vagoane 
cu îngrășăminte chimice. Ci
te tone de cereale se pierd 
așadar prin neglijență ? Cîlă 
muncă utilă pentru societate 
se pierde ?

Trebuie acționat cu toată 
fermitatea pentru creșterea 
răspunderii în toate domenii
le de activitate, iar tinere
tul, prin ponderea pe care o 
deține în ansamblul economi
ei noastre, are datoria patri
otică de a-si dărui întreaga 
capacitate de muncă pentru 
îndeplinirea mărețelor sar
cini pe care le are de înfăp
tuit. Organizațiile U.T.C. din 
instituțiile de învățămînt, din 
întreprinderile industriale și 
din agricultură, sub directa 
îndrumare a comuniștilor, 
trebuie să acționeze cu și mai 
multă responsabilitate pentru 
imprimarea în rîndurile tine
retului a respectului față de 
muncă, a unei atitudini să
nătoase pentru curmarea ri
sipei de orice natură — de 
materiale, de muncă, de 
timp.

ȘTEFAN DORGOȘAN

35 milioane lei

producție suplimentară—prin

muncă patriotică
Cei peste 75 000 de tineri din 

unitățile industriale ale jude
țului Cluj s-au angajat să rea
lizeze, în acest an, prin muncă 
patriotică o producție suplimen
tară în valoare de 35 milioane 
lei. Bilanțul primelor 9 luni din 
acest an indică deja obținerea 
unei producții suplimentare de 
aproape 30 milioane lei. Oricum, 
pînă la 1 noiembrie, angajamen
tul asumat va fi onorat în tota
litate, urmînd ca pînă la în
cheierea anului tinerii să efec
tueze, în plus, lucrări în valoare 
de peste 3 milioane lei.

— De fiecare dată, eforturile 
tinerilor sint concentrate asu
pra obiectivelor de mare impor
tanță ale întreprinderii din care 
fac parte, astfel îneît contribu
ția lor să fie cit mai eficientă, 
ne spune ing. Nicolae Miu, se
cretar al Comitetului județean 
Cluj al U.T.C. Inițiativa organi
zațiilor U.T.C. de la „Unirea", 
întreprinderea de cazane mici și 
arzătoare, „Metalul Roșu", „In
dustria Sirmei" Cîmpia Turzii 
și „Electroceramica" Turda de a 
prelua executarea sau monta
rea completă a unor produse din 
fabricația curentă s-a concreti
zat pină acum în produse supli
mentare de peste 3.8 milioane 
lei. La I.M.M.R. „16 Februarie", 
uteciștii au preluat integral exe
cutarea lucrărilor de reparații

Exigențe la care ne raportăm-

RITM, CALITATE, 
RESPONSABILITATE

Sîntem chemați 
să acționăm în mod 
științific, conștient, 
pentru dezvoltarea 

societății 
în care trăim

Oricum am privi-o, societatea 
ns apare ca cel mai complex 
organism social. Din toate tim
purile ea a concentrat interesul 
oamenilor de știință, școlilor, 
orientărilor din domeniul știin
țelor politice, economico, juridi
ce, sociologice etc. S-au formu
lat idei, concepții, s-au înche
gat doctrine în legătură cu spe
cificul, cu tendințele ei de dez
voltare, cu dialectica ce guver
nează evoluția ei. Răspunsurile 
la problemele puse au diferit 
și diferă în funcție de pozițiile 
sociale și de clasă ale diverșilor 
autori sau orientări in concor
danță cu nivelul de dezvoltare 
a științei în general, a științe
lor sociale particulare in spe
cial.

Gîndirea marxist-leninistă a 
revoluționat în sistem și metodă 
însăși cunoașterea și interpre
tarea societății. înțelegerea și 
recunoașterea deschisă a exis
tenței societății în afara subiec
tului cunoscător și independent 
de voința lui și surprinderea ca
racterului său dialectic, în con
tinuă mișcare, schimbare și me
tamorfozare permit învățăturii 
formulate de clasicii săi : Marx, 
Engels, Lenin, învățătură care 
stă la baza partidelor comu
niste și muncitorești de pretu
tindeni, să cunoască și să stă- 
pînească societatea nu printr-o 
contrapunere ei, ci, dimpotrivă, 
prin sesizarea rosturilor și ten
dințelor legice de dezvoltare și 
prin acțiunea conștientă a oa
menilor în direcția dezvoltării 
ei necesare.

Mai multele faze parcurse în 
cadrul acestui proces, de la 
comuna primitivă pînă la socie
tatea socialistă, atestă sensul ei 
dinamic, ascendent. Fiecare e- 
tapă în urcușul societății a sem
nificat și semnifică, cu toate 

locomotive Diesel hi- 
Ținîndu-se seama de

la două 
draulice. 
angajamentele tinerilor la nive
lul conducerii fiecărei unități e- 
conomice s-au stabilit de pe a- 
cum prioritățile și posibilitățile 
de aprovizionare în avans. 

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
— De ce măi băieți ?
Întrebarea lui Mărgărit Filip, secretarul U.T.C. de la Combi

natul petrochimic Teleajen, a rămas cîteva clipe fără răspuns. 
Pe masă, în fața sa, două foi de lichidare, pline de semnături, 
așteptau doar apostila secretarului U.T.C...

— Am să vă explic, s-a hotărît Marin Stoican. Eu și cu văru- 
meu (îl arată pe ttnărul de alături. Dumitru Busuioc) sîntem din 
Mizil, facem naveta. In noaptea de 10 septembrie, cînd ne-am 
întors din schimb, am fost așteptați și bătuți de un grup de 
tineri, fără ocupație, cunoscuți în tot orașul ca scandalagii. Am 
anunțat miliția. Două zile la rind, ne-au așteptat din nou în 
preajma gării. Săptămîna următoare, lucram in schimbul III și 
din cauza lor, timp de cîteva zile n-am mai putut să plecăm din 
oraș, lipsind de la serviciu. Ne-am cerut lichidarea; o să ne 
căutăm un loc de muncă, în Mizil, pe aproape de casă...

—Cei doi sint muncitori conștiincioși, tineri la locul lor, ne 
confirmă secretarul U.T.C., au copii, familii și vor să lucreze. Nu 
fac parte dintre „plimbăreții" care și-ar face lichidarea din 
te miri ce.

HULIGANI
SUB
PERDEAUA
NOPȚII

paflicularitățile posibile, un 
progres al celei noi instalate 
în raport cu cea pe care a înlo- 
cuit-o. Negarea dialectică — în
țeleasă într-o interpretare de- 
terminist-materialistă a proce
selor și procesualității istorice 
— apare întotdeauna ca o co
rectare a vechiului, ca o îmbo
gățire și formare a noului.

prof. univ. dr.
MARIN VOICULESCU

(Continuare în pag. a 111-a)
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Tinerii de la Carbochim au 
realizat prin muncă patriotică 
produse abrazive în valoare de

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a lll-a)

Raportul tinerilor
către Congres

La „întreprinderea de #
mecanică fină București" 0„premieră* 
a constructorilor de mașini 

in producție de serie
în acest an, la întreprinderea 

de mecanică fină București au 
fost asimilate peste 30 de uti
laje dc înalt nivel tehnic, dar 
nici unul nu a ridicat probleme 
atit de complicate ca acelea de
terminate de asimilarea strun
gului pentru mecanică fină, uti
laj care acoperă un mare, „gol" 
in industria constrictoare de 
mașini-unelte.

— în primul rind, specificul 
producției noastre era altul, 
deci nu am avut nici sculele a- 
decvate și nici experiența con
strucției de mașini-unelte, iar 
in al doilea rind acest utilaj 
de mare finețe, presupunea in 
execuție o mare precizie — ne 
lămurește tovarășul Gheorghe 
Bubu, locțiitorul secretarului 
U.T.C. pe întreprindere. Nu se 
prea încumeta nimeni să se an
gajeze la o asemenea treabă.

AU TERMINAT 
SEMĂNATUL GRIULUI

Intr-o telegramă adresată 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.. tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
Comitetul județean Galați al 
P.C.R. raportează că la 10 oc
tombrie cooperativele agricole 
de producție șl întreprinderile 
agricole de stat din județ au 
terminat semănatul griului de 
toamnă pe întreaga suprafață 
planificată.

In prezent, — scrie în tele
gramă— toate forțele sint mo
bilizate în scopul terminării 
urgente a lucrărilor de recol
tare a porumbului, strugurilor, 
cartofilor și legumelor, însilo- 
zarea furajelor, precum și 
transportul la bazele de recep
ție a produselor agricole con
tractate cu statul.

(Continuare în pag. a Il-a)
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Neașteptat însă s-au oferit ti
nerii ingineri Petre Roșu și 
loan Păun. Datorită lor, în două 
luni prototipul a fost realizat.

Intre aceste momente, ale în
ceputului și finalizării noului 
utilaj, am aflat de la tovarășii 
lor de muncă, nu a fost seară 
.timp de două luni, în care cei 
doi tineri ingineri să plece din 
uzină mai devreme de miezul 
nopții. A urmat apoi realizarea 
propriu-zisă a prototipului. 
Schitele au început să prindă 

■viață spb mîinile strungarului 
utecist Victor Cornoiu, ale tine
rilor montat.ori Ion Pasau, 
Gheorghe Florea. Nicolae Căli- 
nescu și ale electricianului Mir
cea Bolcoș.

— Nici n-ai crede că strungul
ADRIAN POPESCU

(Continuare în vag,, a lll-a)

ÎNSEMNĂRI
Despre toamnă s-a scris și 

se scrie în fel și chip. S-ar 
zice că omul mai vîrstnic are 
o sensibilitate anume față 
de anotimpul prezent, de
oarece — în sens metaforic, 
desigur — toamna îi seamă
nă : este vîrsta la care na
tura, pe deplin matură și 
înțeleaptă, își dă roadele, 
cui știe să le culeagă. De 
fapt, nu ca să fim prozaici, 
cit mai ales realiști, amintim 
că nu-i deloc suficient să ai 
de cules, trebuie să acționezi 
în așa fel, să MUNCEȘTI în 
așa fel, incit roadele muncii 

Roadele
de MIHAI STOIAN

tale de-un an, sau de-o 
viață, să fie culese cu maxi
mum de randament, fără nici 
un fel de pierderi, de nici o 
natură, fără întirzieri și ezi
tări, fără scuze tardive. Pa
ralela — vizibilă — pe care 
am făcut-o între natura în
conjurătoare și natura uma
nă tinde să sublinieze, toc
mai, ideea că toamna, ca și 
vîrsta deplinei maturități, își 
are sursa, începutul, într-un 
alt anotimp, mai dinamic 
poate, mai exuberant, dar 
fără de care nu poate să 
existe, apoi, toamna (sau 
virsta) bogată, mulțumită.

(Continuare în pag. a ll-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu
9 9

s-a întîlnit cu Yasser Arafat, 
președintele O.E.P.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a intîlnit, joi 10 octombrie, cu 
delegația Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, în frunte 
cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organi
zației, care face o vizită oficială 
în țara noastră la invitația C.C. 
al P.C.R.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Iosif Uglar, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Ște

Președintele Nicolae Ceaușescu a primit 
pe ministrul afacerilor externe al Tanzaniei

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după- 
amiază, pe John Samuel Male- 
cela, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Unite Tanzania, 
care face o vizită oficială în 
țara noastră.

La primire a participat Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe.

Oaspetele a înmînat președin
telui Nicolae Ceaușescu un me
saj de caldă cordialitate și prie
tenie din partea președintelui 
Republicii Unite Tanzania, Ju
lius K. Nyerere, împreună cu 
urări de progres și noi succese 
poporului român.
Președintele Nicolae Ceaușescu

Faza finală a concursului 

„MÎINI MĂIESTRE" 
rezervat 

confecționerilor 
și tricotorilor

Miercurea Ciuc, orașul de 
reședință al județului Har
ghita, găzduiește în aceste 
zile etapa finală a celei de 
a 6-a ediții a concursului 
profesional „Miini măiestre". 
Organizat de către C.C. al 
U.T.C., în colaborare cu u- 
niunea pe ramură a sindica
tului din industria ușoară, 
concursul vizează mobiliza
rea la studiu și pregătirea 
practică a tinerilor din in
dustria ușoară, cucerirea de 
către aceștia a noi culmi ale 
măiestriei profesionale. A- 
ducind cu ei experiența do- 
bindită in întrecerea „Tine
retul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen", în ampla mobi
lizare de forțe, pentru a în- 
timpina cel de-al XI-lea 
Congres al partidului cu noi 
succese în muncă, ia Miercu
rea Ciuc și-au dat întilnire 
51 concurenți, reprezentanți 
a peste 15 000 de tineri con- 
fecționeri și tricolori, parti
cipant la etapa de masă in 
întreprinderile de profil din 
țară. Popularitatea de care 
se bucură competiția, intere
sul tinerilor pentru disputa- 
tea valențelor profesionale 
constituie tot atitea premise 
pentru succesul deplin al u- 
nui concurs de o asemenea 
amploare.

M. BORDA 

fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Imad Abdin, 
reprezentant permanent al 
O.E.P. la București.

în . cursul convorbirii, s-a ma
nifestat satisfacția pentru rela
țiile prietenești statornicite in
tre Partidul Comunist Român și 
Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei și s-a exprimat do
rința ambelor părți de a dez
volta aceste bune raporturi, co
respunzător intereselor celor 
două popoare, cauzei păcii, in
dependenței naționale și pro
gresului în lume.

Yasser Arafat a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu cele 

a rugat pe oaspete să transmi
tă președintelui Julius K. Nye
rere, împreună cu mulțumirile 
sale, aceleași simțăminte cordia
le, iar poporului tanzanian 
prieten urări de multă fericire 
și prosperitate.

în continuare, a avut loc un 
schimb de vederi în probleme 
privind evoluția actuală și în 
perspectivă a relațiilor româno- 
tanzaniene. In timpul întrevede
rii, s-a consemnat cu satisfacție 
că raporturile dintre cele două 
țări se întăresc și se dezvoltă 
continuu, evocîndu-se rolul de
terminant pe care l-au avut 
în această direcție convorbirile 
și măsurile preconizate de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Julius K. Nyerere, cu prilejul 
vizitei șefului statului român 
în Tanzania. A fost relevată ho- 
tărîrea comună de a înfăptui în 
bune condițiuni acordurile și 
celelalte documente realizate în
tre România și Tanzania, de a 
pune în valoare noi căi și mij
loace de lărgire a conlucrării 
dintre ele, pentru ca legăturile 
de solidaritate, prietenie și co
laborare dintre țările noastre să

Bun venit in țara noastră 
președintelui Consiliului 

de Miniștri al R. P. Bulgaria, 

Stanko Todorov
Astăzi sosește la București 

Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, care, 
la invitația primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, va 
efectua o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră, în 
fruntea unei delegații guverna
mentale bulgare.

Stanko Todorov s-a născut în 
anul 1920, în comuna Klenovik, 
într-o familie de mineri. în anii 
1936—1941, Stanko Todorov este 
muncitor croitor in orașul Sofia, 
fiind din anul 1936 membru al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Aflat în perioada 1941—1943 în 
serviciul militar, participă activ 
la crearea de grupe ilegale ale 
U.T.C., iar apoi continuă in ile
galitate activitatea pe linie de 
tineret. El participă intens la 
activitatea Comitetului U.T.C. 
al regiunii Sofia, fiind membru 
al Statului major al grupelor de 
luptă.

în anul 1943, Stanko Todorov 
este primit in Partidul Comu
nist Bulgar. în anul 1944, în 
timpul unui schimb de focuri cu 
poliția regimului antidemocra- 

mai sincere și profunde mulțu
miri pentru sprijinul consec
vent acordat cauzei drepte a 
poporului palestinian, dind o 
înaltă apreciere acțiunilor și 
inițiativelor României, ale șe
fului statului român, în favoa
rea împlinirii aspirațiilor națio
nale ale poporului palestinian.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român a reafir
mat solidaritatea României so
cialiste, a Partidului Comunist 
Român și a poporului român cu 
năzuințele poporului palestinian 
de a-și organiza în mod inde
pendent viața, în conformitate 
cu interesele sale legitime.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă- cordială, prie
tenească.

inregistreze un curs mereu as
cendent pe multiple planuri.

Totodată, a fost subliniată do
rința celor două țări de a co
labora mai strîns în domeniul 
vieții internaționale, de a-și a- 
duce și în viitor o contribuție 
activă la promovarea unei noi 
ordini politice și economice, la 
democratizarea relațiilor din
tre state, la asigurarea dreptu
lui fiecărui popor de a se dez
volta liber și independent. A 
fost reafirmată solidaritatea 
României și Tanzaniei cu lupta 
dusă de popoarele africane, 
pentru lichidarea grabnică și 
definitivă a dominației colo
nialiste, a practicilor neocolo- 
nialiste, a politicii de apartheid 
și discriminare rasială. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a subli
niat hotărîrea fermă a Români
ei socialiste de a acorda și în 
viitor întregul sprijin luptei de 
eliberare a popoarelor africane, 
eforturilor lor pentru o dez
voltare independentă, pe calea 
progresului economic șl social.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, de înțelegere reciprocă.

tic, a fost rănit și arestat. Reu
șind să evadeze, ia parte activă 
la pregătirea și înfăptuirea in
surecției armate populare anti
fasciste de la 9 septembrie 1944.

După victoria insurecției popu
lare, Stanko Todorov participă 
activ la construcția socialistă, 
ocupînd funcții de răspundere 
în diferite organe politice, de

(Continuare în pag. a lll-a)
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CAMPANIA AGRICOLĂ

ARGEȘ: Priorități
»

în acțiunea de recoltare»

și transport a fructelor
Județul Argeș, cu cele 33 000 

de hectare, constituie unul din
tre cele mai mari bazine pomi
cole ale țării. Anual aici se 
obțin peste 18 000 tone prune, 
peste 16 000 tone mere. 8 800 
tone pere și alte cantități în
semnate de cireșe, vișine ș.a. 
Ce măsuri s-au luat pentru ca 
atit recoltatul fructelor, cit și 
preluarea lor să se desfășoare 
ritmic și în bune condiții ?

— Potrivit indicațiilor Centra
lei de resort din cadrul Minis
terului Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor — ne spu
nea ing. Constantin Iordache, 
directorul I.L.F. Argeș — în 
condițiile județului nostru, re
coltatul și livratul fructelor tre
buie încheiat cel tirziu pe data 
de 15 octombrie. în acest sens 
toate cele 15 silozuri au fost 
pregătite și amenajate în ve
derea preluării operative a 
fructelor și bunei conservări a 
acestora. Prin lucrări de mică 
mecanizare au fost construite 
și mecanizate peste 20 de 
puncte de descărcare iar silozu
rile au fost prevăzute cu insta
lații pentru sortarea fructelor. 
Toate acestea au redus cu peste 
45 la sută timpul de staționare 
a mijloacelor de transport la 
descărcarea și livrarea fructelor 
spre beneficiari. în fiecare uni
tate agricolă de stat lucrează 
peste 200 de elevi și studenți, 
iar la fabricile de conserve din 
Băiculești și Topoloveni numă
rul lor depășește o mie.

Complexul de legume și fruc
te Topoloveni. Zilnic, aici se 
preiau aproape 120 tone fructe, 
de la cele zece unități coopera
tiste. în ziua raidului nostru 
erau preluate 1 485 tone prune, 
386 tone mere și 196 tone pere. 
Așa cum au muncit cooperatorii 
din Bogați, Dobrești, Priboeni, 
Negrești. Topoloveni, Leordeni, 
Văleni sînt condiții ca sarcinile 
stabilite să fie depășite. Nu 
același lucru se poate spune 
și despre Cooperativa agricolă 
din Boțești unde, deși în primele 
zile s-a înregistrat o participare 
masivă a cooperatorilor la cule
sul fructelor, in ultimul timp 
ritmul recoltării a încetinit, da
torită nerespectării de către Di
recția agricolă a prevederilor 
stabilite în contractele cu mem

CHIPURILE MIȘCĂRII
• Duminică după-amiază, un 

cosmonaut american intervievat 
cu insistență de Ion Petru ne 
povestea despre felul cum gin- 
dești pămîntul după ce ai atins 
cu talpa luna. Mi-am amintit un 
vers : „Cu durerosul, blîndul, 
fostul gînd". Cosmonautul nu 
mai putea, desigur, să considere 
pămîntul la fel. „Dar cum ?“ — 
„Cu mult mai multă dragoste, cu 
mult mai multă răspundere". El 
vorbea despre comunitatea uma
nă într-un fel care impunea res
pect. Nu avea deloc un aer jo
vial fi polisportiv. Trăise o expe
riență fundamentală nu numai în 
plan științific, dar, mai ales, al 
conștiinței. Zborurile selenare se 
pare că inundă pe cosmonauți cu 
dragoste față de oameni. Nu ne 
mai rămîne decît să sperăm că 
într-un viitor pe 
care îl gindim 
științific, dar și 
puțin fantastic, 
corăbii astrale de 
vis vor purta
pe pămînteni printre aștri — 
pentru ca aceștia să se iubească 
mai mult — și mai profund — 
între ei. In timp ce cosmonautul 
vorbea, regia dădea filme cu ase
lenizarea. Le-a văzut tot pămîn
tul. Vor fi fiind deja și oameni 
atit de moderni incit toate aces
tea nu le mai spun mare lucru. 
Dar noi privim mereu fascinați 
cum răsare pămîntul pe cerul 
lunii, imens, rotund și ciudat —• 
și-n umbra acestuia, pașii som- 
nolenți ai oamenilor, felul acela 
unic al mișcării umane pe lună, 
ca un dans în stare de transă — 
și ceva străin și rece se strecoară 
in sufletele noastre de pămîn
teni.

• Miercurea trecută la televi
zor am văzut o minune. Optzeci 
și cinci de minute am bodogănit 
echipa de fotbal Steagul Roșu 
din Brașov care juca cu 
Beșiktas atit de știrb. Echipa 
Steagul Roșu din Brașov este 
rina dintre cele serioase. în
deobște seriozitatea prezintă 
dezavantajul că este mai mult 
sau mai puțin previzibilă. Presti
giul seriozității vine și de acolo 
că de la ea știi exact la ce să te 
aștepți. Cînd un chip al seriozi
tății este în con de umbră, de 
obicei te culci și aștepți să iasă 
soarele a doua zi. Așa că ne 
consolasem cu ziua atit de 
proastă a brașovenilor că-ți ve
nea să te duci unde oi vedea cu 
ochii altceva decît fotbal. Nu
mai că ori nu știm nimic despre 
seriozitate — ori nimic despre 
Steagul Roșu. Au venit cele cinci 
minute infernale în care s-au 
marcat trei goluri și lucrurile au 
luat o întorsătură care, la urmă 
urmei, nu mai avea nimic de-a 
face nici cu sportul în general 
nici cu fotbalul în special. Ce-ou 
făcut băieții lui Proca, ține de 
caracter nu de arta driblingului. 
Cineva vorbea de hazard. Se 
poate — dar atunci hazardul e 

brii cooperatori la începutul a- 
nului. Ceea ce trebuie să se în
țeleagă, acum, este faptul că 
fructele au ajuns la maturitate, 
că de la o zi la alta există pe
ricolul apariției Înghețului ceea 
ce ar putea compromite întreaga 
recoltă, că orice tergiversare a 
soluționării acestei probleme 
este în detrimentul producției.

Un alt aspect este cel legat de 
asigurarea mijloacelor de trans
port. La un volum al transpor
tului de 120 tone fructe zil
nic, cele 12 autocamioane ale 
C.L.F.-ului Topoloveni sînt in
suficiente. S-a încheiat un con
tract cu I.R.T.A. Pitești pentru 
încă zece autocamioane, dar a- 
ceasta nu trimite decît cinci sau 
șase mașini, ceea ce evident 
produce perturbări în transpor
tul fructelor.

OVIDIU MARIAN

BRAȘOV:

Peste 35.000 de elevi ai școli
lor din județul Brașov, 1900 
de studenți și 600 de tineri mun
citori participă efectiv la cam
pania de recoltare a cartofilor. 
Luna septembrie s-a încheiat 
cu un bilanț rodnic : valoarea 
lucrărilor efectuate de tineri 
prin muncă patriotică se ridică 
la 1,5 milioane lei. Din cele 
11.238 hectare cultivate cu car
tofi în județ, circa 78 la sută au 
fost recoltate.

La C.A.P. — Săcele, tovarășul 
Andrei Balint, președintele coo
perativei, ne-a prezentat un 
scurt bilanț al stadiului în care 
se află recoltatul cartofilor :

— Din cele 860 de hectare 
cultivate, cartofii au fost recol
tați de pe o suprafață de 650 de 

logic și nu mai prezintă garanții 
ca atare. Cristian Țopescu a 
spus de vreo zece ori „extraordi
nar" într-un minut. Noi de 
douăzeci — dar nu eram cu 
microfonul în față. Cu microfo
nul în față era antrenorul Proca
— și acesta plîngea. Cum nu 
luase Cupa Jules Rimet — aștept 
scrisori de la Iași în care să mi 
se comunice că a fost o cupă 
mondială interțări — e limpede 
că și antrenorul nu se gindea în 
clipa aceea la fotbal. Se gindea 
că are niște băieți apți de a face 
asemenea lucruri, adică oameni de 
caracter.

• Bucureștenii și alți cîțiva au 
putut revedea pe programul doi 
„Parisul vesel" acea parodie ame
ricană formidabilă pentru că se 

slujește perfect 
de armele preo
pinentului. Un 
film care pare fă
cut de francezi 
despre ameri

cani — pentru că ultimii paro
diază și stilul fin, pufos și deș
tept al Senei — și-o fac impe
cabil. Dincolo de toate acestea
— filmul este fermecător chiar 
în alb negru și pe un ecran mic, 
chiar fără culorile impresioniști- 
lor și fără „jaune"-ul motanului 
Tom. Pilmiil a fost prezentat de 
delicata, prietenoasa și sobra De
lia Balaban care ne-a lipsit. Se 
spune că televiziunea română are 
unele din cele mai frumoase 
crainice din Europa. Dincolo de 
frumusețe — crainicele noastre au 
acel aer amabil și chiar puțin 
protector de gazde inteligente.

SMARANDA JELESCU

ROADELE
(Urmare din pag. I)

Ca să fii sigur de ceea ce 
vei culege, ca om, fie in 
toamna propriu-zisă, a natu
rii inconjurătoare, fie in 
toamna vîrstei tale, a naturii 
tale umane, se cuvine să-ți 
sufleci minecile din vreme, 
să muncești cu rîvnă și pri
cepere, nelăsind să ți se 
scurgă, printre degete, nici 
o clipă, prețioasa clipă ; căci 
mai sînt și tineri care soco
tesc această vîrstă minunată 
drept un fel de „certificat de 
amînare", adică au de gînd 
să învețe sau să construiască 
ceva, dar își zie într-una 
„Lasă, mai am timp, sint ti- 
năr, miine încep"... La nici o 
virstă insă, nici cind treci 
pragul celei dinții clase de 
școală, nu poți crede — 
profund și întemeiat — că 
timpul n-are valoare, că-1 
poți irosi după voie. Fiindcă 
mai tirziu, cind vine „toam
na vieții" — care se cuvine 
a fi vîrsta roadelor, a culege

Amplă mobilizare 
tinere la recoltatul 
cartofilor

hectare. Zilnic se transportă 
aproape 300 de tone din cimp 
către centrele de preluare. Este 
o adevărată plăcere să vezi re
venind pe ogoarele noastre an 
de an aceiași tineri, să urmă
rești nu numai creșterea șj dez
voltarea lor, ci și sporul de hăr
nicie pe care îl manifestă, sim- 
țindu-se tot mai legați de pă- 
mîntul care îi hrănește.

în zona Făgărașului, zilnic 
2.450 de tineri lucrează cite 6 
ore in două schimburi la recol
tatul cartofilor și a altor pro
duse. Tinerii din orașul Făgă
raș au stabilit adevărate re
corduri la această lucrare, în 
frunte situindu-se elevii Cen
trului școlar profesional de chi
mie care au realizat o viteză

Săptămina cinematografica 

„Scurtă vacanță" 
—neorealism în 

culori pastel
Iată-i din nou împreună pe 

ecrane — oare după ciți ani ? 
— pe Vittorio de Sica (regizor) 
și Cezare Zavattini (scenarist), 
tandemul celebru care a cutre
murat cinematografia și a reclă
dit-o în anii ’50, făcind să se 
nască una din cele mai puter
nice și fecunde școli, neorealis
mul, trista și insolita cronică a 
vieții cotidiene, a sărăciei, a 
contradicțiilor vieții sociale ita
liene de după război, zdrunci
nată de seisme sociale.

Filmele celor doi, „Sciascia", 
„Hoții de biciclete", „Miracol la 
Milan", „Umberto D.“, „Acope
rișul" etc., — au constituit ma
rii piloni ai cinematografului 
politic contemporan, ai întoar
cerii cineaștilor la profundele 
resurse ale realismului, la in
vestigarea artistică și angajată 
a vieții sociale.

La pește 20 de ani de la ul
timul lor film neorealist clasic 
(„Acoperișul") cînd se părea că 
școala căreia i-au aparținut la 
timpul respectiv toți marii ci
neaști italieni, Zavattini și 
de Sica readuc în actualitate 
odată cu filmul „Scurtă vacan
ță" fiorul unic al unei școli și 
al unui stil care a inspirat zeci 
de studii de estetică filmică.

Cred că prin „Scurtă vacan
ță", de Sica și Zavattini ne do
vedesc că o școală adevărată nu 
se perimează niciodată, că neo
realismul n-a fost o manieră, 
un stil, o modă, că el a repre
zentat și încă mai reprezintă un 
sens istoric în artă, un protest 
social și o critică de pe pozi
țiile clasei muncitoare.

Povestea muncitoarei ftizice 
din Milano — (excepțional in

rii satisfacțiilor, a mulțumirii 
de sine — bilanțul, propriul 
bilanț, este direct proporțio
nal cu ceea ce ai investit in 
tinerețe, în propria ființă și. 
implicit, in admirabilul pă- 
mînt, rodnic și generos, care 
este colectivitatea socialistă. 
Așadar, roadele toamnei și 
roadele toamnei ființei tale 
depind, hotărîtor. de primă
vara începutului de drum. 
Pășești cu dreptul, cîndva 
vei avea brațele pline, pe 
merit...

...La toate acestea am me
ditat afiind de la radio, că 
valoarea muncii elevilor și 
studenților, în tumultuoasa 
campanie de recoltare din 
toamna lui ’74, echivalează cu 
40 milioane de lei( atenție ! 
suma fiind valabilă pentru 
bilanțul săptăminii trecute). 
Munca n-a contenit de-atunci 
nici o clipă. Tinerii știu că 
fiecare clipă folosită. că 
fiecare braț devotat și har
nic, sporesc zestrea țării, 
frumusețea-i proverbială. 

medie zilnică de 9,9 hectare. La 
rindul lor cei 1 400 de elevi din 
orașul Victoria care participă la 
recoltatul cartofilor și-au supli
mentat angajamentul luat, ini
țiind o acțiune de cules măceșe 
ce s-a încheiat cu stringerea a 
3 200 de kg din acest fruct pre
țios. La Feldioara, secretara co
mitetului de partid a cooperati
vei agricole, Elisabeta Popișter, 
are numai cuvinte de laudă la 
adresa celor 1 300 de studenți 
care au venit zi de zi în mij
locul cooperatorilor, contribuind 
în acest fel la recoltarea întregii 
suprafețe de cartofi, la sortarea 
și transportarea lor.

ADINA VELEA

terpretată de Florinda Bolcan) 
— care e trimisă prin asigură
rile sociale spre vindecare în
tr-un sanatoriu în munți, devi
ne prin arta unică a iui de Sica 
și Zavattini, una din cele mai 
frumoase, mai lirice, mai tulbu
rătoare povești despre omul 
contemporan, pe care am vă
zut-o pe ecrane în ultima vre
me. Este drept, neorealismul 
deceniului opt a îmbrăcat și el 
ambalajul specific societății de 
consum — culorile pastel — 
însă grafica, drămuirea vopselii, 
studiul clarului și neclarului in 
linii contribuie la degajarea din 
ansamblul compoziției coloristi- 
ce a unei durități pe care pină 
acum o credeam compatibilă 
numai cu spectrul tonurilor de 
alb, gri și negru.

ATANASIE TOMA

(Urmare din pag. I)

împreună cu locotenentul loan 
Nicolae Chîțti, de la Inspectora
tul județean de miliție Praho
va, am verificat la Mizil cele 
relatate. Faptele sint reale. Un 
grup de tineri, fără ocupație — 
Ionel Constantinescu (zis „Go
goașe"), Vasile Sora (zis „O- 
brejan"), Menelaș Alexiu, Petruț 
Vâtămanu, Sandu Purcel și alții 
— s-au specializat în jignirea și 
admonestarea tinerilor din loca
litate. O plimbare liniștită pe 
stradă, la braț cu o fată, a 
devenit un vis frumos, iar vi
zionarea unui film, în condiții 
civilizate, o himeră. „Gașca lui 
Gogoașe" nu are nevoie să fie 
provocată, pentru a porni scan
dalul — băieții sînt „nevricoși" 
și este suficient „să nu le pla
că figura cuiva" !

— Deocamdată, ne spune că
pitanul Octavian Eremia, de la 
miliția din Mizil (și accentuea
ză cuvîntul) s-a restabilit li
niștea. După o muncă istovitoa
re de citeva zile și nopți, am 
reușit să-i prindem pe toți, în 
afară de „creierul" lor. Constan- 
tinescu, care a dispărut, dar este 
dat în urmărire și prinderea lui 
rămine o chestiune de rutină. 
Problema este însă alta. Există 
posibilitatea ca locul celor a- 
mintiți să fie luat de alții, de
oarece condițiile care au permis 
proliferarea grupului recent 
dizolvat continuă să se menți
nă. Pentru a nu se întîmpla a- 
cest lucru, trebuie întreprinsă o- 
serioasă acțiune de prevenire a 
actelor antisociale, care nu poa
te fi lăsată în exclusivitate pe 
seama organelor de miliție. 
Grupul lui „Gogoașe" acționea
ză cam de prin 1970 și numai 
noi știm cit de greu ne-a fost 
să luăm măsuri, datorită lipsei 
de dovezi. Mulți tineri avusese
ră direct de-a face cu ei, dar, 
din comoditate (în Mizil nu a- 
vem tribunal și martorii sînt 
citați la Ploiești), puțini veneau 
să depună mărturie. De altfel,

FACULTATEA - rxi iKirsf TăiTf^t

un puternic centru de învățămînt, 
cercetare și producție

Ideea care străbate ca un fir conducător indicațiile pe care 
Ie dă partidul școlii izvorăște din concepția secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia un învă- 
țămint modern trebuie să 1'ie un invățămint puternic ancorat in 
realitățile societății, indisolubil legat de producție, capabil să 
pregătească generația tânără pentru a corespunde, profesional și 
etic, cerințelor vieții, ale muncii.

La Consfătuirea consacrată invățămintului superior, s-a auzit 
din nou îndemnul de a transforma „fiecare institut, fiecare fa
cultate într-un puternic centru de învățămînt și, totodată, labo
rator de cercetare și uzină de producție".

In acest sens, se consolidează multe experiențe și, așa cum 
sublinia recent conducătorul partidului in cuvlntarea rostită la 
Timișoara, generalizarea experienței bune este o cale de per
fecționare a muncii. Incit, este firesc ca experiențele din Iași, 
București ori Cluj să fie cunoscute în alte centre universitare, 
să fie preluate creator, pe un drum bun găsit de unele facultăți 
puțind merge și altele.

Acesta este și motivul pentru care facilităm in coloanele zia
rului un dialog pe tema experiențelor celor mai eficiente de in
tegrare a invățămintului cu producția, cu cercetarea.

Studenții - integrați 
în munca de cercetare 

și proiectare a catedrelor

Ce rezultă dintr-o 
bună colaborare 

cu producția
La Facultatea de mecanică a- 

gricolă temele de cercetare în 
ramura de specialitate, in ma
joritatea lor, reprezintă convcn- 

. ții și contracte cu unități pro
ductive. Studenții din anii 
mari beneficiază nu numai de 
îndrumarea cadrelor didactice, 
ci și de aceea a unor specialiști 
din producție. Mai mult, tema
tica proiectelor de diplomă 
este, acum, cunoscută mai de
vreme. pentru ca stagiul de 
practică anterior ultimului an 
de studii să fie utilizat Ia ma
ximum pentru documentare și 
demararea lucrărilor necesare. 
După cum ne spunea și tovară
șul șef de lucrări ing. Pavel Ba
hici : „Temele fiecărui proiect 
pot mobiliza colective de stu
denți care oferă soluții mai bune 
decît în cazul unor lucrări in
dividuale. Astfel, s-au reali
zat tipuri noi de mașini, proto
tipurile răspunzind efectiv soli
citărilor unor parametri supe
riori. Studenții participă, in pre
zent, și in cadrul catedrei de 
mașini agricole la realizarea 
unui prototip al unei mașini de 
recoltat. Un element nou in a- 
cest an il reprezintă orientarea 
mai hotărită spre rezolvarea 
unor teme cu ajutorul tehnici
lor moderne de calcul, a pro
gramelor realizate la calcula
torul institutului în vederea op
timizării unor soluții tehnolo
gice".

La atelierul de proiectare al 
studenților, viitori specialiști in 
tehnologia construcțiilor de 
mașini, fiecare zi din săptă- 
mină este programată pentru 
două schimburi. Aici lucrează 
anii IV și V, iar planul pe 
anul universitar in curs atinge 
valoarea de 2 143 009 Iei. Se poa
te spune că nu există nici o ab
sență de la activitatea de cer
cetare si proiectare, iar numă
rul studenților ce lucrează în 
acest an depășește 220.

Se muncește intens la adopta
rea și realizarea documentației 
pentru o orologerie ce va fi 
construită de întreprinderea de 
mecanică fină în R. P. Chineză. 
Realizarea proiectelor impun 
un efort de gindire. apelul la 
cunoștințele de specialitate, co
laborare strînsă cu cadrele di
dactice îndrumătoare. Realiza
rea celor 3 comparatoare sem
nifică pentru studenții grupei 
644 un contract de 180 000 lei, 
beneficiar — întreprinderea 
menționată. Studenții anului V, 
grupa 651 au ca temă moderni
zarea de tehnologii și SDV-uri, 
contract în valoare de 155 000 
lei. Din toate temele de cerce
tare se realizează o selecție, 
care impune tematica proiectelor 
de diplomă, abordate acum, cu 
conștiința responsabilității pen
tru realizarea unui contract 
sau convenție, cu beneficiar 
direct — producția. „Nu există 
diferențieri specifice între mun
ca la cercul științific, in atelie

mi se pare revoltător că, în 
multe ocazii, atiția tineri zdra
veni din oraș asistă cu pasivi
tate Ia insultele și palmele îm
părțite fără zgircenie de o mină 
de inși între 18 și 20 de ani !

Fără a avea cîtuși de puțin 
sentimentul că ne confirmă o 
stare, de care ei înșiși sint vi- 
novați, tinerii din Mizil ne aduc 
noi mărturii. Vasile Ene, se
cretarul U.T.C. de la „Relaxa", 
(cea mai importantă întreprin
dere din oraș), ne povestește 
cum, intr-o noapte, pe cind se 
ducea la schimbul III, a fost 
atacat de Vasile Sora, pe atunci 
colegul său de serviciu !

— Ați luat atitudine in între
prindere 1 Ați anunțat miliția ?

— Nu. n-aș fi spus nimic nou, 
el era cunoscut pentru aseme
nea fapte.

HULIGANI SUB PERDEAUA NOPȚII
Mihai Marcu, secretarul Co

mitetului orășenesc U.T.C., ne 
relatează cum. recent, (după di
zolvarea grupului amintit), o sală 
întreagă a fost deranjată în 
timpul unui film, datorită in
tervențiilor zgomotoase ale ele
vului în clasa a Xl-a. Costin 
Radulescu, de la Liceul teoretic.

— Mă miră faptul că deși l-ați 
recunoscut și probabil vă cu
noaște și el in calitatea pe care 
o aveți, n-ați intervenit ! Sper 
însă, că ați anunțat școala și că, 
în comun, ați luat măsuri ?

— Nu, dar am s-o fac. Deo
camdată i-am reproșat lui, că 
nu am înțeles nimic din film...

O atitudine huliganică este 
„sancționată" cu un reproș, de 
cele mai multe ori nici cu atit ! 
Mărturiile despre incredibila pa
sivitate a tinerilor din Mizil a- 
bundă. Iată o dovadă în plus, 
încărcată de o semnificație a- 
parte : majoritatea celor cunos- 
cuți ca făcind parte din „gașca 

rul de proiectare sau în stagiul 
de practică pentru cei din anii 
mari, ne spunea conf. dr. ing. 
C. Ciocirdia. Acum, avind un 
plan tematic de cercetare, in 
care fiecare punct reprezintă 
un contract sau o convenție, as
pectele informative sînt direct 
integrate in munca științifică. 
Unele subiecte devin proiecte 
de an, altele, mai pretențioase, 
teme de stat, rezolvările cele 
mai interesante pot deveni 
obiectul unor comunicări va
loroase în sesiunile științifice 
studențești".

După cum ne spunea prof, 
dr. ing. Ștefan Mihăilescu, șeful 
Catedrei mașini de construcții 
(Institutul de construcții — Bucu
rești), „valoarea contractelor a 
crescut simțitor în acest an, 
atingind circa o jumătate 
de milion Iei. Studenții au 
fost mobilizați la realizarea 
unor obiective pentru principale
le întreprinderi ale Ministerului 
Construcțiilor Industriale, pre
cum și la realizarea unor lu
crări de autodotare necesare fa
cultății, lucrări care vor duce ia 
economii de sute de mii de lei. 
Atit în cadrul cercurilor de spe
cialitate, cit și în cadrul atelie
relor de cercetare și proiectare, 
studenții realizează în comun 
cu cadrele didactice o serie de 
teme noi, dintre care o bună 
parte vor putea fi valorificate, 
nu numai în comunicări, ci și 
în proiecte de stat". Virgil 
Iliescu, președintele Consiliului 
A.S.C. ne mai semnalează un 
aspect nou, concretizat încă din 
vara trecută. „Temele de pro
iect fiind anunțate din timp, 
am putut să luăm contact direct 
cu beneficiarii pentru a cunoaș
te mai bine solicitările produc
ției. La o temă lucrează mai 
multe colective, nu numai pen
tru o mobilizare mai largă a 
studenților în munca de cerce
tare, dar și pentru a se crea 
mai multe variante optime, ur- 
mînd ca întreprinderile să a- 
leagă cea mal potrivită necesi
tăților existente.

Prototipurile se realizează în 
atelierele facultății cu studenții 
din anii mici și aceștia fiind, 
deci, implicați în munca de 
cercetare și proiectare.

în cercurile științifice au fost 
realizate metode noi de măsu
rători, care au fost finalizate în 
contractele catedrelor, iar o 
parte a proiectelor de an se 
realizează direct pentru produc
ție în cadrul convențiilor în
cheiate de catedrele de tehnolo
gie, construcții de mașini".

Fără îndoială, un aspect re
marcabil este transformarea 
unor obligații universitare, in 
trecutul deloc îndepărtat, simple 
exerciții didactice cu caracter 
teoretic, în lucrări de mare uti
litate pentru producție, consem
nate in convenții și contracte.

c. stanculescu

lui Gogoașe" au fost încadrați, 
la un moment dat, la interven
ția Miliției, în întreprinderile 
din oraș, tocmai pentru a-i de
termina să-și schimbe drumul 
în viață. Nu se cunoaște nici 
un singur caz în care organiza
ția U.T.C. să fi întreprins ceva, 
cu adevărat eficient, pentru a-i 
ajuta pe acești cîțiva tineri să 
se integreze in colectiv, să-și 
schimbe modul de a gîndi și a 
acționa. Nici măcar astăzi, se
cretarul Comitetului orășenesc 
U.T.C. sau secretarul U.T.C. de 
la „Relaxa" n-au fost în măsu
ră să ne prezinte niște măsuri 
concrete menite ca, de aici îna
inte, să contribuie la educarea 
celor cîțiva tineri certați cu dis
ciplina și cu legea, care aruncă 
o umbră atit de neplăcută asu
pra tineretului unui oraș întreg.

Aprofundind lucrurile, nu poți 
să nu ajungi la concluzia că 
alături de pasivitate, ridicată la 
rang de comportament cotidian, 
un alt factor — modul de orga
nizare a timpului liber al ti
nerilor — își aduce o contribuție 
substanțială la instituirea și 
menținerea unei asemenea si
tuații. Atit „gașca iui Gogoașe", 
cit și alte grupuri s-au alcătuit 
din tineri, inițial încadrați în 
producție, care, nebeneficiind de 
un mod cît de cît organizat, de 
a-și petrece timpul liber, s-au 
strîns în jurul cîte unui ele
ment periculos, care le oferea 
în furtișaguri și acte huliganice 
prilejuri de „distracție".

De fapt, ce posibilități de pe
trecere a timpului liber au ti
nerii din Mizil ? O casă de cul
tură, lipsită chiar de afișul u- 
nui program de activități, cu 
„tradiționala" masă de ping- 
pong, o sală de ședințe și un 
hol cu statui, printre care ar

„Pentru învățămîntul agrono
mic —■ ne spune prof. dr. doc. 
Gheorghe Timaru, prorectorul 
Institutului agronomic Iași — 
problema integuirii este una vi
tală. Planurile de învățămînt 
au fost îmbunătățite . ajungîn- 
du-se ca toți anii I să aibă 
planuri adaptate acestui dezide
rat. Pentru ceilalți ani există 
planuți de tranziție. E adevărat 
că și pină acum locul unor 
cursuri și lucrări a fost mutat 
din săli și laboratoare în cimp, 
la stațiunea didactică experi
mentală sau în diferite unități 
agricole, dar aceasta nu este 
suficient. Trebuie să optăm în- 
tr-o mai mare măsură pentru 
lucrări în condiții de producție, 
lucru perfect realizabil anul a- 
cesta, cînd vom fi înzestrați cu o 
suprafață de circa 1 500 ha și 
unde e prevăzut să avem ur
mătoarele efective de animale : 
1 500 capete bovine, 2 300 por
cine, 2 700 ovine. De asemenea, 
sintem in curs dc preluare a 
unei ferme de 500 ha de la
I.A.S.  Iași, dar lucrările ce se 
execută aici au fost preluate de 
astă-primăvară de către stu
denți și odată cu ele și obliga
țiile de producție din unitate. 
Referitor Ia cercetare, delegatul 
nostru este convocat la Acade
mia agricolă, unde Împreună cu 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntiilui se stabilesc măsurile 
pentru integrarea cercetării 
științifice a cadrelor didactice 
și a studenților cu tematica 
Academiei agricole pe perioada 
1976—1980.

Și în cazul Facultății de tex
tile se poate vorbi de o expe
riență, de bune rezultate con
crete. Tovarășul Vasile Han- 
ganu, decanul facultății ne 
spune:

lașul are o puternică plat
formă industrială in această 
ramură. Atelierele noastre foar
te bine utilate âu fost înființate 
pe lingă diferite unități indus
triale, creindu-se astfel condiții 
optime ca studenții din anii I 
și II să lucreze în două schim
buri, prin rotație și să reali- 
zeze produse care se valorifică 
atit pentru cămine și cantine 
cit și pentru circuitul economic 
al fabricii. Planurile de cerce
tare au fost întocmite împreună 
cu Direcția tehnică a M.I.U. și 
sînt precizate temele pină în 
1980 pe probleme care intere
sează sectoarele industriale. Tot 
acum, la Iași, ia ființă o filială 
a Institutului de cercetări tex
tile și cadrele noastre didactice 
vor fi acelea care vor coordona 
temele de cercetare. Și tot ele 
mai fac parte și din alte colec
tive de lucru ale ministerului, 
ale centralelor industriale, cum 

trebui să se danseze în serile 
de dans. Alte citeva săli de șe
dințe, botezate „cluburi de în
treprindere". (Se cuvine o 
„mențiune specială" clubului 
cooperativei meșteșugărești, 
„utilat" cu maldăre de covoare, 
scuturi de lină, cintare, praf și 
pînză de păianjen!). Mizilul 
mai dispune de un stadion, a- 
fectat in exclusivitate echipei 
de fotbal locale, unde accesul 
tinerilor nu e permis, în 
schimb, după spusele secretaru
lui Comitetului orășenesc U.T.C., 
este permis pășunatul ! în sfir- 
șit, un cinematograf, trans
format în focar de tulburare a 
liniștii publice. Metamorfoza 
se datorește, în special, lui 
Constantin Uruc, responsabi
lul cinematografului, care fi
ind adesea in stare de ebrie

tate permite celor aflați... 
în aceeași stare să pătrundă în 
sală și să tulbure liniștea spec
tatorilor. S-a cerut insistent in
stituției de resort din Ploiești, 
să fie schimbat responsabilul, 
dar nu s-au luat măsuri, nici 
măcar după comiterea unor fap
te deosebit de grave în incinta 
sălii (o crimă, bătăi încheiate cu 
răniri). Dar cea mai bună ima
gine a felului in care tineretul 
își petrece timpul liber ne-o dă 
o statistică, pusă la dispoziție 
de organele de miliție. In in
tervalul cuprins între orele 14 
și 20, într-o zi oarecare, în ce
le 34 de unități cu desfacere de 
băuturi alcoolice, se aflau 600 
de consumatori, în timp ce în 
Casa de cultură se aflau doar 
16 tineri, iar în bibliotecă — 2 
elevi !

Este un lucru bine stabilit că 
felul în care își petrec tinerii 
timpul liber este o problemă a 
organizațiilor U.T.C., a tinerilor, 

ar fi : colective de prognoză, 
consilii de conducere, consiliile 
oamenilor muncii etc. Tot din 
anul acesta va începe și con
strucția a trei stații-pilot în va
loare de 15 milioane lei.

— Strînsa conclucrare cu Fa
cultatea de industrie ușoară — 
ne spune ing. Petru Huțanu, 
șețul sectorului producție de 
la Fabrica „Victoria" — s-a 
dovedit deosebit de rodnică. 
Noi folosim competența ca
drelor didactice, studenții au 
la dispoziție cele mai noi uti
laje în atelierele cu care i-am 
dotat, lucrind în felul acesta 
pentru producție. Anul acesta 
am încheiat un contract cu ei 
pentru angajarea efectivă a 
studenților în producție pe pe
rioada practicii. Foarte strînsă 
este și colaborarea cu catedrele 
care ne ajută să rezolvăm o se
rie de probleme ce se ivesc 
în special odată cu introducerea 
noutăților în fabrică. In schimb, 
unul din cei măi buni specialiști 
ai noștri,a fost cooptat in cadrul 
catedrei. Se prevede să , Înfiin
țăm în viitor și o stație-pilot 
unde sperarji că vom . colabora 
tot așa de rodnic qa ..si. pină 
acOm.

— Și la Facultatea de con
strucții — ne spune Tudor Si- 
lion. decanul, facultății — s-a 
trecut la măsuri concrete. Sche
ma organizatorică cu studenții 
din anul I este deja făcută și se 
poate trece la producția curentă 
in cele două ateliere, de produc
ție și unul de proiectare, cu 
care am fost dotați acum In 
toamnă. Ne-am propus să pro
ducem circa 400 mc de beton in 
prototipuri și serii zero. între
prinderile de construcții ne-au 
promis ajutor, dar baza noi tre
buie să fim. Tot pentru reali
zarea unei producții efective cu 
studenții, ne-am profilat și pe 
stații-pilot, în număr de trei 
(una de betoane armate și pre- 
comprimate, una de marcaje 
rutiere și una de plăci asfai- 
tice prefabricate) pe lingă care 
mai avem și standuri de Încer
cat elemente de beton armat și 
poduri. Studenții din anii mai 
mari, în cadrul atelierului de 
proiectare, vor lucra efectiv pen
tru trei domenii : arhitectură, 
construcții de clădiri și con
strucții pe căi de comunicație, 
unde avem deja comenzi atit 
pentru județul nostru cît și din 
altele învecinate. Lucrînd cu 
studenții în proiectare și pro
ducție, noi, cadrele didactice, ne 
putem da seama de cerințe și 
vom putea în felul acesta să 
continuăm îmbunătățirea planu
rilor de învățămînt și a cursu
rilor.

ION MIHALACHE

pe care ei și nu altcineva tre
buie s-o rezolve. Tinerii din 
Mizil se vaită că nu au spațiu 
pentru cluburi dar și puținul 
spațiu existent este total ne
glijat ! Se vaită că nu au baze 
sportive, dar par a ignora fap
tul că în localitățile unde aces
tea .există, nu sînt altceva decit 
concretizarea orelor de muncă 
voluntară depusă de beneficiari.

Toate aceste realități — lip
sa unui mod organizat de pe
trecere a timpului liber, slaba 
supraveghere pe care cadrele 
didactice o acordă elevilor în 
afara orelor de program ți în 
vacanțe, „independența" abso
lută de care se bucură tinerii 
care au sâvirșit cîndva acte 
antisociale, atunci cînd sînt în
cadrați în întreprinderi (o no
tație interesantă : din 20 de cu
țite confiscate de organele de 
miliție cu ocazia diverselor bă
tăi, doar unul era din comerț, 
restul, confecționate in între
prinderi, sub privirile nepăsă- 
toare ale maiștrilor, în timpul 
orelor de program I), rolul de 
simplu spectator pe care și-I 
asumă adesea opinia publică 
— toate pceste realități, spu
neam, continuă să fie actuale. 
Nu s-a întreprins nimic concret 
pentru înlăturarea lor.

Principalul factor care ar fi 
trebuit și trebuie să acționeze 
pentru a le pune punct este 
organizația U.T.C. Acesteia îi 
revine nu numai obligația de a 
organiza în mod folositor tim
pul liber al tinerilor, ca timp 
pentru instrucție și educație, de 
a contribui la educarea unei 
minorități de tineri certați cu 
legea, ci și datoria de a-i forma 
pe membrii săi ca oameni ai 
societății de azi și de mîine. 
Numai așa poate fi reinstaurată 
liniștea firească a orașului, nu
mai așa cei care iși camuflează 
„eroismul" sub perdeaua nopții 
pot fi definitiv readuși la „lumi
nă".

MONICA ZVIRJINSCHI
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Bun venit in țara noastră 
președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria,

Stanko Todorov
(Urmare din pag. I)

stat și economice. în perioada 
1944—1947 activează în cadrul 
Comitetului U.T.C. al județului 
Sofia și al C.C. al U.T.C., iar în 
anii 1947—1950 este secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist. în 1950, este 
secretar al Comitetului județean 
Sofia al P.C. Bulgar, iar după 
aceasta, pînă în anul 1952, este 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Burgas a! P.C. Bulgar, 
în 1952 este șeful Secției agrare 
a C.C. al P.C.B., iar în anii 
1952—1957 — ministru al agri
culturii.

La Congresul al VI-lea al P.C. 
Bulgar (1954), Stanko Todorov 
este ales membru al C.C. al 
P.C.B. în iulie 1957 este ales 
secretar al C.C., iar în decem
brie 1959 — membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., fiind desemnat, totodată, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Din 1959 pînă în 1962, 
îndeplinește și funcțiile de pre
ședinte al Comisiei de stat a 
Planificării și de reprezentant 
permanent al R. P. Bulgaria în 
Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc.

La Plenara din noiembrie 
1961 a C.C. al P.C.B. este ales 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B.. iar la Congresul 
al IX-lea al P.C.B. este reales 
secretar al C.C.

în iulie 1971, Stanko Todorov 
este ales președinte al Consiliu
lui de Miniștri.

Este deputat în cinci legisla
turi ale Adunării Populare.

Pentru participarea activă la 
lupta contra fascismului și capi
talismului, la edificarea Bulga
riei noi, socialiste, Stanko Todo
rov a fost distins cu înalte ordi
ne și medalii, fiind de două ori 
decorat cu ordinul „Gheorghi 
Dimitrov".

Opinia publică din țara noas
tră, care urmărește cu satisfac
ție dezvoltarea relațiilor tradi
ționale de bună vecinătate și 
prietenie dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, a colaborării 
rodnice dintre cele două țări, 
urează un călduros bun venit 
tovarășului Stanko Todorov, 
fiind convinsă că actuala sa vi
zită va contribui la dezvoltarea 
în continuare a relațiilor bilate
rale în toate domeniile.

La Ministerul Afacerilor Ex
terne au avut loc în aceeași zi 
convorbiri oficiale între cei doi 
miniștri.

★
Seara, ministrul afacerilor ex

terne, George Macovescu, a 
oferit un dineu în onoarea 
oaspetelui.

în timpul dineului, cei doi 
miniștri au toastat in sănătatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a președintelui Julius Nyere- 
re, pentru întărirea prieteniei 
dintre România și Tanzania, 
exprimîndu-se convingerea că 
extinderea relațiilor de colabo
rare reciproc avantajoasă in 
diverse domenii va contribui la 
apropierea între cele două țări 
și popoare, la cauza păcii, 
cooperării și înțelegerii interna
ționale.

în Capitală a sosit delegația 
guvernamentală economică a 
R.P.D. Coreene, condusă de to
varășul Țoi Ge U, vicepremier 
al Consiliului Administrativ, 
pentru a participa la lucrările 
celei de-a V-a sesiuni a Comi
siei interguvernamentale con
sultative de colaborare și coope
rare economică dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Populară Democrată Co
reeană.

Joi dimineață, a sosit în Ca
pitală o delegație a Asociației 
bieloruse de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea, con
dusă de V.L. Pavliukievici, 
vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Sovietului orășe
nesc Minsk.

Festivalul cîntecului ostășesc „Te apăr și te cînt, patria mea“

CREAȚII PENTRU PALMARES

TELEGRAMĂ
GASTON THORN, președintele Guvernului Marelui Ducat de 

Luxemburg, a trimis primului-ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, MANEA MANESCU, următoarea tele
gramă :

Vă mulțumesc pentru amabilele felicitări și urări pe care ați 
binevoit să mi le adresați cu ocazia numirii mele in funcția de 
președinte al guvernului Marelui Ducat de Luxemburg.

Deosebit de mișcat de această delicată atenție, vă rog să pri
miți asigurarea distinsei mele considerații.

SOSIRI
La invitația ministrului aface

rilor externe al Republicii So
cialiste România, joi a sosit în

Capitală ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Unite Tan
zania, John Samuel Malecela, 
care face o vizită oficială în 
țara noastră.

PRIMIRE
Joi după-amiază, tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit de
legația sindicatelor dixt Mongo
lia, condusă de tovarășul Gom- 
bojavin Ocirbat. membru al 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, președin
tele Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P. Mongolă, 
care, la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R., efectuează 
o vizită de prietenie șl schimb 
de experiență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă tovărășeas
că, de caldă prietenie, a parti
cipat tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant. al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

SPOIIT • SPORT
60 de ani de activitate rugbistică

35 milioane
(Urmare din pag. I)

peste un milion de lei iar a- 
cum au anunțat că, pfnă la Con
gres iși vor depăși', angajamen
tul inițial cu 150 000 lei. într-o 
altă întreprindere, la „Industria 
Sirmei" Cimpia Turzii orele de 
muncă patriotică in sprijinul 
producției efectuate de tineri 
s-au materializat între altele în 
12130 tone cablu de tracțiune, 
3150 tone de sîrmă trefilată. La 
Combinatul de lianți și mate
riale refractare, datorită ajuto
rului dat de tineri, reparațiile 
planificate ale cuptoarelor și 
morilor de ciment s-au înche
iat cu două pînă la cinci zile mai 
devreme. în secțiile Combinatu
lui de pielărie și încălțăminte, 
din Cluj, lucrează aproape nu
mai tineri. Ei s-au angajat să 
realizeze prin muncă patriotică

lei producție suplimentară
încălțăminte în valoare de 1,5 
milioane lei. în cinstea Congre
sului vor da, insă, pe această 
cale un plus de producții de 
peste 3 milioane Iei. Șirul unor 
astfel de exemple ar putea fi 
încă continuat pentru că în în
treprinderile clujene munca pa
triotică în sprijinul producției 
a devenit deja o tradiție.

Se cuvin, de asemenea, evi
dențiate eforturile tinerilor din 
întreprinderile clujene de a fo-

losi intensiv și cit mai eficient 
cele 8 ore de muncă. Prin orga
nizarea .de schimburi de onoare, 
de pildă, s-a obținut pînă acum 
o producție suplimentară de 
peste 2,2 milioane lei, iar prin 
organizarea de zile record — 
3,6 milioane lei. în zilele care 
au mai rămas pînă la Congres, 
fiecare muncitor din industria 
județului Cluj va da o producție 
suplimentară de cel puțin 40 de 
lei pe schimb.

Cea de a doua ediție a Festi
valului cîntecului ostășesc „Te 
apăr și te cint, patria mea" s-a 
încheiat. Aseară, în Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii a 
avut loc concertul de gală al lau- 
reaților.

La concert au asistat tovară
șii general de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale, ge
neral-colonel Ion Coman, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de științe socia
le și politice, Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, pri
mii adjuncți și adjuncți ai mi
niștrilor apărații naționale și de 
interne, personalități ale vieții 
cultural-artistice, generali și ofi
țeri superiori, un numeros public. 
Prezentatorii au anunțat pre
miile conferite de juriu, compo
zitorilor ce s-au întrecut cu lu
crările lor in concursul de crea
ție din cadrul festivalului. Din 
totalul de 60 de piese intrate in 
etapa finală a competiției, au 
fost distinse cu premii 22. Au
diind din nou cele 22 de cîntece 
am putut remarca calitatea au
tentică a textelor lor muzicale 
și literare, calitate ce exprimă, 
dealtfel, seriozitatea angajării 
creatorilor in această întrecere. 
Programul concertului a debutat 
cu marșul ostășesc. Pe versuri 
de inspirație patriotică, dedicate 
țării și eroilor neamului, compo
zitorii au creat partituri de vir
tute componistică, unitatea te
matică fiind îmbogățită printr-o 
diversitate stilistica, de teme și 
mișcări specifice tempoului de 
marș. Bine distribuite, premiile 
au scos pe podiumul laureaților 
pe Constantin Romașcan cu Am 
jurat cu mina pe drapel (premiul 
I) ; pe Dumitru D. Botez cu Ai 
lui Ștefan demni urmași (pre
miul II) ; pe Aurel Giroveanu cu 
Te salut drapel al țării mele 
și pe Mișu Iancu cu In pas ca
dențat (premiul III). Au mai 
fost distinse : Pămint de cîntec 
și de aur de Ștefan Andronic, 
cu mențiune și In pas cu țara 
de Aurel Manolache cu „F 
miul special acordat de C.C» 
U.T.C.".

Pentru creatorii de muzică u- 
șoară, concursul de creație al 
Festivalului cintecului ostășesc 
s-a apropiat ca dimensiuni și 
ca importanță de cel de la Ma
maia. Atit prin numărul mare 
de lucrări, cit și prin calitatea 
lor, se evidențiază gradul de 
interes al concursului în fața 
compozitorilor. Drumul muzicii 
ușoare spre tematica patriotică, 
început cu cîțiva ani în urmă, 
este continuat cu succes și în

<
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Ieri a avut loc în sala Dinamo 
din Capitală adunarea festivă 
cu ocazia împlinirii a 60 de ani 
de la introducerea rugbiului în 
România. în cadrul manifestării 
au luat cuvîntul general locote
nent Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., și 
ing. Cornel Burada, președintele

Federației de rugbi. Cu această 
ocazie au fost acordate diplome 
de merit unor vechi rugbiști in
ternaționali și activiști care au 
contribuit la dezvoltarea spor
tului cu balonul oval în țara 
noastră. Participanții au vizio
nat apoi un program de filme 
pe teme rugbistice.

Tl
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meridian

,Pre- 
al

competiția din acest an. Colabo
rarea fructuoasă , dintre muzi
cieni și poeți s-a finalizat in 

• texte poetice autentice. Și to
tuși, nu putem să nu subliniem 
aici participarea încă minoră a 
poeților. în genere, aceleași 
nume de poeți sau de textieri 
consacrați se înscriu pe lista 
autorilor de versuri. Poeți de 
primă mărime rămîn încă 
departe de muzica cu text. 
De relevat rezultatele colabo
rării dintre Florin Bogardo 
și poetul Dan Mutașcu, dintre 
Sabin Păutza și Flavia Burei. 
Iată lista premiilor acordate : 
Iubire sfintă, România mea de 
Radu Șerban (premiul I) ; Țărm 
al gindului curat de Sabin 
Păutza (premiul II), Onor soa
relui de Florin Bogardo (Pre
miul special acordat de Uniunea 
Compozitorilor), Un zîmbet pen
tru marinari de Ion Zaharia 
(Premiul special acordat de Bi
roul U.T.C. din Consiliul politic 
superior al armatei). Pe apă, in 
aer, pe pămint de George Gri- 
goriu, Mindră sînt că fac ar
mata de Florentin Delmar (pre
miul III) și Vira ancora de Ca
melia Dăscălescu (mențiune).

Genul cîntecului patriotic a 
fost, de asemenea reprezentat 
în gală de lucrări de o deose
bită expresivitate și măiestrie 
artistică. Linii melodice origi
nale, combinații inedite de miș
cări, ritmuri complexe, noi, de
finesc cele mai multe dintre 
cintecele premiate. Cu totul re
marcabile, partiturile : Armata 
română de Sergiu Sarchizov, 
Cintă patria-n lumină de Radu 
Paladi (premiul I), Te apăr și 
te cint, patria mea de Henry 
Mălineanu (premiul II), Vom 
apăra libertatea patriei de Vio-

(premiul III). De a-rel Doboș 
semenea, piesele Ostași ai ce
rului albastru de Sergiu Eremia 
(Premiul special acordat de 
Consiliul culturii și educației so
cialiste). Românie vatră stră
bună de Gheorghe Bazavan 
(Premiul special acordat de Mi
nisterul de Interne) și cete pre
miate cu mențiuni : Apărăm un 
strămoșesc meleag de Claudiu 
Negulescu : Pentru tine Româ
nie de Costică Andrei și Patria 
mea, poporul meu, partidul 
meu de Mircea Alexe.

Creații pentru palmares. Crea
ții a căror valoare le înscrie 
încă de pe acum în patrimo
niul muzicii noastre contempo
rane, impunindu-le totodată în 
atenția colectivelor de inter- 
preți. Festivalul depășește ca
drul său strict, remarcîndu-se pe 
plan național ca o manifestare 
artistică de prestigiu. Reușind 
să stimuleze și să antreneze un 
număr considerabil de creatori, 
Festivalul cintecului ostășesc a 
stimulat însăși dezvoltarea crea
ției muzicale românești, a con
tribuit substanțial la îmbogăți
rea repertoriului existent. Dem
nă de evidențiat este și concep
ția organizatorică a desfășurării 
etapei finale sub forma concer
telor publice, un mijloc de ma
ximă eficiență de a populariza 
noile creații în rîndul unei i- 
mense mase de spectatori.

ALINA POPOVICI

• ÎNAINTEA PLECĂRII 
LA COPENHAGA, unde va 
intilni, duminică, reprezenta
tiva Danemarcei intr-un 
meci pentru campionatul 
european, selecționata de 
fotbal a României a efectuat 
joi un ultim antrenament. 
După toate probabilitățile, 
în partida de la Copenhaga 
va fi aliniat următorul „11“ : 
Răducanu. — Cheran, Anto
nescu. Sătmăreanu II, An- 
ghelini — Dinu, Dumitru, 
lordănescu — Radu Nunweil- 
ler, Kun, Lucescu. Ca re
zerve vor face deplasarea 
Iorgulescu, Dobrău, Delea- 
nu, Beldeanu și Troi.

• SELECȚIONATA DE 
FOTBAL A DANEMARCEI, 
care va intilni duminică la 
Copenhaga reprezentativa 
României în campionatul 
european, a susținut la Aal- 
berg un joc de verificare in 
compania echipei Islandei. 
Fotbaliștii danezi au termi
nat învingători cu scorul de 
2-1 (1-1)

• „TROFEUL MELIA", 
unul dintre cele mai impor
tante turnee internaționale 
de tenis ale sezonului de 
toamnă, a continuat la Ma
drid cu partidele din optimi
le de finală ale probei de 
simplu bărbați. Jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a învins 
în două seturi cu 6—4, 6—1 
pe englezul Roger Taylor, iar 
suedezul Borg l-a eliminat cu 
6—4, 1—6. 6—1 pe spaniolul 
Juan Gisbert. Iată și alte re-

zultate : Ramirez (Mexic) — 
Hrebee (Cehoslovacia) 6—3, 
6—2 ; Vilas (Argentina) — 
Mottram (Anglia) 6—3. 6—4 ; 
Kodes (Cehoslovacia) —
Dibbs (S.U.A.) 4—6, 6—4,
1—5 : Okker (Olanda) — A. 
Amritraj (India) 8—6, 7—6, 
6—2.

In proba de simplu femei 
a turneului internațional de 
tenis de la Madrid, tinăra 
jucătoare româncă Virginia 
Ruzici s-a calificat pentru 
turul III, învingind cu 6-3, 
6-1, pe Maria Pinto Bravo 
(Chile).

• DUPĂ CUM S-A MAI 
ANUNȚAT, reuniunile fina
le ale campionatelor națio
nale de box se vor desfășura 
între 21 și 27 octombrie în 
Capitală. S-a stabilit ca toa
te reuniunile. în număr de 
9 (in unele zile vor avea Ioc 
cite două gale), să aibă Ioc 
în Palatul Sporturilor și Cul
turii.

Tradiționala competiție de 
box „Turneul Prietenia" va 
avea loc cu începere de Ia 
22 octombrie la Ulan Bator 
(R.P. Mongolă). Echipa de 
tineret a țării noastre va 
avea in componență printre 
alții pe Florian Ghiță, Carol 
Hajnal, Gh. Axente etc.

La turneul internațional 
de box de la Izmir (Turcia), 
care va începe la 20 octom
brie, țara noastră va fi re
prezentată de 4 pugiliști: O. 
Amăzăroaie, Miron Tudor, 
Bobi Florian și Traian Cer- 
chia.

T.S.B. '74 — Conferință de presă

SÎNTEM CHEMA ȚI SĂ ACȚIONĂM 

ÎN MOD ȘTIINȚIFIC, CONȘTIENT

O „PREMIERĂ"
(Urmare din pag. O

acesta mititel — 950 de cm. lun
gime, 450 mm înălțime și 600 
de mm . distanța între virfuri — 
a putut să ne dea atita bătaie 
de cap — îmi spunea Mircea 
Bolcoș. Și tovarășul inginer 
Roșu ne tot spunea „fiți atenți 
băieți, trebuie mare precizie".

Strungul pentru mecanica 
fină, o bijuterie de oțel va in
tra în curînd în producție de 
serie. Șapte tineri inimoși l-au 
creat. Anul acesta 300 de bu
căți, din care 150 pînă la Con
gres, vor intra în dotarea în
treprinderilor din țară.

0 nonă unitate de cercetare
. curînd a luat ființă Ia Cluj un Institut de cercetări și pro
iectări pentru industria alimentară și frigotehnica. Forțele teh
nice de care dispune sînt deocamdată destul de puține — 100 
de. ingineri și 100 de tehnicieni in marca lor majoritate tineri. 
Prima, și cea mai importantă, problemă cu care aceștia se con
fruntă in această perioadă de început o constituie găsirea unor 
soluții optime, eficiente capabile să asigure îmbunătățirea cali
tății utilajelor alimentare și frigotchnice fabricate in țară.

— Am făcut apel către toți angajații pentru a analiza sub toate 
aspectele utilajele existente, să facă propuneri de îmbunătățire 
a calității lor, ne spunea ing. Zeno Miron, directorul institutu
lui. S-au primit.deja peste 1500 de propuneri, între care multe 
foarte bune și îndrăznețe. Oamenii au propus modificări con
structive, perfecționări ale tehnologiilor de fabricație, optimiza
rea organizării producției. După analizarea și selecționarea lor 
s-au formulat 100 de teme de cercetare, care au fost puse deja 
in lucru.

In același mod s-a proeedat și pentru căutarea unor soluții 
de perfecționare a organizării producției și a muncii. Varietatea 
și bogăția soluțiilor oferite au permis selecționarea pentru cer
cetare a peste 100 de teme care aduc economii de manoperă, în 
medie, dc 60 mii de lei fiecare.

In acest context, inițiativa tinerilor ingineri și tehnicieni din 
institut de a rezolva, fiecare, cel puțin o temă de cercetare cu o 
eficiență de 20 000 lei apare ca un nivel minim, obligatoriu, doar 
ca un examen de Început.

I. MORARU

După cum s-a anunțat, du
minică, 13 octombrie, va avea 
loc deschiderea oficială a celei 
de-a treia ediții a Tirgului in
ternațional București. în legă
tură cu această manifestare ex- 
pozițională, cea mai importantă 
reuniune de acest gen a anului

ÎN EDITURA POLI
TICĂ A APĂRUT:

Continuitatea luptei 
poporului român 
pentru înaltele 
idealuri de libertate 
socială și națională

h>!r;ra polihca

găzduită de România, joi a avut 
loc o conferință de presă, la care 
au luat parte ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

La „T.I.B. ’74", a declarat Ci
cerone Gorunescu, secretar ge
neral al Camerei de Comerț și 
Industrie, vor prezenta produse 
peste 1 000 de firme din 22 de 
țări. Ca manifestare internațio
nală specializată, cu un pronun
țat caracter tehnic, „T.I.B." este 
profilat pe prezentarea de ma- 
zini-unelte și produse de meca
nică fină, electronică și electro
tehnică, echipament energetic și 
metalurgic, precum șj mașini și 
instalații tehnologice destinate 
înzestrării altor ramuri ale in
dustriei".

Țara noastră este reprezentată 
la actuala ediție prin 24 de în
treprinderi de comerț exterior, 
care expun produse realizate de 
peste 100 de fabrici. în ce pri
vește oferta românescă, aceasta 
reflectă actualul potențial teh
nic de concepție și execuție al 
industriei noastre constructore 
de mașini. Predomină produsele 
asimilate în perioada acestui 
plan cincinal. Sint. de aseme
nea, prezentate creații ale insti
tuțiilor de cercetări și proiectări 
tehnologice brevetate ca invenții 
și distinse cu diplome și medalii 
in diferite confruntări internațio
nale. Pentru prima oară, Româ
nia expune produse realizate de 
societăți mixte.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Indubitabil, în lumina concep
ției noastre științifice, atestată 
și întărită de viață, de expe
riența omenirii pînă în prezent, 
societatea socialistă apare ca un 
tip superior de organizare și ac
tivitate umană în evoluția so
cietății.

Structura, obiectivele și mij
loacele specifice societății so
cialiste fac din aceasta un ca
dru propice în care oamenii, ca 
adevărați ctitori ai valorilor 
materiale și spirituale, ca reali 
făuritori ai istoriei, sînt ei în
șiși propulsatori ai noii socie
tăți și beneficiari; ai acesteia.

Sesizîndu-se noul care izvo
răște din natura intimă a orin- 
duirii socialiste, în proiectul de 
Program al partidului ce va fi 
supus — după discutarea lui cu 
întregul popor — dezbaterii 
forumului suprem al comuniș
tilor, Congresul al XI-lea, se 
menționează : „Partidul porneș
te de la faptul că în orîndui- 
rea socialistă oamenii nu mai 
sint obiectul acțiunii oarbe a 
legităților sociale obiective, ei 
sînt chemați să folosească in 
mod conștient aceste legități, să 
acționeze în concordanță cu ele, 
să le dirijeze în scopul dezvol
tării societății omenești, cores
punzător concepției noi, mate- 
rialist-dialectice, despre lume și 
viață".

Sigur, împlinirea obiectivului

vital pe care îl urmărește par
tidul nostru în întreaga sa acti
vitate — acela al ridicării nive
lului de trai material și spiri
tual —. poate avea loc în ritm 
și. grade diferite în funcție de 
transformările social-economice 
pe care le suferă societatea so
cialistă românească astăzi și 
în concordanță cu modul rigu
ros științific care stau la baza 
guvernării socialiste. Putința 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră de a 
răspunde afirmării tot mai ple
nare a personalității umane, su
perioritatea satisfacerii nevoilor 
mereu crescînde ale cetățeanu
lui nostru, indiferent de națio
nalitate, vîrstă sau sex, stă și 
în materializarea eforturilor 
conjugate ale tuturor cetățenilor
— angajați deliberat sub con
ducerea partidului comuniștilor,
— în sporirea venitului național 
și social al țării, în conducerea 
din ce în ce mai științifică, mai 
metodică a societății, la nivelul 
exigențelor științei conducerii 
societății contemporane. „Pune
rea în valoare a superiorității 
orînduirii socialiste, se scrie în 
proiectul de Program, nu se 
realizează de la sine, ci impune 
o activitate susținută pentru 
studierea temeinică a realități
lor istorice din fiecare etapă in 
vederea conducerii societății in 
conformitate cu tendințele și 
cerințele obiective ale dezvoltă
rii sociale. Aceasta este o con

CARTEA PRIN POȘTĂ
UNIVERSALCOOP

LIBRĂRIA „CARTEA PRIN POȘTĂ" 
(BUCUREȘTI, STR. SERG. NUȚU ION 8-12 SECTOR 6) 
VA POATE TRIMITE, LA DOMICILIU, CU PLATA LA 
PRIMIREA COLETULUI, NUMEROASE TITLURI DIN 

LITERATURA ROMANA Șl UNIVERSALA,
DINTRE CARE AMINTIM :

Călinescu G. Bietul loanide, 
Călinescu G. Scriitori străini, 
Troyat H. Viața lui Tolstoi, 
Tolstoi L. Ana Karenina, 
Alecsandri Teatru,
Vianu T. Arta prozatorilor români,
* • • Istoria ilustrată a picturii, 
Sienkiewicz Pan Wolodyjowski, 
D’Annunzio Triumful morții,
Thibaudet A. Romanul aventurii (reflecții), 
Zola E. Munca.

15,00 lei
33,00 tei
15,00 lei
19,00 lei
10,00 lei
13,00 lei 

100.00 tei
18,00 lei
11,50 lei
10,00 lei
21,00 lei

Luațî măsuri pentru propria dv. protecție și a gospodăriei dv.!
Riscurile străzii într-un oraș modern sînt multiple: se construiește, se 

repară, se încarcă, se descarcă...

Luațî măsuri pentru propria dv. protecție și a gospodăriei dv.!
Riscurile străzii într-un oraș modern sint 

multiple : se construiește, se repară, se în
carcă, se descarcă... Fiecare dintre aceșie ac
tivități prezintă anumite riseuri pentru noi 
toți.

Ritmul trepidant al activității de zi cu zi 
vă face să vă grăbiți mereu... spre locul de 
muncă, spre casă, spre cinematograf. In gra
ba dv. uitați că strada este străbătută intr-un 
iureș continuu de mii de autovehicule care 
pot produce accidente din vina dv. sau a al
tora.

Nu este oare cazul ca, în asemenea cir
cumstanțe să luațî unele măsuri de preve
dere ?

Puteți lua astfel de măsuri, Încheind la 
ADAS următoarele asigurări (Ia alegerea 
dv.) :

— asigurarea mixtă de viață ;
— asigurarea mixtă de viață și suplimen

tară de accidente ;
— asigurarea de accidente corporale ;
— asigurarea familială de accidente ;
— asigurarea bunurilor din gospodărie.

...Să mă asigur la ADAS ?... 
la ce bun ? /...

REȚINEȚI ! Pentru încheierea asigurării, vă puteți adresa responsabililor cuasigurările 
din unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asigurare sau - direct - oricărei unități 
teritoriale ADAS !

M.I.C.M.U.E.
Institutul de proiectări uzine din industria 

electronică și electrotehnică „ELECTROUZIN- 
PROIECT"

B-dul Kalinin nr. 18 sectorul 1 BucureștiANUNȚ
j

Caută cu îndeplinirea condițiilor de studii și stagiu, con
form Legii nr. 12/1971, următoarele categorii de personal :

1. Ingineri proiectanți, în specialitățile :
- tehnologia construcțiilor de mașini
- mașini și aparate electrice
- electrotehnică
- electronică
- instalații
- mecanică
- utilaje
- chimie industrială

2. Ingineri pentru laborator de măsurare parametrii ai 
instalațiilor electrice, încălzire ventilații, climatizări, 
etc.

3. Ingineri și economiști pentru organizarea producției 
în proiectare.

4. Traducători limba germană.
5. Dactilografe limba rusă.
6. Muncitori matrițeri categoria IV-VI pentru machete 

de uzine, instalații.
7. Timplari universali sau de mobilă.
8. Tehnician fotograf (fotograf).
9. Șofer pentru autoturism Aro-240.

10. Zugrav-vopsitor.
11. Lăcătuș întreținere.

diție sine qua non pentru rea
lizarea unei conduceri cu ade
vărat științifice a societății".

Proiectul de Program va avea, 
după dezbaterea lui în congre
sul care se apropie, o valoare 
de adevărat „organon" al ac
tivității viitoare și pentru fap
tul că în el sînt menționate, cu 
o claritate și exactitate de care 
numai un partid matur și expe
rimentat este capabil, direcțiile 
esențiale ale conducerii socie
tății socialiste. Formularea ire
proșabilă a acestor cerințe logi
ce și legice ale dirijării dezvol
tării noastre pe mai departe 
este un rezultat al grijii, price
perii și responsabilității carac
teristice conducerii noastre de 
partid, contribuției inestimabile 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea Programului, cartă * 
a strategiei și tacticii partidului 
comunist. Am reține, în limite- • 
le acestui articol, doar cîteva 
din sarcinile de căpetenie sub 
aspectul politicii economice, ale 
democratizării și modernizării 
formelor dd conducere socială, 
al creșterii operativității și răs
punderii conducerii în diferite 
compartimente de activitate pe 
care le menționează recentele 
documente de partid : cunoaș
terea profundă a proceselor e- 
conomice și sociale, a realități
lor în care trăim... ; organiza
rea corespunzătoare și asigura
rea funcționării ireproșabile a 
tuturor sectoarelor de activita
te ; realizarea unei bune cu
noașteri și repartizări a forțelor 
materiale și umane in toate 
sectoarele ; asigurarea unui ra
port just în repartizarea forțe- ~ 
lor de muncă între diferitele - 
sectoare de activitate economi
că și socială ; reducerea trep
tată a personalului administra- 
tiv-funcționăresc ; întărirea con
trolului obștesc al maselor 
populare asupra activității apa
ratului administrativ-gospodă- 
resc ; repartizarea corespunză
toare a cadrelor, precizarea Cla
ră a răspunderilor și îndatori
rilor pe toate treptele organiza
torice ; aplicarea consecventă a 
principiului concursului în pro
movarea cadrelor ; organizarea 
unui control sistematic și a u- 
unei bune evidențe în toate sec
toarele vieții economico-sociale; 
promovarea largă în munca de 
organizare și conducere a so
cietății — inclusiv a proceselor 
și fenomenelor sociale — a me
todelor moderne de analiză, de
cizie și prelucrare automată a 
datelor.

Ca centru vital al națiunii 
noastre socialiste, partidul co
muniștilor români își asumă 
sarcina de a organiza și con
duce conștient complexul proces 
de înaintare continuă a societă
ții românești pe calea comu
nismului.

Experiența cucerită în marile 
încercări revoluționare, în în
treaga operă de edificare a so
cietății românești, în aplicarea 
originală, creatoare — la condi
țiile țării noastre a învățăturii 
marxist-leniniste — sînt tot ati- . 
tea mărturii ale vitalității și con
secvenței politicii sale, ale în
crederii nestrămutate în capaci
tatea sa de a conduce țara pe 
drumul înfăptuirii cutezătorului 
Program care ne va călăuzi pașii 
spre societatea comunistă, spre 
bunăstare și progres.

în recenta cuvîntare la întîl- 
nirea cu concetățenii săi din, „ 
comuna natală, cel mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, preciza!" 
„Avem deplina garanție că, în ' 
condiții de pace, vom înfăptui 
tot ceea ce ne propunem pen
tru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintarea victorioasă a Româ
niei spre comunism".
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O.N.U.: Pe agenda actualei sesiuni, punctul

„Statutul C.A.E. R. 
in Adunarea Generală"

După cum s-a anunțat, Adu
narea Generală a O.N.U. a de
cis să includă pe agenda actu
alei sesiuni, la recomandarea 
Comitetului său general (Bi
roul), punctul intitulat „Statu
tul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc în Adunarea Ge
nerală".

Recomandarea Biroului a fost 
făcută pe baza scrisorii adre
sate de reprezentanții perma- 
nenți pe lingă O.N.U. ai Bul
gariei, Cehoslovaciei, Cubei, 
R. D. Germane, Mongoliei, Po
loniei, ■ României, Ungariei, 
U.R.S.S., R.S.S. Bieloruse și 
R.S.S. Ucrainene.

în memorandumul expiicativ, 
care. însoțește scrisoarea, se a- 
rată că țările membre ale 
C.A.E.R. preconizează dezvolta
rea continuă a unei cooperări

internaționale bazate pe egali
tatea în drepturi, respectul drep
tului suveran al fiecărui stat de 
a dispune liber de resursele sale 
naturale, progresul economic 
rapid al țărilor rămase în urmă, 
apropierea și egalizarea nivelu
rilor de dezvoltare a țărilor 
membre, precum și lichidarea 
relațiilor economice inechitabile 
pe care le impune politica neo- 
colonialistă.

Documentul arată că princi
piile fundamentale ale activită
ții C.A.E.R. — egalitate deplină 
în drepturi, neamestecul în tre
burile interne, respectarea inde
pendenței ș; liberului consimță- 
mînt, respectarea suveranității, 
avantaj reciproc și întrajuto
rare reciprocă — exercită din 
ce in ce mai multă influență a- 
supra relațiilor internaționale.

• ÎN LOCALITATEA SA- 
VERDUN din Franța a avut 
loc comemorarea a 30 de ani 
de la eliberarea lagărului de 
concentrare Vernet d’Ariege, 
unde, în timpul ocupației na
ziste, au fost internați mii 
de luptători antifasciști. 
Printre aceștia s-au aflat nu-• 
meroși foști luptători români 
din armata republicană spa
niolă ce s-au încadrat ulte
rior îrt rezistența franceză.

La ceremonie au participat 
sute de foști internați în la
gărul de la Ariege, reprezen
tanți ai organizațiilor foștilor 
luptători antifasciști din 
R.F.G., Italia, Portugalia, 
R.D.G., Iugoslavia, precum și 
reprezentanți ai oficialităților 
locale.

Din partea Comitetului 
foștilor luptători antifasciști 
din România a participat to
varășul Pavel Cristescu, fost, 
luptător în armata republica
nă spaniolă și, ulterior, co
mandant în rezistența fran
ceză.

„Eurafrica": România, unul 
din partenerii privilegiați ai Africii

„Eurafrica" (revistă internațională de studii economice care 
apare la Bruxelles) publică un amplu articol intitulat : „Rela
țiile Africa — Țările din Est“, în care un capitol este rezervat 
țării noastre. în acest capitol se arată că poziția geografică a 
României, relațiile sale tradiționale cu țările din bazinul me
diteranean, politica sa de independență și de largă deschidere 
în lume au făcut din țara noastră unul din partenerii cei mai 
activi ai statelor africane.

„Aceste condiții — precizează articolul — au făcut ca rela
țiile comerciale româno-africane să se dezvolte fără încetare. 
Autocamioanele și tractoarele livrate de firma .românească 
„Autotractor" parcurg șoselele Egiptului, Sudanului. Libiei, E- 
tiopiei, Nigeriei, Ugandei, Kenyei, Algerului, Zairului. Uzinele 
echipate cu material românesc (instalații, mașini de frezat, 
prese, ciocane pneumatice etc.) se regăsesc în Libia, în Tunisia, 
în Sudan.

Jaloanele puse de tehnicienii marelui centru petrolier român 
de la Ploiești și-au dat roadele in țările care extrag petrol, și 
numai la exploatarea zăcămintului algerian de la Keskesa lu
crează, in prezent, peste 150 specialiști români. Creșterea comer
țului între România și Africa în ultimii zece ani plasează, in
discutabil, Bucureștiul — împreună cu Belgradul — pe primul 
plan al partenerilor privilegiați ai Africii.

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

„Stagf lația“: cercul vicios 
al crizei

„Să nu ne descurajăm !", „De 
ce să ne temem de nou ?". 
Sub astfel de titluri, cotidiene 
vest-europene ca DIE ZEIT și 
LA STAMPA încearcă, cum s-ar 
zice, să facă haz de necaz. A- 
menințarea este veche, dar în 
ultimii trei ani, ea și-a ascuțit 
ghiarele. A căpătat un nume 
„stagflație" (stagnare economi
că + inflație) și deși toți se 
tem de ea, nimeni nu încetea
ză să spere într-o îmblînzire a 
ei. „Scorpia trebuie închisă în 
cușcă" - opina hotărît publica
ția vest-germană LA TRIBUNE 
D’ALLEMAGNE. Gestul ar fi 
justificat întrucît ravagiile eco
nomice și traumele sociale pe 
care le provoacă pun în deru
tă administrații naționale, orga
nisme economice internaționa
le, experți financiari, sociologi. 
Masele de oameni ai muncii din 
țările industrializate bîntuite de 
stagflație, reclamă întreprinde-

Sub titlul: „GRIJILE ECONOMICE IN 1974", graficul în
fățișează panorama creșterii vertiginoase a prețurilor, tristul 
record de 25 la sută deținîndu-l Japonia, și a deficitelor ba
lanțelor de plăți, ale țărilor occidentale industrializate de or
dinul miliardelor de dolari. Anglia va înregistra, după toate 
aprecierile, un deficit de 9,8 miliarde dolari, iar Italia de 8,8 
miliarde dolari.

Noul ambasador român 

la Belgrad și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

Vicepreședintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, Petar Stam- 
bolici, a primit, joi, pe Virgil 
Cazacu, care i-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia.

Ambasadorul român a tran
smis un călduros salut și cele 
mai bune urări de sănătate, de 
noi și însemnate succese, din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F.I., 
președintele U.C.I., și celorlalți 
tovarăși din conducerea de par
tid și de stat a Iugoslaviei ve
cine și prietene.

Mulțumind, vicepreședintele 
Prezidiului R.S.F.I., Petar Stam- 
bolici, a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut călduros și urări sincere 
din partea tovarășului Iosip Broz 
Tito, a guvernului iugoslav și a 
sa personal, pentru noi succese 
pe calea progresului și bunăstă
rii României vecine și priete
ne. El a relevat că întîlnirile 
dintre tovarășii Iosip Broz Tito 
și Nicolae Ceaușescu reprezintă 
o contribuție determinantă la 
întărirea legăturilor și extinderii 

colaborării bilaterale, deschid 
perspective clare dezvoltării în 
continuare a relațiilor reciproce.

Documente polono-americane
semnate cu ocazia vizitei lui Edward Gierek 

în S.U.A.
Edward Gierek, prim-secretar 

al C.C. al P.M.U.P., care și-a 
încheiat partea oficială a vizitei 
în Statele Unite, și președintele 
S.U.A., Gerald Ford, au semnat, 
la 9 octombrie, declarația co
mună privind principiile relații
lor polono-americane și decla
rația comună asupra dezvoltării 
colaborării economice, indus
triale și tehnologice.

Primul document relevă că re
lațiile dintre cele două țări se 
întemeiază pe scopurile și prin
cipiile Cartei O.N.U. și pe drep
tul internațional, părțile fiind 
hotărite să colaboreze, pe baza 
avantajului reciproc, in dezvol
tarea de perspectivă a relațiilor 
economice, comerciale, culturale 
și din sfera tehnicii, la aceasta 
urmînd să contribuie consultă
rile la diferite niveluri. Gerald 
Ford și Edward Gierek și-au 
exprimat satisfacția pentru pro-

• ULTIMUL NUMĂR al re
vistei belgiene „Synteses" a fost 
consacrat în întregime Româ
niei, celei de-a 30-a aniversări 
a eliberării sale de sub domi
nația fascistă.

Cu prilejul apariției acestui 
număr special, la Bruxelles a 
avut loc joi o reuniune la care 
au participat numeroase perso
nalități ale vieții politice din 
capitala Belgiei, printre care 
Edmond Leburton, fost prim- 

gresele înregistrate în ultimii 
ani pe calea destinderii și a 
promovării relațiilor pașnice în
tre statele cu sisteme social-eco- 
nomice diferite, subliniind ne
cesitatea de a se conferi acestui 
proces un caracter ireversibil. 
Părțile s-au angajat să continue 
eforturile de întărire a secu
rității europene și să contribuie 
la succesul Conferinței europe
ne pentru securitate și coope
rare.

Declarația comună privind 
dezvoltarea colaborării econo
mice, industriale și tehnologice 
relevă satisfacția părților pen
tru rezultatele obținute în acest 
domeniu și evidențiază perspec
tivele viitoarei cooperări bila
terale, fiind accentuate posibili
tățile de amplificare accelerată 
a schimburilor comerciale în 
contextul liberalizării politicii 
de import-export. 

ministru, J. Vermeylen și E. 
Tricolet, miniștri de stat.

Convorbirile Kissinger— 
Fahmi

• JOI, secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, aflat 
la Cairo, s-a intilnit cu Ismail 
Fahmi, ministrul egiptean de 
externe, abordind, intr-un spi
rit constructiv, probleme ale si
tuației din Orientul Mijlociu, 
relatează agenția M.E.N.

„După cum am mai spus — 
a declarat secretarul de stat 
nord-american — președintele 
Gerald Ford s-a pronunțat pen
tru o continuare a eforturilor în 
vederea realizării păcii în Orien
tul Apropiat". în acest context, 
Kissinger nu a exclus posibilita
tea de a reveni la Cairo pentru 
continuarea dialogului cu ofi
cialitățile egiptene, după con
vorbirile pe care urmează să le 
aibă în Siria, Iordania și Israel 
— precizează M.E.N.

Ciao Kuan-hua primit
de cancelarul R.F.G.

• CANCELARUL R.F.G., 
Helmut Schmidt, l-a primit, 
miercuri, pe Ciao Kuan-hua, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R.P. Chineze, care 
se află într-o vizită de prie
tenie la Bonn. După cum men

ționează agenția D.P.A., a fost 
exprimată dorința reciprocă de 
strîngere a colaborării dintre 
cele două țări.

Remanierea guvernului 
indian

a ÎN CAPITALA indiană s-a 
anunțat oficial că, la 10 
octombrie, primul ministru, In
dira Gandhi, a procedat la 
o remaniere guvernamentală, 
în noua formă a cabinetu
lui indian, principalele pos
turi sînt ocupate de Y. B. 
Chavan, ministru al afacerilor 
externe, Swaran Singh, minis
trul apărării, £hidambaram Sub- 
ramaniam, ministru de finanțe.

Premiul Nobel pentru 
medicină pe 1974
• PREMIUL NOBEL PENTRU 

MEDICINA pe anul 1974 a fost 
atribuit profesorilor Albert Cla
ude, de Ia Universitatea Liberă 
din Bruxelles, Christian de Du- 
ve, de la Universitatea Rocke
feller din New York, și George 
Emile Palade, de la Facultatea 
de medicină a Universității Yale 
din S.U.A. Cei trei oameni de 
știință au primit înalta distinc
ție pentru descoperirile lor asu
pra organizării structurale și 
funcționale a celulei.
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ECONOMIES 
D'ENERGIE 
EN ESPAGNE 

ETEN BELGIQUE

Cotidianul parizian Le Figaro 
anunță economii de energie 

în Spania și Belgia.

rea de urgență a unor măsuri 
efective de combatere a feno
menelor negative pe care le 
antrenează. Capetele „scorpi
ei" care trebuie tăiate sînt mul
te :

1. DEFICITUL BALANȚEI DE 
PLĂȚI. în această privință, Fon
dul Monetar Internațional fur
nizează date despre situația 
din Drimul semestru al acestui 
an. Deficite în milioane de do
lari : S.U..A - 2 632 ; Marea 
Erilanie - 789 ; Franța - 660 ; 
italia - 3 020.

2. CREȘTEREA PRETURILOR 
LA BUNURILE DE LARG CON
SUM. Ziarul hainburghez DIE 
WELT indică procentele de ma
jorare a prețurilor în primul se
mestru ai acestui an, rapo-tîn- 
du-le la 1973 : Franța - 15 ; 
Marea Britanie - 14,5 ; Olanda 
- 14,5 ; Italia - 14 ; Danemar
ca - 14 ; Irlanda - 13 ; Belgia 

- 11 ; R.F.G. - 9,5. După esti
mările Comisiei C.E.E. de la 
Bruxelles, costul vieții se va ri
dica în țările membre, în me
die, cu 13 la sută în 1974. Este 
al treilea an consecutiv în ca
re creșterea prețurilor și a im
pozitelor a absorbit sau depă
șit în țările occidentale majoră
rile de salarii obținute de sin
dicate după lupte îndîrjite cu 
patronatul. în fruntea țărilor 
industrializate care cunosc o 
ascensiune spectaculoasă a pre
țurilor se situează Janonia cu 
17 la sută în 1973 și 20 la su
tă în primele șase luni ale a- 
cestui an. Cel mai costisitor oraș 
din lume este Tokio : de 22 de 
ani, locuitorii capitalei nipone 
n-au mai asistat la o asemenea 
„săritură în înălțime" a prețu
rilor - 24,7 la sută, din ianuarie 
pînă în martie a.c. Evoluția pre
țurilor relevă că barometrul 
conjuncturii econom'ce tinde 
mereu spre inflație, instabilita
te.

3. STAGNAREA ECONOMI
CA. Un grafic reprodus de un 
supliment economic, publicat în 
comun de ziarele LE MONDE, 
LA STAMPA, THE TIMES și DiE 
WELT înfățișează o panoramă 
puțin încurajatoare. Cu mici 
excepții, economia a stagnat și 
în unele cazuri s-a redus sim
țitor. Din februarie, economia 
franceză se dezvoltă din ce în 
ce mai lent, atingind în iunie 
4 procente, cel mai scăzut pro
cent din noiembrie 1973. în 
R.F.G. creșterea industrială este 
nulă în martie și oscilează în 
jurul unui procent în lunile ur

mătoare. Italia, ca și Franța are 
o economie stagnantă, în timp 
ce Marea Britanie și-a amelio
rat situația în aprilie cînd a re
venit la săptămîna de lucru 
normaiă, dar și-a înrăutățit-o 
constant de atunci, ajungînd, ca 
și R.F.G., la o dezvoltare in
dustrială nulă. O singură indus
trie este mulțumită și prosperă... 
cea a cosmeticelor.

4. NUMĂRUL ȘOMERILOR 
ESTE ÎN CREȘTERE. „Pe piața 
vest-europeană a muncii se 
manifestă o înrăutățire a situ
ației - stă scris în același su
pliment. Această înrăutățire es
te evidentă mai ales în R.F.G.". 
într-adevăr, de la începutul a- 
nului 1973, șomajul s-a ridicat 
de la 0,8 la 2,6 la sută din e- 
fectivul mîiniî de lucru. în Fran
ța și Marea Britanie, șomajul 
este în creștere evidentă din 
lunile de vară, atingind 2,45 și 
respectiv 2,6 la sută, pe cînd 
Italia se menține la o cotă su
perioară (3,2 la sută).

Datele prezentate aici în
cearcă să ofere o imagine a 
stagflației amenințătoare care 
operează la ora actuală în ță
rile occidentale. Pentru limita
rea inflației sînt preconizate 
măsuri de reducere a credite
lor, de manipulare a unor poli
tici monetare naționale sau se 
fac apeluri publice la austeri
tate. Toate acestea vizează 
frînarea prețurilor prin elimi
narea risipei. Augurii acestui 
sfirșit de an rămîn totuși întu
necați.

DOINA TOPOR

V-ați întrebat vre
odată dacă este dificil 
să fii fiul tatălui tău?

Uneori este foarte 
dificil, afirmă JEUNE 
AFRIQUE, mai ales 
cînd te numești Gau
guin și ești fiul lui 
Paul și Pan’urei, fru
moasă tînără tahitiană 
care la 14 ani venea 
să locuiască in coliba 
celebrului pictor ale 
cărui pînze sînt mîn- 
dria marelui muzeu 
Ermitaj din Leningrad 
sau a bogaților colec
ționari particulari.

Cînd tatăl lui a mu
rit la 55 de ani, în 
1903, Emile Gauguin 
avea 4 ani, iar mama 
lui 21. Neavînd nici 
talentul tatălui său, 
nici frumusețea ma
mei sale, „cu un ochi 
la slănină, cu unul la 
făină și eu urechile 
blegi", cum singur se 
caracterizează, Emile 
a trăit la început vîn- 
zînd schițe rămase de 
la tatăl său. Apoi a 
petrecut mulți ani cer
șind și dormind pe 
străzile orașului Pa
peete din Tahiti. 
Astăzi, el are 75 de 
ani și toată viața sa 
a fost un obiect de 
batjocură și de sfi
dare.

Este însă ceva tra
gic în destinul acestei 
„epave strivite de un 
nume ilustru" — afir
mă revista. în jurul 
anilor ’50, un ameri-

Un nume dificil 

de purtat

can și un elvețian îl 
descoperă și, dorind 
să-i exploateze sem
nătura, ii cumpără lui 
Emile un șevalet, 
pensule și tuburi cu 
vopsele. Nimic mai 
simplu, spuneau ei, 
gîndindu-se la profitu

rile uriașe ce urmau 
să le încaseze. O sem
nătură care va atrage 
atenția multor colec
ționari. Dar dificultă
țile aveau să apară 
imediat. Acea semnă
tură era dificil de ob
ținut ; Emile nu știa

să scrie. în sfirșit, 
după multe strădanii 
au reușit să-I învețe 
cele șapte semne care 
formează literele ilus
trului nume. Rezulta
tul a fost însă lamen
tabil. Tot atit de la
mentabil ca atunci 
cînd în această combi
nație au intrat înșiși 
copiii Iui. Și Emile 
este abandonat, coiț- 
tinuînd să trăiască din 
pomeni.

Liniștea a fost, însă, 
din nou tulburată în 
1963. Gîndindu-se la 
aceeași speculație a 
numelui. o franțu
zoaică îi oferă lui 
Emile Gauguin un 
voiaj la Chicago, unde 
petrece 18 luni în com
pania unor artiști-pic- 
tori. „Ei au încercat 
să mă învețe să pictez. 
Nu am putut, nu pot 
fi pictor, nu sînt un 
bun artist, fapt pen
tru care am revenit în 
Tahiti".

Și Emile Gauguin a 
început din nou să 
vindă pe străzile ora
șului Papeete virșe 
pentru pescuit, unde 
este găsit de fiul său, 
care îl ia la el acasă.

„Dacă tatăl meu ar 
fi trăit zece ani mai 
mult — declara el "re
semnat — cred că 
m-ar fi învățat să 
pictez și eu aș fi fost 
astăzi un artist".

• FOSTUL „BEATLE" John Lennon, care este acuzat de 
a fi folosit droguri și, deci, amenințat cu expulzarea din S.U.A., 
a hotărît să se stabilească în Canada. • UN FRIGIDER UTIL 
trebuie să și... vorbească — opinează constructorii de la firma 
„General Motors". Cu ajutorul unei benzi magnetice cu text 
imprimat, conectată la sistemul de funcționare a frigiderului, 
ei au scos pe piață un nou model. Apăsind pe butonul roșu, 
de control, gospodina poate fi prompt informată .- „Legumele 
stau aici de trei zile", „Acum trebuie bătut pudingul, altfel 
se altereaza etc. • F ERMIERII AUSTRALIENI s-au apucat 
să crească... cămile, întrucît laptele lor are proprietăți cura
tive. Cum îndeletnicirea aceasta e tot mai prețuită, mulți se 
tem că simbolul țării va deveni cămila și nu cangurul « UN 
DISC pentru învățarea limbilor străine face senzație în Lon
dra. Lecțiile de pe disc au fost „întocmite" de un computer 
care garantează deprinderi de vorbire din prima zi. Amatori
lor care vor să se convingă li se oferă discul deocamdată... 
gratis. • ACTRIȚA CANDICE BERGER este prizoniera unui 
sultan crud și nemilos — iată subiectul unui nou film intitulat 
„Vrutul și leul". • UN POD CARE A COSTAT 8 MILIOANE 
DOLARI și a fost inaugurat la 5 octombrie pentru a face le
gătura între Macao și insulițele Taipa și Coloane nu are de
alt un singur inconvenient — el nu duce nicăieri, deși trebuie 
plătită o taxă de trecere de un dolar. Este ceea ce au desco
perit, pe propriile speze, automobiliștii care căutau, într-o zi 
estivală, liniște, departe de șoselele prea aglomerate ale Insu
lei Macao. După ce au străbătut cei 3 km ai podului, ei au 
constatat că nu le rămîne altceva decît să facă drumul îna
poi, deoarece insulițele Taipa și Coloane nu au nici un fel de 
șosele • CUNOSCUTUL COMPOZITOR GREC, Mikis Theo- 
dorakis a prezentat, miercuri seara, în incinta unui stadion din 
Atena, primul său concert în Grecia în ultimii opt ani. Spec
tacolul, la care au participat 50000 de persoane, s-a bucurat 
de un deosebit succes. • UN TRAFIC AERIAN PREA IN
TENS determină o micșorare a... recoltei de orez — a decla
rat un om de știință american. Un astfel de trafic aerian 
încărcat, a arătat savantul american, duce la scăderea cu zece 
la sută a intensității luminii soarelui și acest fapt determină 
o reducere cu 20—40 la sută a recoltelor de orez din zonele 
afectate. • MINISTRUL ITALIAN AL FINANȚELOR a de
cis să facă impozitele mai „populare". France Presse semna
lează că ministrul a încredințat unor specialiști de renume în 
publicitate ingrata misiune. Specialiștii caută formula care 
să redea surîsul contribuabilului obligat să plătească mereu 
mai mult...

S.U.A.: în căutarea surselor 
de economisire a combustibililor

Scăderea cu 15 la sulă, anul viitor, a importurilor americane 
de produse petroliere, recomandată de președintele Gerald Ford, 
nu va putea fi realizată decit in condițiile în care sectoarele 
economiei naționale își vor reduce consumurile la aceste pro
duse, se subliniază in cercurile oficiale de la Washington.

Potrivit documentelor oficiale remise presei, cele mai sub
stanțiale economii în acest domeniu ar putea fi obținute in ur
mătoarele sectoare :

e 500 000 de barili pe zi prin reducerea temperaturii de încăl
zire și a iluminării in clădirile publice și imobilele care adăpos
tesc birouri ;

• 500 000 de barili pe zi prin sporirea numărului pasagerilor 
automobilelor particulare utilizate pentru deplasarea salariaților 
la locurile de muncă ;

o Un milion de barili pe zi, înainte de anul 1980, dacă toate 
centralele electrice care funcționează pe bază de produse petro
liere sau gaze naturale, existente sau care vor fi construite — 
vor fi convertite pentru utilizarea cărbunelui.

Spirala 
prețurilor

e POTRIVIT unor cifre ofi
ciale date publicității Ia Berna, 
în decursul a 12 luni, prețui 
orezului in Elveția a crescut eu 
89,9 la sută, cel al zahărului — 
cu 85,8 la sută, iar prețul le
gumelor — cu 16,1 la sută.
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Energie d
O echipă de cer

cetători de la Uni
versitatea din Edin
burgh lucrează in 
prezent la elabora
rea unei metode de 
producere a energiei 
cu ajutorul apelor 
oceanului. Este vor
ba de construirea u- 
nor generatoare din 
beton și oțel, cu o 
lungime de aproxi
mativ 1 000 de me
tri, care ar urma să 
fie scufundate în a- 
pele Oceanului A- 
tlantic, lăsînd la su
prafață numai o 
porțiune de un me
tru. Generatoarele 
vor fi prevăzute fie
care cu 20 pînă la 40 
de aripi sau came, 
care vor fi puse în 
rotație de valurile o- 
ceanuluî. O baterie 
de 10 astfel de gene
ratoare, a precizat

n... apele
autorul metodei, dr. 
Stephen Salter, de 
la Departamentul de 
cercetări bionice al 
universității, ar pu
tea produce aproxi
mativ 500 de mega
wați — cantitate de 
electricitate sufici
entă pentru a apro
viziona un oraș de 
mărime medie, fără 
nici un efect poluant. 
Consumul de electri
citate al Marii Bri
tanii se ridică în 
prezent la 20 000 de 
megawați, obținuți 
din petrol, gaze, 
cărbune sau energie 
nucleară.

Generatoarele pre
conizate de Salter 
vor fi autopropulsa
te. Ele vor fi scoase 
în larg și așezate de 
așa natură incit u- 
riașele valuri ale A- 
tlanticului să se

oceanului
spargă pe întreaga 
lungime a generato
rului. Cu timpul, va
lurile vor conduce 
generatoarele înapoi 
spre țărm. Din trei 
in trei săptămini, 
generatoarele vor fi 
transportate la locul 
inițial, în largul o- 
ceauului. Autorul 
noii metode a preci
zat însă că cercetă
rile pentru punerea 
la punct a procedeu
lui îi vor reclama 
încă trei ani de stu
diu în laborator. El 
a menționat că ur
mează să fie rezol
vată problema sto
cării energiei produ
se astfel în ocean, 
precum și o serie de 
alte chestiuni prac
tice. Una dintre pro
blemele majore pe 
care Ie ridică noul 
procedeu este aceea 
a rentabilității.

e MIERCURI, s-a anunțat în 
Luxemburg majorarea prețului 
Ia lapte, smintînă și unt cu 
5,7 pînă ia 8,7 la sută. După cum 
a anunțat Ministerul luxembur
ghez al_ Economiei, măsura a 
fost luată in legătură cu recen
ta hotărire a miniștrilor agri
culturii ai Pieței comune de 
majorare a prețului de achiziție 
al produselor agricole.

® CREȘTERILE de prețuri 
din luna august a acestui an, se 
arată intr-un studiu al Organi
zației pentru Cooperare Econo
mică și Dezvoltare, au făcut ca 
rata anuală a inflației în cele 
24 de țări^ membre să atingă 
13,5 la sută. Cele mai mari 
creșteri de prețuri s-au înre
gistrat în Elveția și Suedia, pe 
locurile următoare situîndu-se 
S.U.A. și Spania. Majorări rela
tiv reduse de prețuri s-au înre
gistrat numai în unele țări vest- 
europene, se arată în document, 
dar această situație, apreciază 
experții O.E.C.D., se datorează 
unor factori cu durată limitată. 
Pe de altă parte, in raport se 
relevă faptul că au crescut nu 
numai prețurile produselor ma
nufacturate, dar și costul servi
ciilor.

ULTIMA LUPTA : Lumina (o- 
rele 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20).

BUY BLAS : Sala Palatului
(orele 17,15; 20,15), Scala (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21).

TATÂL RISIPITOR ; Victoria 
(orele 9,15; 11,30; 14; 16.15; 18,30; 
20,45). Tomls (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).

IN CER Șl PE PAMINT : Bu- 
cegi (orele 16; 18; 20).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Feroviar (orele 9.30; 12; 
15,30; 18; 20.30). Gloria (orele
8,45: 11: 13,15; 15.30; 18; 20,30).

ZESTREA : Timpuri Noi (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15).

DOI PE UN BALANSOAR : 
Central (orele 9.15; 11,45; 14.30;
17 15; 20).

..STEJAR" — EXTREMA UR
GENȚA : Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20.15). Munca (orele 16; 
18: 20).

FARA UN ADIO Doina (orele 
11.15; 13.30: 17.30: 20). la orele
9 45; 16 - program pentru copii; 
Giulești (orele 15,30: 18; 20,15).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL ; Excelsior (orele 9: 11.15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30). Melodia
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

- - - - «

20 45), Modern (orele 9; 11,15;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Capitol (o- 
rele 9.15; 11.30; 13,45).

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

GOANA DUPĂ AUR : Buzești 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30). Aurora (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15), Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15) .

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

RIUL ROȘU : Gri Vita (orele 9; 
11.45: 15; 17.45; 20,15).

PIELE DE MAGAR : Dacia (0- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30)* 
Lira (orele 15.30; 18; 20.15).

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

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

PRIETENA MEA SYBILLE i 
Floreasca (orele 16; 18; 20).

CONTESA WALEWSKA : Volga 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 13;
20.15) ,

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

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

PACALA ; Arta (orele 12 ; 15,30 ; 
19).

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

50 000 DE DOLARI RECOM
PENSA : Crîngași (orele 15,30; 
17,45; 20).

NU ESTE TIMP : Rahova (orele 
16; 18; 20).

TRECĂTOARELE IUBIRI s Mio
rița (orele 13,30 ; 15,45).

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

VERONICA SE ÎNTOARCE 5 
Moșilor (ora 15,30).

APARTAMENTUL: Moșilor (o- 
rele 18: 20.15).

POLIȚIA SUB ACUZARE : în
frățirea (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

CHITTY-CHITTY. BANG-BANG: 
Popular (orele 15,30 ; 19).

ORDINUL ANA : Progresul (ore
le 15,30 : 18 : 20.15).

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

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

(Sala Savoy) : PARDON... SCU
ZAȚI... BONSOAR — ora 19,30; 
Teatrul ..Ion Creangă" : NOTA 
ZERO LA PURTARE _ ora 9,30; 
A.R.I.A. (la Sala’ Ansamblului 
„Rapsodia Română") : TEATRUL 
LIRIC NAȚIONAL „GONZALO 
ROIG" (Cuba) — ora 20.

PROGRAMUL III

Opera Română : SEARA VIE- 
NEZA — ora 19; Teatrul Național 
(Sala Mică) : SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora 
19.30; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Mâgureanu) : 
CHIȚIMIA — ora 19.30; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magfieru) : 
LADY X — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : PITICUL DIN GRĂDINA 
DE VARA — ora 19; Teatrul de 
Comedie : UN HAMLET DE 
PROVINCIE — ora 19.30: Teatrul 
Mic : VIAȚA E CA UN VAGON ?
— ora 19,30; Teatrul Giulești ; 
CASA CARE A FUGIT PE UȘĂ
— ora 19.30; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu" : PIRUETE MUZICALE — 
ora 19,30; Teatrul „C. Tănase"

9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9.55 
Melodia zilei : „Te iubim studen
ție" de Mircea Neagu. 10,00 Clubul 
curioșilor. 11,00 Profil pe portativ 
— Viorel Costin, un tînăr interpret 
al muzicii populare. 11,20 Țara 
mea de glorii — clntece de Dinu 
Stelian. 11.30 Antract muzical _ 
pagini camerale celebre de com
pozitori romantici. 12,00 știri. 12,05 
O operă pe săptămină : „Lucrezia 
Borgia" de Donizetti (actul II). 
12,55 Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii. 17,00 Știrile după-amie- 
zii. 17,05 Alo, Radio 1 — muzică 
ușoară la cerere. 17,50 Te iubim, 
tinerețe — clntece. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Arhitectură. 18.10 Mu
zică simfonică. 18,55 Melodia zilei. 
19,00 In direct... de la Expoziția de 
sistematizare a municipiului Bucu
rești. 19,30 știri 19,35 Casa de 
discuri Electrecord. 20,00 Educa
ție, răspunderi — io dialoguri des
pre personalitate. 20.30 Trei piese 
pentru orchestră. 21,00 Top-ul re

vistei „Săptămîna". 22,00 O zl în
tr-o oră. 23,00 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23,15 Poetica. Anghel 
Dumbrâveanu. 23.55—24,00 Ultimele 
știri.

PROGRAMUL 1
16,00—17,00 _ Teleșcoală. 17,30 — 

Emisiune în limba germană. 
19,10 — Tragerea loto. 19,20 — 1001 
de seri : Povești din călimară. 
19.30 — Telejurnal. Directivele 
pentru Congres pe masa de lucru, 
de studiu a întregului popor. 
20,00 — România de astăzi, Româ
nia de mîine — revistă sociâl- 
politică TV. 20,30 — Publicitate. 
20.35 — Film artistic : „Trei zile 
din viața lui Victor Cernlșev" — 
producție a studiourilor sovietice. 
Premieră pe țară. 22,10 — 24 de 
ore. 22,30 — închiderea progra
mului.

PROGRAMUL 2
17,30 — Telex. 17,35 — Partid, 

stejar neînlrînt. Pagini corale 
interpretate de corul muncitorilor 
din Morenl și corul Căminului 
cultural din comuna Buteni. 
17,50 — Film artistic : „Străzile au 
amintiri". Regia Manole Marcus. 
19,15 — Ritm și melodie cu forma
ția Dan Ardeleanu. 19.30 — Tele
jurnal. Directivele^pentru Congres 
pe masa de lucru, de studiu a 
întregului popor. 20,00 — Biblio
teca pgntru toți. 20,45 — Repor
ter '74. 21,05 — Telex. 21,10 — Uni
versitatea TV. 21,40 — Oaspeți în 
studiourile noastre : formația 
Edgardo Palacios — Ecuador. 
22,05 — Cărți șl idei. 22,25 — în
chiderea programului.

Dacă morile de apă au constituit punctul de pornire al turbi
nelor hidroelectrice, cele de vînt au oferit ideea acestui „mixer". 
Construit ia Albuquerque, în statul american New Mexico, pen
tru experimente, „mixerul" transformă energia vîntului în curent 
electric. Se apreciază că punerea sa, actualmente de 1 MW, poa
te fi sporită în scurt timp la 10 MW.

• ÎNTR-UN INTERVIU a- 
cordat agenției France 
Presse, Abdelaziz Bouteflika, 
ministrul de externe al Al
geriei și președinte al actua
lei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., a arătat că 
„recentele cuceriri dobindite 
de țările producătoare de pe
trol au redat întregul său 
sens politicii de suveranita
te și recuperare a bogățiilor 
naturale", aplicată de statele 
respective.

Ministrul de externe alge
rian a relevat că actualul 
moment este crucial în isto
ria relațiilor economice in
ternaționale, subliniind im
portanța deosebită a „unor 
mutații semnificative în ra
porturile dintre țările in 
curs de dezvoltare și statele 
industrializate". Există în 
prezent, a arătat el, alte for
mule de cooperare care pot 
să asigure echilibrul intere
selor și o dezvoltare armo
nioasă a relațiilor internațio
nale. Este necesar, a spus 
ministrul algerian, ca noi 
toți, . atit la nivel bilateral, 
cit și regional și internațio
nal, să promovăm o politică 
de cooperare pentru ca fieca
re, respectîndu-și, în același 
timp, interesele poporului 
său, să poată participa la 
eforturile colective pentru 
realizarea păcii și progresu
lui".
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