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PREGĂTIREA

In acest an, aproape 400 000 de tineri dobindesc titlul de cetățean major cu drepturi și datorii pe care le consfințește Constituția țarii. Dintre aceștia, calenda- r is tie, unii au împlinit 18 ani, alții Urmează să-i împlinească. Indiferent insă de ziua și luna nașterii fiecăruia, organizațiile U.T.C. își rezervă sărbătorirea majoratului pentru toți în luna decembrie. Stabilirea datei exacte la care vor avea loc festivitățile este de competența fiecărei organizații și, fără îndoială că organizatorilor nu Ie este indiferent felul in care vor marca trecerea unui nou prag al vîr- stei și al maturității cetățenești.' Sărbătoarea majoratului fiind de fapt finalizarea unei acțiuni mult mal largi, ea se cere temeinip pregătită, motiv pentru rara C.C. ai U.T.C. a și recomandat extinderea perioadei de organizare a activităților ce o preced pentru întreg trimestrul. Educarea moral-ce- lățenească a tinerilor, pentru cunoașterea normelor de muncă și viață promovate de partidul și statul nostru, a legilor țării, a stat, desigur, și pînă acum in atenția organizațiilor U.T.C., Implicit prin studierea proiectului de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale e- ticii șl echității socialiste. Organizarea unor întîlniri cu juriști care să explice mai in amănunt, celor care împlinesc 18 ani, ce înseamnă a fi cetățean major, datoriile și drepturile unui bun cetățean, se recomandă in special. Din discuțiile organizate cu deputați ai consiliilor populare comunale, orășenești și municipale, cu primari. tinerii vor înțelege și mai bine nu numai necesitatea respectării legilor țării, dar și principiile care guvernează democrația noastră socialistă în munca tuturor organelor și organismelor țării, pină la cel mai inalt forum, Marea Adunare Națională. Din asemenea întîlniri și discuții, ei vor afla totodată perspectivele de dezvoltare a localităților lor în toate domeniile vieții economice și sociale. înțelegind în acest fel și responsabilitățile sporite ce ie revin ca cetățeni majori ai țării. în șirul acțiunilor întreprinse cu cei pe care organizațiile ii vor sărbători pot fi înscrise și excursii tematice, dezbateri pentru cunoașterea Constituției țării, iar in școli, unde dealtfel sint și cei mai mulți tineri care împlinesc 18 ani, se pot organiza adevărate colocvii cu sprijinul profesorilor de științe sociale.Aducind in atenție prin acest colț de pagină sărbătoarea majoratului nu ne-am propus prezentarea unui calendar ai acțiunilor care se pot organiza in această perioadă. Despre tot ceea ce pot întreprinde organizațiile cunosc mult mai bine comitetele județene ale U.T.C.Am adus in discuție acest subiect pentru a reaminti comitetelor județene că reușita sărbătorii majoratului se asigură de pe acum. luminarea diplomelor și felicitările ce se vor adresa in cadrul festivităților din luna decembrie trebuie să fie doar finalul unei largi acțiuni, menită să sădească în memoria celor mai tineri cetățeni cu drepturi depline sentimentul mindriei și responsabilității omului care trăiește in societatea socialistă multilateral dezvoltată și care va trăi în comunism.
N. COȘOVEANU

0 VESTE PENTRU
CITITORII NOȘTRI

• O incursiune în compe
tițiile anului : marile meciuri, 
surprize, eroi, performanțe 
ți... afaceri • Ce facem pen
tru tenisul românesc ? (o am
plă dezbatere - la care sînt 
invitați ți cititorii - privind
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SOCIETATEA SOCIALISTA

Azi, prezentăm dezbaterea punctului nr. 5 din proiectul Programului Parti
dului Comunist Român, privind :

DEZVOLTAREA INTENSIVA A AGRICULTURII - RAMURA DE BAZA A ECONOMIEI NOASTRE 
NAȚIONALE. CA URMARE A GENERALIZĂRII MECANIZĂRII MUNCII, EXTINDERII CHIMIZĂ
RII INTRODUCERII CUCERIRILOR AGROTEHNICII MODERNE, ÎNFĂPTUIRII PROGRAMULUI DE 
AMENAJĂRI FUNCIARE, AGRICULTURA VA ASIGURA PRODUCȚII ÎNALTE Șl STABILE, SATIS
FACEREA NEVOILOR DE MATERII PRIME ALE INDUSTRIEI Șl A CERINȚELOR DE CONSUM 
ALE POPULAȚIEI. REALIZAREA UNEI AGRICULTURI INTENSIVE, MODERNE, DE ÎNALTĂ PRO
DUCTIVITATE' CONSTITUIE UN FACTOR DETERMINANT PENTRU ÎNTREAGA DEZVOLTARE 
ECONOMICO-SOCIALĂ, PENTRU CREȘTEREA VENITULUI NAȚIONAL Șl A BUNĂSTĂRII ÎN

TREGII SOCIETĂȚI.

Baportiil tinerilor ,către Congres
întreprinderea de aluminiu Slatina

ANGAJAMENTUL
VA FI RESPECTATDeși la întreprinderea de aluminiu Slatina planul fizic pe ultimele 3 luni a fost îndeplinit în condiții bune, realizin- du-se chiar o depășire de 166 tone de aluminiu, rămînerile în urmă continuă să se mențină la un nivel încă destul de ridicat. Prin ce se manifestă. în aceste condiții, rolul organizației de tineret și care sînt măsurile pe care le-a luat pentru eliminarea restanțelor la planul fizic ?— Am creat o brigadă, formată din 30 de tineri, lăcătuși și electricieni care se ocupă numai de reparatul cuvelor, ne informează Victor Constantin, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere. Ca urmare, au fost eliminate în totalitate absențele nemotivate, iar reparația capitală a unei cuve a fost redusă cu 3—4 zile. De asemenea, din inițiativa organizației de tineret de la atelierul de reparații, a fost construit un cuptor, deservit numai de tineri, care valorifică deșeprile de aluminiu din întreprindere.Desigur, inițiativele, angajamentele, planv-ile de măsuri — aveam să constatăm — sînt mult mai numeroase decît cele prezentate de secretarul comitetului U.T.C. Primul pas a fost deci făcut. Dar, aveam de asemenea să ne convingem că ele nu au fost încă generalizate și aplicate la nivelul întregii întreprinderi. Mai există de asemenea, numeroase cuve care lucrează sub randament, i după cum, mai există destule cuve care, în loc de trei ani de funcționare, strică chiar din primul an.— Acestea sînt domeniile către care ne îndreptăm cel mai mult atenția : eliminarea actelor de indisciplină și execuțarea unor reparații capitale de cea

se

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a lll-al.
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SUCCESE
ALE PETROLIȘTILOR

Rafinăriile din județul Praho
va au livrat pînă acum, în 
afara obligațiilor înscrise în 
planul anual, 125 000 tone ben
zină, 15 000 tone uleiuri mine
rale și alte derivate din țiței.

Eforturile depuse de colecti
vele rafinăriilor prahovene 
pentru obținerea unor aseme
nea succese au dus, totodată, 
la îndeplinirea angajamentelor

Studenți ai A.S E. București la recoltatul tomatelor în I.A.S.
Mihăilești Foto; O. PLECAN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 11 octombrie, pe tovarășul Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Manea Mănescu, prim- ministru al guvernului, Leonte Răutu, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară de colaborare economică și tehnico- științifică, Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Trbfin Si- medrea, ambasadorul României la Sofia.Au luat parte tovarășii Jivko Jivkov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții bulgare in Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară de colaborare economică și teh- nico-științifică, Andon Traikov, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, și Ivan Abagiev, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.Cu acest prilej, oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut frățesc, cordial, din partea tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, împreună cu urări de noi și mari succese poporului român în edificarea societății socialiste multilateral 1 dezvoltate.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită tovarășului Todor Jivkov cele mai bune urări de să-

nătate și fericire și expresia sentimentelor de prietenie pe care întregul popor român le nutrește față de poporul frate bulgar.In timpul întrevederii a fost exprimată satisfacția pentru cursul mereu ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două partide, state și popoare, subli- niindu-se că întîlnirile și convorbirile fructuoase dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, hotărîrile adoptate cu aceste prilejuri au constituit momente deosebit de importante pe linia adîncirii acestei rodni-

ce prietenii. Abordindu-se probleme privind dezvoltarea în perspectivă a raporturilor ro- mâno-bulgare, pe multiple planuri, a fost exprimată hotărîrea ambelor părți de a folosi tot mai deplin avantajele colaborării pentru accelerarea dezvoltării e- conomico-sociale a României și Bulgariei, corespunzător intereselor popoarelor român și bulgar, cauzei socialismului și păcii.A avut loc, de asemenea, un schimb de vederi asupra unor probleme ale vieții politice și economice internaționale, în ca-

drul căruia au fost subliniate mutațiile pozitive ce au loc în lumea contemporană, voința comună de a milita consecvent pentru instaurarea unei noi ordini economice în lume, pentru afirmarea tot mai puternică a cursului spre destindere, securitate și conlucrare între națiuni, în Europa și în întreaga lume, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru o lume mai dreaptă, mai bună.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, tovărășească.
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

sa reîntîlnit cu Yasser Arafat președintele O.E.P.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a reintîlnit, vineri, 11 octombrie, cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Cu acest prilej, într-o atmosferă de caldă cordialitate, de înțelegere reciprocă, a fost exprimată dorința comună ‘de a extinde relațiile de solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, de a întări prietenia dintre popoarele mân și palestinian.Au fost abordate, totodată, probleme privind evoluția situației din Orientul Mijlociu, îndeosebi cele referitoare la crearea condițiilor pentru ca poporul palestinian să-și poată organiza o viață liberă, potrivit intereselor și năzuințelor sale legitime.

OBIECT, SUBIECT

Tot in cursul zilei de ieri, au fost primifi la tovarășul Nicolae Ceaușescu

șeful delegației economice guvernamentale din Ecuador, președintele Companiei

Boeing și președintele Companiei japoneze Koyo Seiko Relatările în pagina a V-a

CHIAR Șl 1N ACTIVITĂȚILE DE SEZON

Știința poate întreține un
fructuos

— Așadar, stimate tovarășe Olaru, ce se înțelege, într-un perimetru de activitate ca al dv., prin noțiunea de campanie agricolă ?— în cercetare este vorba de o campanie neîntreruptă. De
începind de săptămîna viitoare

44
Un nou serial al „Scînteii tineretului" pe teme de sport, 

susfinut de colaboratorul nostru Ion Țiriac, maestru emerit 
al sportului.

măsurile care ar trebui luate 
ca tenisul să devină, intr- 
adevăr, un sport cu o bază 
de masă puternică, pentru a 
putea crea prin selecție, va
lori care să ne reprezinte, cu 
brio, în arena internațională).

I...... .  .... •

Convorbire cu dr. ing. CONSTANTIN OLARU,
secretar științific al Stațiunii de cercetări agricole Caracal, 

iudețul Oltaltfel, și. în agricultura propriu- zisâ lucrurile stau la fel, numai că anumite lucrări, dună importanță și intensitate, sint eșalo- iriate, caracteristic, în funcție de diverse anotimpuri. Da, toamna este un‘ariotimp de intensă activitate agricolă.— Deschizînd familiarizați-ne specificul muncii tare.— Acționăm. în
o paranteză, intrucîtva cu dv. de cerce-— Acționăm în cadrul a două rriari sectoare : cercetare și producție. Trei laboratoare satisfac activitatea de cercetare : ameliorare și producere de să- mînță ; agrofitotehnie ; îmbunătățiri funciare. Producția include 5 ferme —.trei vegetale și . două zootehnice — în care se lucrează, aș zice, ca-n orice întreprindere agricolă de stat.— Solicitîndu-vă să ne relatați cîteva din rezultatele cercetării științifice în stațiunea dv., v-am ruga să subliniați în mod deosebit și acele aspecte care au o legătură directă cu producția.

— Legătură directă cu producția are întreaga noastră muncă de cercetare. Mai mult, aș susține că urmărim, la termene fixe și cît mai strînse, a- plicarea rezultatelor noastre tn cîmpul fertil al practicii, cotidiene. Să luăm, de pildă, griul. Sigur, experiența pe care o semănăm în . cîrnp în această toamnă a fost gîndită mult înainte. Vedeți, noi sîntem primii care începem, recoltatul *- cu soiurile cele mai timpurii — și ultimii care terminăm. Practic, campania din această toamnă a început încă dirțl iunie și se va termina tîrziu, în noiembrie, cînd- vom semăna ultimele „elite". în acest sens, pe lingă terenul nostru, avem zeci de hectare de loturi demonstrative în cadrul unor unități cooperatiste și de stat — la Dobro-
ION andreița

(Continuare în pag. a lll-a)

Creator de valori noi, totodată socialis
mul asigură nu numai condițiile necesare 
pentru ca oamenii să vină în contact cu tot 
ceea ce s-a creat mai bun, ci și pe acelea 
menite să împiedice falsul de a îmbrăca 
haina valorii adevărate și ocupînd astfel 
un loc nemeritat în ochii oamenilor. Nu toți 
înțeleg importanța sesizării și neacceptării 
unor astfel de travestiri. Mai rău este cînd 
nu înțeleg, sau se prefac că nu înțeleg, 
chiar unii dintre distribuitorii valorilor. Un 
responsabil de teatru căruia i se semnala 
marele decalaj dintre calitatea repertoriu
lui universal și aceea a pieselor alese de 
teatrul său din dramaturgia națională, ridi
ca din umeri: „Ce vreți, sînt actualei". 
Slabe, dar actuale I Ce în
seamnă „actuale" pentru res
pectivul responsabil e greu de 
înțeles. Probabil că a ajuns la 
concluzia că e o fatalitate 
ca piesa actuală să fie nu
mai actuală, dar nu și bună. Lucru, cum spu
ne multă lume, neadevărat. Avem o serie 
de piese izbutite, poate nu capodopere, dar 
cu examenul valorii luat în fața publicului 
de azi și a criticii de azi. Acel responsabil, 
nu se știe de ce, confunda actualul cu ul
tima oră. Piesele „alese" erau chiar de ul
timă oră, dar, în nici o legătură cu actua
litatea lor, slabe. De ce au ajuns să fie 
recomandate, poate că nu-i doar vina lui. 
E sigur însă că mai multe stagiuni la 
rînd cu ele cap de afiș pot să aducă
mari prejudicii și, în primul rînd, vor 
adînci sentimentul spectatorilor că distanța 
valorică între unele și altele este irecupera
bilă. Ce fel de educație este și asta ? Să 
zicem că ne interesează numai tinerii spec
tatori. în mod mai general, știe oricine, tine
retul este obiect și subiect al educației.

C. Stănescu

A ,educa presupune a avea metode și a 
dispune de valori. Cultul metodei fără va
lori, dar, probabil și invers, cultul valorilor 
fără metode nu dau rezultate cînd e vorba 
de o educație sistematică și continuă cum 
este a noastră. Mai recomandabilă e atunci 
tehnica autodidactului. Dar noi avem insti
tuții destinate educației sistematice, iar au
toeducata este și o chestiune ^de alegere. 
Cînd oferi piese proaste sau te faci că nu 
vezi distanța dintre o categorie și alta nu 
mai poate fi vorba nici de alegere și nici de 
educație. Ar mai fi poate o idee: responsabi
lul respectiv, dar numai el, să micșoreze de
calajul prin scăderea pe ansamblu a valorii 
repertoriului I Putem glumi cu asemenea lu

cruri ? 1 Tn artă, și deci și 
în dramaturgie, ca și în ori
care altă parte, capodoperele 
nu 
ar 
tă

sau

se nasc peste noapte și 
trebui să dovedim mai mul- 
maturitate în alegerea u- 
idei de ultimă oră. Nu-i nicinor lucrări

o lege ca acestea să fie bune sau rele 
dar, în cazul amintit, legea părea să fie : 
„sînt proaste, dar de ultimă oră" ! Un om 
de cultură - distribuitorul cultural este un 
asemenea om - își poate permite nu să 
gîndească, dar să și acționeze așa ?

Desigur, ca subiect al educației tineretul 
mai poate și să întoarcă spatele lucrărilor 
proaste. Nu într-un singur loc, ci oriunde 
prin astfel de lucrări pretindem că i se face 
educație. Un larg cîrnp de difuzare a lu
crului încropit peste noapte și dat drept 
valoare a aoua zi îl constituie, deseori, și 
casele de cultură. N-am auzit însă să se fi 
întîmplat undeva. Trag concluzia că tinerii 
sînt manierați. Sau că acolo merg numai ti
nerii care mai cred că tot ce vine de pe 
scenă e bun. Să fim serioși I Nu toți cei 
care ascultă aud.

f
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UNIVERSITATEA
POPULARĂ

l-.<;

o formă eficace de
culturalizare a maselor

Interviu cu prof. univ. dr. ing. EDMOND NICOLAU
prorector al Universității populare București

• 14 TEME PENTRU 2 000 DE CURSANȚI, ÎN 1961 • 140 DE CURSURI PENTRU 12 000 DE 
IUBITORI Al ȘTIINȚEI Șl CULTURII, IN 1974 I • DE LA PREGĂTIREA POLITICĂ, PÎNA LA CELE 
MAI NOI CUCERIRI ALE CIBERNETICII * 6 000 DE CETĂȚENI ÎNVAȚĂ AICI LIMBI STRĂINE • 

ANUAL, PESTE 100 000 AUDIENȚI ÎN SĂLILE DE STUDIU

Universitatea populară Bucu
rești a intrat în al 13-lea an 
de activitate. Continuatoare a 
tradițiilor „Lectoratului cen
tral", înființat de partid în 
1949, a mai vechilor univer
sități muncitorești care, în di- 
vecse forme, și-au desfășurat 
munca propagandistică timp 
de aproape un secol, a altor 
modalități aparținînd activi
tății de culturalizare a mase
lor, cum au fost „Ateneul ro
mân", ASTRA — în Transilva
nia, Universitatea lui Nicola e

audia popu-— Ce cursuri noi vor „studenții" Universității . . lare in noul an de învățămint ? La alcătuirea programului de studii s-a avut în vedere faptul că nomenclatorul profesiilor se completează continuu, că apar specializări și domenii noi de activitate ? în acest sens, Universitatea populară și-a adaptat programul la cerințele actuale ?— Legarea învățămîntului de practică, de necesitățile sociale constituie primul deziderat al Universității noastre. Aproape toți cursanții vin din producție și își continuă activitatea de instruire profesională pentru că exigențele mereu crescinde impun soluționarea unor probleme ridicate de practică, de activitatea productivă. Anul acesta, mai mult decît in anul trecut, se vor organiza cursuri de cultură profesională (informare și perfecționare) elaborate pentru categorii profesionale diferite, atit ca profil de specialitate, cit și ca domeniu de activitate.Au fost menținute și perfecționate tematicile unor cursuri ce funcționează de mai mulți ani la U.P.B., care se dovedesc in continuare utile pentru un larg număr de specialiști preocupați de studiul metodologiei moderne de optimizare a activității umane : Cercetarea operațională și aplicațiile ci, Econometria. Ergonomia. Metodologia elaborării prognozelor, particularizată la anumite sectoare de activitate e- conomică și culturală. Trebuie remarcat și cursul „Sisteme socio .-culturale ; metode de analiză și previziune", care se adresează lucrătorilor din presă, radio. televiziune, edituri și cultură.în programul acestui an de învățămint popular au fost introduse cursuri de aplicare a matematicii la diferite sectoare de activitate, sau de marketing, particularizate după cerințele pe care le considerăm prioritare.Cursuri de perfecționare profesională elaborate la cererea unor instituții și întreprinderi sint noi forme de Învățămînt
Căminul nostru 

studențesc

CHEILE AUTOADMINISTRĂRII NU SÎNT
INSTRUCȚIUNILE, CI SPIRITUL DE ORDINE

SI SPIRITUL GOSPODĂRESCNumărul celor care locuiesc în cele 16 cămine ale Complexului studențesc timișorean se ridică la aproximativ populația unui orășel. O „localitate" care are de rezolvat zilnic un noian de probleme, unele mereu aceleași, altele ivite pe neașteptate. Și cum la noi s-a statornicit obiceiul ca multe dintre ele să fie rezolvate de oamenii înșiși, indeplinindu-și astfel pe de-a-nt.regul atributele de cetățeni. de ce n-am cere același lucru și locuitorilor unui orășel studențesc. Cum își gospodăresc ei înșiși ..orașul'', problemele sociale. culturale, de instrucție în general?In aflarea răspunsului la a- ceastă întrebare, în vizita și discuțiile purtate cu studenții căminiști am fost Însoțiți de tovarășa Maria Cașotă, vicepreședintă a Consiliului U.A.S.C. cu munca educativă în cămine și asistentă socială pe centru universitar. Nu înainte de a fi puși la curent cu cîteva lucruri de amănunt privind măsurile preconizate pînă în prezent. Ni le prezintă asist, univ. tovarășul Matei Ștefan, șeful comisiei care răspunde direct de aceste probleme. „Autogospodărirea căminelor. introdusă încă de anul trecut, in majoritatea cazurilor a dat bune rezultate. Intenționăm ca începînd din acest an să extindem această practică, iar in perspectiva imediată să trecem la intensificarea activităților politico-educative în cadrul căminelor prin transferarea lor ' «tiu cluburile studențești. Deo- 

Iorga de la Vălenii de Mun
te, cursurile profesorului Ion 
Cantacuzino, organizate pen
tru micii meseriași din Capi
tală, cercurile socialiste și 
casele de cultură ale poporu
lui, Universitatea populară de 
astăzi dispune de aproximativ 
750 de sucursale in întreaga 
țară. De-a lungul ultimilor 13 
ani, această instituție a dat 
publicului posibilitatea să cu
noască personalități marcan
te ale vieții culturale 
nești: Tudor Vianu,

româ-- 
care a

In plus,care semnifică, o dată caracterul deschis al programelor de instruire oferite de U. P. B. Astfel, în peste 20 de întreprinderi. „Dacia". Tricoda- va, întreprinderea de mașini grele, „Vulcan" etc., se organizează cursuri ale Universității populare.în colaborare cu Centrul de calcul al Universității București se va continua și în anul acesta seria cursurilor de instruire a programatorilor de calculatoare in metodele Fortran și Cobol. La clubul întreprinderii „Gri- vița roșie" are loc cursul „Ma- nageratul socialist la nivel microeconomic și microsocial" ; un . cups de marketing, în colaborare cu Academia „Ștefan Gheorghiu" va fi organizat pentru lucrătorii din Ministerul Industriei Ușoare ; pentru Uzinele „Timpuri noi" organizăm un curs despre fiabilitatea produselor ; la IPROLAM se va ține cursul „Metodologia elaborării prognozelor tehnologice cu aplicații în industria siderurgică" ; pentru educatoare, un curs special de „Psihologia educației", un curs pentru bibliotecari, un curs pentru instituțiile de teatru etc.în to.tal, anul de învățămint universitar 1974—1975 va avea 140. de cprsuri și cicluri tematice, pentru cei 12 000 de cursanți ai săi.— în programul Universității populare sînt prevăzute cursuri de studiere a documentelor de partid, dc cunoaștere și aprofundare a politicii științifice a partidului aplicate in etapele viitoare ale construcției socialiste ?— în colaborare cu Centrul de pregătire politico-ideologică al Comitetului municipal București al P.C.R. se organizează, la Universitatea populară, pe parcursul unui întreg an, cursul „Progamul partidului — călăuză în făurirea societății viitoare". El oferă pe larg participan- ților explicații și dezbateri asupra ideilor cuprinse în Programul partidului. Ciclul „Transformările fundamentale 

1

in intimpinarea noastre așteptăm și instrucțiuni Desigur. sînt și instrucțiunile, dar primirea lor por- drum prin, cămine.
camdată însă, intențiilor să primim mai precise", necesare pînă Ia nim la Prima impresie în căminul nr. 8 (după cîteva zile de la începerea cursurilor) esțe cea a unei desăvîrșite ordini. „Anul trecut — ne spune Gabriela Gyene, a- nnl II electrotehnică — la căminul 15 unde am locuit, o vreme am curățit și holurile. Apoi, fiindcă nu s-a ajun* la o perfectă organizare, a trebuit să abandonăm această practică. Nu e mai puțin adevărat că pentru a vorbi despre o reală și autentică administrare., este nevoie să se țină seama de timpul pe care îl' are la îndemînă studentul". Ne întrebăm -dacă, pentru a definitiva un program riguros de organizare a autoadministrării în cămine care să țină seama de timpul disponibil al fiecărui student, era nevoie să se aștepte sosirea „instrucțiunilor". Nu credem. Cu atît mai mult cu cît exista aici o bună experiență. Ceea ce ne determină să conchidem că autoadministrate» se cuvine a începe cu găsirea și apoi gospodărirea propriilor idei.în privința problemei fondului de timp, e adevărat, foarte drămuit, ea se pune doar a- tunci cînd folosirea lui se face alandala. Despre binefacerile multiple ale unui timp riguros așezat pe ore fi minute nevor- 

fost și primul rector al Uni
versității populare, Ion Marin 
Sadoveanu, Ion Barbu. Mihai 
Ralea. Perpessicius, George 
Călinescu, Tudor Arghezi, 
George Oprescu, Victor Efti- 
miu, Eusebiu Camilar. Cu 
prilejul deschiderii unui nou 
an de învățămint al acestei 
instituții, am adresat cîteva 
întrebări prof. unic. dr. ing. 
EDMOND NICOLAU, pro
rector al Universității popu
lare București.

petrecute in structura de clasă și profesională a populației României" va analiza mutațiile sociale care se vor produce pe parcursul viitorilor ani in România socialistă. De o largă audiență la public se bucură cursul început cu ani în urmă. „Istoria P.C.R., a mișcării revoluționare și democratic^ in România — in documentele vremii-, Anul acesta se inaugurează și cursul de „Istorie a popoarelor Americii Latine", conti- nuindu-se cu ciclul cursului de friciiere “ 1Storiei Popoarelor A-oferă Universitatea— Ce străfoV? Pentr" stu«ul limbilor
de cursan« oare învață limbile străine, de largă circulație _ engleză, franceză, germana, rusa, spaniolă, japoneza, chineză. în anul acesta 

s-a introdus studiul limbilor portugheză, cehă, sirbă. suedeză ■și polonă. Ca să facem față tu- toror solicitărilor închiriem săli de clasa, prin diverse școli Se re fonetice pentru corectarea pronunției, a unor laboratoare tehnice și, a une- ■ blioteci de specialitate, văzută eu c ” - -Prin săliletrec într-un an peste 100 000 de audienți. Numărul lor va fi și mai mare în viitorii ani și trebuie să ne gîndim, de pe acum, la crearea unor condiții optime pentru a ne desfășura activitatea.De la 14 teme de dezbatere și 2 000 de cursanți, cu care Universitatea populară și-a început activitatea acum 13 ani, fiecare an școlar inaugurează noi discipline de studiu, din cele mai diverse domenii ale activității sociale și înregistrează, ca o consecință firească, tot mai mulți cursanți.

a unei bi- - --» pre- o sală de lectură, noastre de studiu

Interviu realizat de 
ION MARCOVICI

besc Dămoc Ipan și Dimeny Arpad, ambii studenți în anul I electrotehnică, proaspăt lăsați la vatră. Și cu toții cunoaștem, mai mult sau mai puțin, rigorile unui program zilnic din armată. Se sculau la ora 5,30 și se culcau în jurul orei 10 sea-
O APARIȚIE DE PRESTIGIUSemnalăm o apariție inedită. nu numai prin profil, ci și prin caracterul său de pionierat. Este vorba de primul Caiet selectiv de infor- matică-cercetări interdiscipli- nare, apărut recent sub egida Consiliului U.A.S.C. din Centrul universitar București, publicație ce se impune prin ținuta științifică și diversitatea tematicii abordate de colaboratori. Publicația studenților este prima dc acest gen din țara noastră. În cuvintul introductiv, academicianul Nicolae Teo- dorescu, îndrumătorul mereu tinăr și pasionat al cercetării studențești, menționează : „Pentru cei ce cunosc și practică informatica, parcurgerea cuprinsului acestui prim caiet va fi o plăcută și instructivă surpriză, o surpriză de descoperire, fiindcă tematica abordată de studenți este mult mai largă decît cea care se întîlneș- te In cursurile ș! manualele,

Ancheta „Scînteii tineretului

ALEXANDRU IVASIUC

Apropiata sărbătoare a Zi
lei armatei este marcată de 
numeroase manifestări și acți
uni dedicate acestui eveni
ment. In unități, la Casele ar
matei din orașele garnizoană, 
în întreprinderi și școli sînt 
programate simpozioane, ex
puneri, întilniri cu veterani ai 
războiului antihitlerist, seri 
ale poeziei și cîntecului ostă
șesc, programe cultural-artis- 
tice susținute de formații de 
artiști amatori militari, gale 
de filme cu tematică adecva
tă. Un loc important — pen
tru strîngerea legăturilor și 
mai buna cunoaștere a tu
turor categoriilor de tineri 
din patria noastră — în ca
drul acestui șir de manifes
tări este rezervat, întîlnirilor 
ostașilor și elevilor școlilor 
militare cu tinerii muncitori, 
țărani, elevi, studenți, aceștia 
din urmă fiind invitați să vizi
teze unități militare, săli de 
specialitate, să asiste la spec
tacole. cultural-artistice 
de militari. Aceluiași scop

date

MANIFESTĂRI
DEDICATE

rrZILEI
ARMATEI"

-— cunoașterii mai îndeaproa
pe, directe a vieții șt activită
ții militarilor, a tradițiilor glo
rioase de luptă și jertfă ale ar
matei române pentru liberta
tea patriei — îi sînt destina
te adunările ce vor fi organi
zate în centrele de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei, cu formațiunile gărzi
lor patriotice, la cluburile în
treprinderilor și căminele cul
turale, în școli la orele de di- 
rigenție.

Firesc, din aceste activități 
nu vor lipsi concursurile și 
demonstrațiile sportive la 
care 4>or fi prezenți perfor
merii 'de incontestabilă va- 

dsMira^ai clubului „Steaua". Și 
,țpțt ,la acest capitol se cuvine 
-fțien'fionată .încheierea con
cursului pentru cea Aiai bună 
activitate și bază sportivă, do
tat vii cupa „Apărarea pa
triei", concurs care, an 
an, atrage pe terenurile

de

sport pe toți militarii arma- , tei noastre și care contri
buie la îmbunătățirea bazei 
materiale sportive cu noi, fru
moase și durabile amenajări.

In tot acest interesant și 
atractiv program, cu efici
ență instructiv-educativă rea
lă, organizațiilor U.T.C. din 
armată, ca și celor din între
prinderi, instituții, localități și 
școli, le revin sarcini deose
bite, fiind chemate să con
tribuie' la realizarea acestor 
acțiuni, să le confere, prin- 
tr-o participare activă, anga- 
jantă, o puternică valență 
educativă.

AL. DOBRE

r

ra. Nu ni s-au plîns de supraîncărcare. Dimpotrivă. Este un exemplu cît se poate de potrivit.Cantina Institutului politehnic din cadrul complexului poate pregăti masa pentru 3 000 de persoane. Despre personalul ei

informa- cureptă.în monografiile de tică, în circulațiaAceasta înseamnă înatr-ade- văr explorarea personală, ctîrajul de a se avinta In afara frontierelor obișnuite, îndemnul de a lărgi considerabil granițele cunoștințelor căpătate prin studiu, luind aceste cunoștințe ca bază de lansare".Este de subliniat. îp același timp, complexitatea u- nor cercetări ce a reunit . în colective mixte ș.tudenți de Ta Automatică și Medicină, precum și varietatea unor domenii de aplicabilitate a cercetărilor : economie, științe juridice. biologie. ‘ învățămint.într-o convorbire avută cu Petre Stingescu, redactorul- șef al acestei publicații, I-am întrebat despre proiectele de viitor. „Se află în lucru și își vor găsi loc in paginile viitoarelor numere, o scrie de noi teme, cum ar fi : Program pentru progno

VALOAREA
ȘI DESCHIDEREA

SPRE NOUProgramul partidului, document ce exprimă o gindire clară asupra modului în care construim civilizația noastră socialistă, se caracterizează prin- tr-o largă deschidere spre nou, incitind totodată spiritele să mediteze la sensul noțiunilor cu care operăm. Vreau să mă o- presc asupra raportului dintre valoare și deschiderea spre nou, cu aplicație la artă, literatură.Cărțile sînt determinate de experiența autorilor, adică ele au o determinare dip Trecut și prezent — niciodată nu lipsește dimensiunea viitorului. Și asta intrucît cărțile au o intenționalitate. ca orice act uman inteligent. Toate actele umane inteligente sint libere. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că valoarea cărților se judecă doar după e- coul lor de moment. Există cărți și de literatură, dar și de filozofie și știință, ale căror consecințe, deși intîrziate, au fost fundamentale. Ca să dau un exemplu, absolut demonstrativ, Manifestul Partidului Comunist a fost publicat de Karl Marx și Friederich Engels în 1848 — și el nu a dat roade istorice în 1849, ceea ce nu înseamnă că este o carte neglijabilă, ci este o carte ce a determinat chiar cursul istoriei omenirii. Cărțile mari șînt radicale și purtătoare ale unui nou — dacă nu absolut. în orice caz fundamental. Ele propun viziuni noi și se opun părerilor și viziuni- ■ lor celor mai circulate — pentru că viziunile noi. în orice caz, nu sînt cele mai circulate. Deci e- xistă cărți care deși noi se impun imediat, parcă ar fi fost cerute de sensibilitatea generală — un exemplu este Liviu Rebreanu, la noi. altul Thomas Mann in literatura mondială — și există cărți înțelese la început de mai puțini și acceptate mai tîrziu de toată lumea. Fac mereu paralela cu știința pentru că din acest punct de vedere aceste două mari discipline ale spiritului sint asemănătoare. Lui Evariste Galois — întemeietorul matematicii moderne — nu i s-a dat licența în matematică, profesorii de la Universitatea din Paris considerin- du-1 ininteligibil; și ,.s$ia ipțr- un domeniu atît de riguros șl aparent obiectiv ca matematica.Astăzi însă un matematiețan. care hu lXi învățat pp Gafois nu poate preda nici la ciclul doi. Deci viteza de recepție a unei cărți nu este nici un argument pozitiv, nici unul negativ in legătură cu valoarea ei. Literatura este una din formele de exprimare nu ale unei stări, ci a devenirii. Ea are totdeauna rădăcini în prezent — numai că însuși prezentul este , o parte a trecutului spre viitor.Exprimă aceste cărți numai viitorul ? Evident că nu. Ele exprimă tendințele, aspirațiile, deci nu numai împlinirile momentului prezent. Un filozof marxist contemporan afirma că „transcendența" literaturii se bazează pe faptul că operele majore exprimă aspirația spre libertate și dezalienare a esenței umane care contribuie in permanență Ia acra tensiune care face pe om să fie în mod superior și pozitiv nesatisfăcut. De aceea Oedip ne impresionează,
format din 101 persoane, responsabilul principal, tovarășul Ivănesei Vasile ne spune că este insuficient. S-ar putea să aibă dreptate. Dar nu asupra acestei chestiuni am stăruit noi împreună. Exceptînd munca celor 8 bucătari și cofetari citi lucrează într-o tură, oameni calificați, aproape în toate celelalte compartimente, o bună parte din sarcini ar putea fi preluate de studenți. „Am putea în a- cest fel să realizăm economii, este de părere, tovarășul Tvă- nesei.Așadar, încă o dată ajungem în fața aceleiași întrebări. Sînt lucruri . de amănunt care prin- tr-o mai bună rînduială înseamnă, de fapt, autoadministrare. în loc să așteptăm instrucțiunile să ne îngrijim de ele înțji. să punem ordine în propria noastră casă.

ION DANCEA

Prelucrarea
za tehnologică a construcției de mașirtî-unelte, Algoritm de sisiematizMro a unei așezări urbane. Studiul compoziției muzicale cu ajutorul calculștorulpl, ~ pe calculator a datelor statistice medicale, Program generalizat pentru repartizarea studenților. La aceste teme lucrează colective sau cercetători studenți, de la diferite facultăți din București. Dorim însă să-i avem drept colaboratori și pe colegii noștri din provincie cu cele mai bune lucrări realizate in domeniul informaticii".în încheiere, felicitări pentru ținuta acestei prestigioase publicații științifice studențești și o adresă utilă pentru colaboratori : Casa studenților „Grigore Preoteasa". camera 21, Comisia profesională.

C. STANCULESCU

ea în poe- — nu-șl Va autorul ci istorice netrecut nu- nici

deși nu trăim în sclavagism, și acele opere cu adevărat viabile ' își vor transcende vremea nu numai ca un document istoric, ci și ca valoare. Nici o literatură și nici o națiune nu-și poate permite luxul să excludă existența capodoperelor. O politică înțeleaptă nu le poate produce, dar le poate favoriza apariția. în orice caz nu trebuie să le-mpiedice. Desigur că asemenea operă — fie zie, proză sau eseu, reprezenta numai mai ales realitățile fragmentate — nici mai, nici prezent numai, viitor numai, ci toate trei Ia un loc. Ele, aceste opere, trebuie deci să se supună jocului dialectic de a se îndepărta de contingent pentru a se apropia de lume, de a exclude aparențele pentru a cuprinde esența. Ciudățenia acestei dialectici — ciudățenie numai pentru cine nu gîndește dialectic — rezultă din faptul că pentru a exprima pe deplin și nou pe alții, nu pe autor, aceste opere trebuie să fie oricum numai nu comune. Pentru a exprima comunitatea n-ai voie să fii comun, din contră. profund original.Și acum, pentru a ieși din abstracțiune, să dăm cîteva exemple. Panait Cerna a fost considerat un poet mare și un spjriț profund. Institutori entuziaști se uimeau de „geniul" lui, școlile îl *—“-v — o—astăzi nu era El era lumeaEminescu și prefera uneori găoacea cam goală dar prea evidentă a lui Cerna esențelor tari ale lui Eminescu.Inițiatorul se făcea mai. rapid înțeles, Ion Barbu dimpotrivă. deși înțeles de oameni de aleasă sensibilitate chiar de la început s-a făcut descifrabil pe deplin de-abia în zilele noastre, cînd edițiile lui apărute în zeci de mii de exemplare dispar din librării într-o săptămînă. Acest fapt trebuie să ne bucure pentru că el ilustrează o spectaculoasă ridicare a nivelului cultural al poporului român. Rimbaud nu și-a văzut in timpul 

învățau cu osîrdie dar toată lumea știe că el nici profund, nici mare, un epigon eminescian și abia îl descoperise pe
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Ștefan Szonyi (1913—1967) a 
în 

La
sa,
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La Sala Dalles expoziția retrospectivă

ȘTEFAN SZONYI
fost un nume binecunoscut 
arta noastră contemporană, 
șapte ani după dispariția 
Muzeul Banatului din Timișoa
ra se ocupă îndeaproape de or
ganizarea actualei expoziții re
trospective, — succintă rememo
rare a domeniilor în care s-a 
manifestat talentul plural al ar
tistului : pictura de șevalet, pic
tura monumentală, fresca, vitra- 
liul, mozaicul, grafica, sculptura. 
Expoziția mai urmărește, pe de 
altă parte, a sublinia prin se
lecția lucrărilor evoluția stilisti
că a creatorului, maturizarea gîn- 
dirii sale artistice și politice, mul
tiplele fațete ale unui crez mi
litant.

Ștefan Szonyi, elev al lui A- 
lexandru Pop fi Iuliu Podlipny, 
își formează în școlile de artă 
pe care le-a frecventat (Timișoa
ra, Paris, Budapesta) un temei
nic meșteșug, care-i va permite, 
în timp, să abordeze, cu dezin
voltură și aplomb, genuri și teh
nici atît de diferite. Szonyi ne 
apare, în prima perioadă a crea
ției sale, un sever clasicist, preo
cupat de exacta notație a deta
liilor (și avem în el poate exem
plul celui mai riguros desenator, 
așa cum remarca și George O- 
prescu), fascinat de realizarea e- 
chilibrului compozițional al su
biectului și al suprafeței, tot
odată, pe care ideile și spiritul 
epocii îl colorează romantic, în 
maniera romantismului simbolic 
al Europei centrale din secolul 
al XIX-lea.

Cu aceeași calculată prudentă, 
încorporează picturii sale de în
ceput și unele sugestii „moder
niste" : o intensitate cromatică ce 
ține de lecția fovismului și deco- 
rativism ce amintește de pre
ceptele și practica Jugendstil- 
ului. In aceeași ordine de idei, 
semnalăm similitudinea dintre o 
compoziție cu cai a artistului 
(„Apocalips", 1935) și celebrele 
lucrări ale lui Franz Marc, unul 
din străluciții componenți ai 
grupului „Blaue Reiter", „Caii 
albaștri", (1911) și „Caii de aur“ , 
(1912), ca posibilă filieră cu 
expresionismul german. De re
marcat că toate aceste sugestii 
reprezentau la data respectivă 
deja un punct de vedere accep
tat, o „tradiție". Szlinyi evită tot 
ceea ce ar fi putut apărea drept 
gest avangardist, tot așa. cum 
evită o circumscriere stilistică 
certă, pe traiectoria căreia să-și 
axeze apoi dezvoltarea ulterioară. 
Rezerva sa era dictată, credem, 
do structură. Orice angajare mai 
sedoașă ne linia estetismului l-ar 
fi îndenărtat de viață, de obser
vația directă, adică tocmai, de 
ceea ce înțelegea să pună la te- 

vieții nîci o carte publicată, dar el a influențat profund poezia. Baudelaire a fost dat în judecată pentru imoralitate și judecat de tribunalul burghez de a- tunci. Astăzi in Franța nimeni nu poate fi judecător fără să-și ia bacalaureatul iar bacalaureatul nu-1 ia nimeni ’ fără să-l știe pe dinafară pe Baudelaire.Desigur că astăzi și aici lucrurile s-au schimbat, datorită de dezvoltare unor tabuurivitezei crescute și a dispariției
O PROIECȚIE

A LUMII NOASTREAm scris, mai de mult o oar- te, „Viitorul a înoeput ieri11, ca un modest omagiu adus acelor artiști ai condeiului capabili să, presimță, șă întrevadă, să prefigureze lucruri și fapte de dincolo de timpul lor — și uneori de al nostru. Un omagiu neice- sar, de vreme ce un eseist de talia lui Robert Jung poate să afirme că. așa ciunt oameriii e-, vului mediu și-ar fi imaginat viitorul populat de castele și catedrale gotice, oamenii de astăzi sînt tentați să-și închipuie că pretutindeni vor fi doar u- zine și autostrăzi. Aserțiune la prima vedere întemeiată : oare nu constiuie prezentul un model al oricărui viitor imaginabil ? Evident, dar un model dinamic, în continuă prefacere pe toate planurile vieții materiale si spirituale. Titlul de glorie al clasicilor anticipației este tocmai acela de a fi știut să sesizeze liniile de forță ale procesului evolutiv sau revoluționar, într-o vreme cind toată lumea, Inclusiv oea savantă, era convinsă că văzduhul va fi împin- zit de dirijabile. Jules Verne descria triumful aparatelor de zbor mai grele ca aerul. Iar Wells, trăind int.r-o societate feudalo-capitalistă care se credea veșnică. își trimitea eroii intr-un univers paralel guvernat de legi socialiste.Tentativele de a descoperi multipla esență a realității caracterizează și astăzi science fiction-ul de calitate. Slujitorii lui din occident nu se lasă orbiți de strălucirile civilizației de consum, ale cărei vicii profunde le stigmatizează cu vigoare.. Viziunea lor adesea întunecată asupra a ceea ce va să vină nu trebuie. înțeleagă ca o profesiune de credință, ci ca o metaforă —... ayertismejp.ț.

melia poeticii sale ; el intuia poa
te că nu va accede niciodată la 
faptul de viață concret pe căile 
sinuoase și complicate, conceptu
ale, ale esteticii picturii moder
ne. De aceea el va rămine un 
pictor al faptului de viață ime
diat pe care îl va proiecta, une
ori, în perspectivă simbolică. 
Ștefan Szonyi a fost, pînă în anii 
1938, ceea ce am putea denumi 
un bun, solid ți onest pictor, 

adus însăAnii războiului i-au 
revelația misionaris
mului artistului, a- 
propiindu-l de miș
carea muncitorească 
și comunistă din 
țara noastră (în 1941 
devine membru al 
Partidului Comunist 
Român). Acești ani 
sînt ani de cotitură 
nu numai pentru 
existența artistului, 
ci și pentru arta sa. 
Desfășoară o inten
să muncă agitatori
că, prin intermediul 
graficii și afișului, 
esțe prezent ca mar
tor înflăcărat la ma
rea operă de recon
strucție a țării, pe 
primele șantiere na
ționale^ în uzine, pe 
ogoare^ de unde își 
alege constant subi
ectele. „Doresc fierbinte să fiu folositor acestei cauze, să creez pentru o umanitate nouă, fidel ideilor lui Lenin, partidului și poporului meu“, de
clară Ștefan Szonyi, 
și-n aceste cuvinte 
turează crezul pe 
slujit cu fervoare pînă la 
sfîrșitul vieții. In această pe
rioadă se produc sensibile muta
ții în viziunea sa artistică. Picto
rul adîncește acum predispozițiile 
sale pentru o exprimare directă, 
pe înțelesul tuturor, calitățile sale 
de componist, mai ales pe linia 
monumentalității. Orientarea că- 

, tre monumentalism este vizjbil 
condiționată de necesitatea de a 
se adresa unei largi mase de oa
meni. de convingerea- că această 
formă corespunde cel mai adec
vat cetății, năzuințelor sale for
mative, unei epoci patetice și 
eroice. Elegiacul a făcut loc 
romanticului vizionar, tumultuos, 
adept al gesturilor largi și al 
sunetului de goarnă, 
cuprinde numeroase 
lucrări, antologice

con-
l-a

se 
care

Expoziția 
asemenea 

am putea 
spune, realizate în diferite teh-

i

(numai societățile primitive au tabuuri), iar recunoașterea ' talentelor întimpină mult măi puține greutăți. în societatea românească a viitorului pe care o preconizăm, 6 societate din ce in ce mai dreaptă, aceste, decalaje vor fi tot mai reduse. Vor dispare interesele mărunte de grup social, oamenii' deschiși cățre noij nu ,șe vor opune, originalității de gîndire și vigiune' pentru că nu se vor simți amenințați îp privilegiile lor.
ION HOBAN A:

legătură ou urmările posibile ale hipertrofierii trăsăturilor negative ale prezentului.Literatura științifioo-fantas- tică socialistă este și ea beneficiara unei n-obile tradiții. Uto- pienii lui Wells din „Oameni ca zeii", cetățeni ai unei lumi in care puterea aparține «selectivității, sînt însuflețiți de o nepotolită sete de cunoaștere și transformare a naturii, obligația lor morală fundamentală fiind de a-și închina eforturile, gin- durile. capacitatea de creație semenilor lor și întregii societăți. Astfel de eroi ai zilei de azi și de miine pot fi întâlniți și în cărțile fantasiilor contemporani. Și chiar dacă ne depășesc în unele privințe, intre ei și noi s-a clădit o indrali’uc- tibilă punte spirituală. eptru că lumea for este o proiecție a lumii noastre. în care recunoaștem umanismul vibrant, dorința de autodepășire. privirile îndreptate spre viitor — viitorul viitorului nostru,.,.Din ignoranță, sau dintr-o ■ușurință mai dăunătoare uneori decît ignoranta, se mai aud voci cave susțin că anticipația s-ar înscrie pe orbita evazionismului. Rândurile de mai sus demonstrează. cred, netemeinicia acestei rumori publice. Dar cel mai limpede răspuns implicit îl constituie un paragraf din proiectul de Program, pe oare imi îngădui să-.l reproduc aici spre luare aminte: ..Literatura și arta trebuie să-î ajute pe oameni să privească mereu înainte. să le dea o imagine înflăcărată a perspectivei istorice, să prefigureze schimbările viitoare gle societății, să însuflețească masele populare, tineretul patriei noastre la fapte mărețe ■ închinate realizării visului de A ’
4

■<:

nici (unele, se înțelege, prezentate 
fiumai în stadiul de schiță): „Plutașii", „Aratul greu", ,,Ju- rămîntul", „Tipografia ilegajă", uităm', ,;Gheorghe Doja", „Înmormîntarea partizanului", „Ecaterina Varga", „Bo- bîlna" ș.a. Ștefan Szonyi ne mai 
demonstrează că interesul său 
pentru evocarea tradițiilor revo
luționare de luptă este, de fapt, 
un interes pentru contemporanei
tate, din perspectiva căreia isto

Ștefan Szonyi SUDORUL"

ria ne vorbește nouă, celor de 
astăzi, un alt grai decît cel al 
duioaselor legende, al naivelor 
istorii cu oameni care nu mai 
sînt.

Szonyi este artistul care s-a 
integrat epocii pînă la totală dă
ruire, artistul care a simbolizat-o 
sub toate aspectele. Szdnyi a 
fost prezent la aproape toate 
manifestările expoziționale • im
portante ale epocii în țară și în 
străinătate, unde he-a reprezen
tat, alături de alții, așa cum cam 
și sîntem (peste 60 de participări). 
Artist tenace, exigent cu sine, 
modest, el și-a atras, pe bună 
dreptate, simpatia și aprecierea

i.J'
, .______ t ‘ i

colegilor, a elevilor, a publicului.
Szanui. a &ădit în 'toate aeeatea n 1 

0
T<
n

Szonyi a găsit în toate acestea o 
recunoaștere și o împlinire, iar 
distincțiile primite de-a lungul • 
anilor n-au făcut decît să i-o 
reamintească in marile noastre 
momente de sărbătoresc răgaz.

C. R. CONSTANTINESCU 'al
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Transformarea socialistă a satului a fost însoțită de o creștere sistematică a producției a- gricole. Față de nivelul înregistrat in 1950, in anul 1973 producția globală agricolă a fost de aproape 3 ori mai mare. Ritmul mediu anual de creștere a producției globale agricole în perioada 1951—1972 a fost de 4,7 la sută superior ritmului mediu de sporire a populației și Cu mult mai mare decît ritmul mediu mondial de creștere a producției agricole. Creșterea producției agricole a înlesnit îmbunătățirea ' aprovizionării populației și asigurarea unor cantități sporite de produse pentru export.Un rol de seamă in vasta acțiune desfășurată de partid pentru transformarea socialistă a agriculturii și dezvoltarea continuă a acestui sector l-a avut tineretul țării, care, cu entuziasmul . șl. puterea de muncă specifice vîrstei de aur, s-a găsit în permanență în frunte, acolo unde a fost mai greu, pregă- tindu-și prin fapte viitorul, contribuind cu tot elanul la edificarea noii societăți.Sprijinul. primit din partea statului de agricultură a fost continuu și multilateral. Importante .fonduri de. investiții au fost alocate sistematic pentru extinderea mecanizării, chimizării, pentru construcții agrozootehnicei modernizarea plantațiilor vitipomicole etc. In perioada 1965—1970, volumul investițiilor efectuate in agricultură a fost cu 70 la sută mai mare decît în cei ti ani anteriori, adică o valoare mai mare decit întregul buget al României din 1938. De asemenea, in acest cincinal s-au alocat peste 100 miliarde lei. pentru • intensificarea și modernizarea producției • a- gricole din care. 80 miliarde lei din .'fondurile centralizate ,ăle statului. .Folosirea eficientă a pămîntu- lui, principalul mijloc- de producție în agricultură, conservarea și ridicarea continuă a fertilității lui, au constituit, încă de Ia început, sarcină deosebită în activitatea partidului și statului. Generalizarea relațiilor socialiste în economie a făcut

posibilă trecerea la aplicarea planificată a măsurilor de punere în valoare a terenurilor neproductive sau folosite neeconomic, investindu-se importante mijloace materiale.în perioada 1948—1973 au fost îndiguite contra inundațiilor circa 800 000 ha. au fost desecate

suprafața irigată existentă la sfirșitul anului 1975, cu 20 la sută la indiguiri, cu 45 la sută la desecări și cu 90 la sută la combaterea eroziunii solului.In condițiile revoluției tehni- co-științifice, agricultura capătă un tot mai accentuat caracter industrial. Paralel cu dezvolta-

tehnicitate, cît și pentru atingerea unor parametri productivi superiori. Se apreciază astfel că agricultura noastră intră într-o etapă nouă — trecerea la o agricultură intensivă, de înaltă productivitate și eficiență economică. S-a creat și un cadru organizatoric nou prin

lației ocupate în agricultură de la 46 la sută în anul 1973 la circa 20 la sută în anul 1980. Prin creșterea productivității muncii agricole ne-am prevăzut să ajungem în 1990 la o producție de 28—30 milioane tone cereale, la o creștere de 3 ori 
a producției de sfeclă de zahăr.

5. Dezvoltarea intensivă a agrîculturîi—ramură de bază a economiei 
noastre naționale. Ca urmare a generalizării mecanizării muncii, extin
derii chimizării, introducerii cuceririlor agrotehnicii moderne, înfăp
tuirii programului de amenajări funciare, agricultura va asigura 
producții înalte și stabile, satisfacerea nevoilor de materii prime ale 
industriei și a cerințelor de consum ale populației. Realizarea unei 
agriculturi intensive, moderne, de înaltă productivitate con
stituie un factor determinant pentru întreaga dezvoltare 
economico-socială, pentru creșterea venitului național și a 

* bunăstării întregii societăți.

peste un milion ha, au fost a- menajate pentru irigare 1.3 milioane ha și au fost efectuate lucrări de combatere a eroziunii solului pe 674 000 ha. Pînă în anul viitor se vor pune în funcțiune încă 700 000 ha amenajări pentru irigații, astfel incit să se ajungă la o suprafață totală de 2 milioane hectare irigate. Vor fi continuate cu forțe sporite toate lucrările de îmbunătățiri funciare. Se prevede ca in perioada 1976—1980 să se depășească cu 50 la sută

rea bazei tehnice materiale, a fost asigurată pregătirea cadrelor de specialiști agricoli. S-a reușit ca într-un timp relativ scurt să se asigure agriculturii 30 000 ingineri și alți specialiști cu pregătire superioară, 35 000 cadre cu pregătire medie și un număr corespunzător de lucrători specializați. Această preocupare pentru asigurarea cadrelor necesare agriculturii are o deosebită importanță, atît pentru folosirea optimă a noilor dotări cu grad inalt de

statuarea asociațiilor și consiliilor intercooperatiste, cooperării dintre unitățile de stat și cele cooperatiste, ceea ce va permite pătrunderea mai rapidă a progresului tehnic, valorificarea mai eficientă a resurselor și mijloacelor materiale și financiare, perfecționarea în continuare a relațiilor de producție socialiste, a structurilor sociale. Accentuarea industrializării țării și pe această bază modernizarea agriculturii vor determina reducerea ponderii popu-

legume, fructe și struguri și să ajungem la efective de 9—10 milioane bovine, 18—20 milioane porcine și 20 milioane ovine etc.Proiectul de Directive ale Congresului al XI-lea al partidului. Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, înscriu la loc de frunte sarcinile pentru dezvoltarea agriculturii în perioada 1976—1980, pentru transformarea producției agri

cole 'într-o variantă a muncii industriale. Din fondurile statului vor fi alocate în cincinalul 1976—1980 pentru dezvoltarea și modernizarea bazei teh- nico-materiale a agriculturii, 78 miliarde lei, la care se vor a- dăuga peăte 14 miliarde lei din fondurile cooperativelor agricole. Sporesc, totodată, investițiile alocate ramurilor furnizoare de tehnică și materiale pentru a; gricultură : tractoare, mașini agricole. îngrășăminte chimice, furaje proteice etc. Atenție deosebită se va acorda în continuare conservării fondului funciar, suprafața arabilă urmînd să crească cu peste 125 000 ha. Agricultura va dispune de 125—130 mii tractoare de tipuri și puteri diferite, de o gamă mai largă de agregate și instalații pentru mecanizarea lucrărilor în zootehnie.Pe această bază producția a- gricolă va crește, în comparație cu cincinalul trecut, cu 9—21% la cereale, cu 6—17 la sută la floarea-soarelui, cu 41—49 la sută la sfecla de zahăr, cu 111— 113 la sută la soia, cu 136—152 la sută la in pentru fibră și cu 900 la sută la bumbac brut.în horticultura se mențin creșteri constante de 28—33 la sută la cartofi, 36—42 la sută la legume și 36—43 la sută la fructe și struguri.Pe ansamblul zootehniei creșterile sînt mai mari : 34—46 la sută la carne în viu. 49—59 la sută la lapte de vacă, 30—40 la sută la ouă și 21—36 la sută Ia lină.Creșterea gradului de calificare a tuturor lucrătorilor din agricultură, extinderea în producție a cuceririlor științei și tehnicii vor determina Valorificarea superioară a potențialului de care dispune această ramură a economiei și vor asigura obținerea unor producții sporite pentru satisfacerea nevoilor de trai material și cultural ale oamenilor muncii din agricultură și ale întregului popor.
Dr. ing.

ANGELO MICULESCU 
ministrul agriculturii, industriei 

alimentare fi apelor

Noile centrale electrice, precum și agregatele ce vor fi puse în funcțiune in centralele existente vor totaliza, în viitorul cincinal 5 400—5 740 M.W. în fotografie : electricianul VICTOR DRAGOMIR, de la centrul de control al Centralei Ciunget— Lotru, urmărește pulsul celei mai mari hidrocentrale de pe riurile interioare ale țării.
, Foto: PAVEL T1NJALĂ

La Combinatul siderurgic Galafi:

RITMURI RECORD 
LA LUCRĂRILE 
DE INVESTIT»

ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
• In vederea executării mecanizate a lucrărilor agricole la 

termenele optime ale fiecărei culturi, se va diversifica sub
stanțial înzestrarea cu tractoare ți mașini unelte, urmînd ca la 
sfirșitul anului 1980 peste 125 mii tractoare (din care 2 200 
de 180 C.P.) să lucreze pe ogoarele României ; suprafața ara
bilă care va reveni pe un tractor ajungînd la 76 hectare.

CHIMIZARE
• In perioada 1976-1980 se va amenaja pentru irigații o 

suprafața de un milion hectare, urmînd ca pînă în 1990 să se 
realizeze irigarea a peste 5 milioane hectare, adică aproape 
a întregii suprafețe posibil de irigat.

• Prin desecarea unei suprafețe de 1,1 milioane hectare, 
îndiguirea a 250 mii hectare, combaterea eroziunii solului pe 
800 mii hectare se vor înlătura în mare parte efectele nefavo
rabile ale factorilor pedoclimatici, fapt care va conduce la 
creșterea suprafeței agricole, îndeosebi arabile, precum și ri
dicarea fertilității solului , prin intensificarea programului unic 
national de refacere a terenurilor degradate.

• Un calcul preliminar arată că sporul de producție, ca ur
mare a efectuării acestor lucrări, ar fi de circa 13 500C00 
tone (exprimate în echivalent porumb boabe), adică mai mult 
decît întreaga producție de cereale pe care am obținut-o in 
jurul anilor 1965-1970 pe întreg teritoriul țârii.

• Pînă la sfirșitul cincinalului 1976-1980 se vor asigura agri
culturii 250-280 kg substanță activă ingrățăminte la un hec
tar de teren arabd, vii ți livezi, prin creșterea producției de 
ingrățăminte chimice cu 158-168 la sută.

• Setul de mașini specifice și universale va crește in așa fel 
incit, față de 86 lucrări agricole care se executau mecanizat 
în 1970 ți previzibil 110 ta sfirțitul actualului cincinal, pînă în 
1980 se va ajunge la 130, fapt care va conduce la un spor 
de producție de 40 la sută numai pe seama mecanizării.

• Mecanizarea complexă și intensivă a agriculturii va duce 
Ia realizarea unei inalte productivități a muncii, ceea ce va 
permite reducerea accentuată a personalului ocupat în a- 
ceastă ramură, așa cum prevăd documentele de partid, la 
15-20 la sută din totalul rorței de muncă.

• Industria chimică va produce îngrășămintele necesare în 
condițiile realizării unui raport corespunzător între elementele 
nutritive - azot, fosfor, potasiu. Totodată se va asigura sa
tisfacerea necesităților de biostimulatori, insecticide ți erbicide, 
fabricîndu-se in țară ți produsele intermediare.

• Prin aportul substanțelor chimice, producția agricolă va 
cunoaște însemnate sporuri de recoltă, de 20-40 la sută, con
comitent cu îmbunătățirea substanțială a calității produselor 
și reducerea necesarului de forță de muncă la întreținerea 
culturilor, pînă la 8-10 ori față de lucrările manuale și meca
nizate.

Există un entuziasm al tineri
lor constructori care nu poate 
fi înțeles decît simțindu-l de a- 
proape, situîndu-te în zona lor 
sufletească. Iată, de pildă, în 
aceste zile, pe fantierele care 
înalțe cel de al IV-lea furnal de 
1 700 mc fi oțelăria bloc II de 
pe platforma siderurgică din Ga
lați se lucrează intens fi în pu
terea nopții, la lumina becurilor 
fi a stelelor, se sudează conpgrti- 
zoare, se înzidesc preîncălzitoare, 
se fac montaje la înălțime, la 58 
metri. Și asta fiindcă ei au pro
pus să se apeleze la asemenea 
soluții; ei, adică tînărul munci
tor Ion Tudorache, șefii de echi
pă Matei Popa, Gheorghe Lupea 
fi alții. Și tot ei au propus o ri
guroasă programare a timpului 
de lucru la macaralele grele, pe 
zile fi pe ore, apoi un grafic de 
montaj detaliat pentru fiecare lu
crare pînă în momentul punerii în funcțiune a obiectivelor. Nu 
le e ușor în acest fel, dar ei, ca 
utccifti fi comuniști, au ca re
per principal respectarea terme
nului de punere în funcțiune fi 
nici un efort nu li se pare prea 
mare pentru a-și îndeplini pro
priile angajamente. In construc
ția oțelăriei bloc II, din cauza 
nesosirii utilajelor la timp, se 
înregistrase la un moment dat o 
rămînere în urmă de aproape un 
an de zile Dînd dovadă de o 
deosebită tenacitate, constructo

rii, între care foarte mulți ti
neri, au recuperat în întregime 
restanțele. La fel și la cel de al 
IV-lea furnal de 1 700 mc unde, 
pentru a se reintra în grafic, i- 
mediat ce au sosit utilajele și 
materialele necesare, s-a apelat 
la soluțiile cele mai eficiente, 
cum este cazul primului preîn- 
călzitor, al cărui timp de înzidire 
a fost redus cu o lună și jumă
tate.

— Toate organizațiile V.T.C. 
de pe șantier — ne spune Vir
gil Ghindă, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la întreprinderea 
de construcții și montaje siderur
gice — sînt angajate pe deplin în 
bătălia pentru respectarea terme
nelor de intrare în funcțiune. Ti
nerii au inițiat zile record de 
producție, îndeosebi pe șantiere
le de ia furnal, zile în care mul
te lucrări au fost executate în
tr-un timp mai scurt. Cu același 
scop, pentru a mări productivita
tea muncii și a stimula spiritul 
de organizare, pe șantierul oțe
lăriei bloc II tinerii au participat 
în totalitate la acțiuni ca „Zile 
model de lucru".

Acțiuni, inițiative, soluții efi
ciente, fapte de muncă, pe măsu
ra vîrstei tinere, izvorîte din 
convingerea că fiecare clipă ciș- 
tigată azi, mîine va însemna mai 
multă fontă, mai mult oțel pa
triei.

ION CHIRIC

TEHNOLOGII AVANSATE
PRODUCȚII SPORITE 

LA HECTAR
Se cuvine a sublinia că dezvoltarea continuă a producției agricole, la randamente economice inalte, care să asigure toate nevoile economiei naționale, se va tace in principal prin introducerea și generalizarea tehnologiilor moderne și materialului biologic de , mare valoare și productivitate.în acest sens se prevede extinderea pe scară largă a chimizării. Industria va fi orientată spre producerea de îngrășăminte granulate, concentrate, complexe și spre cele lichide, care, datorită procentului ridicat de substanță activă, posibilității <țe aplicare simultană a mai multor forme de îngrășăminte,. precum și ușurinței transportului, vor contribui substanțial .la sporirea producției la unitatea de suprafață. In 'viitor se va avea mai mult' în vedere ‘rolul Îngrășămintelor1 a- supra îmbunătățirii calității recoltelor. O atenție deosebită se va acorda substanțelor fitofar- maceutice și erbicidelor sub formă de produse combinate sau mixte, care vor lichida focarele de boli, dăunători și buruieni, ceea ce va ridica la nivel superior cantitatea și calitatea produselor obținute. Cercetările științifice și rezultatele de pînă acum demonstrează că prin folosirea erbițidelor numai in cultura porumbului numărul de ore-om la ; hectar necesar pentru îndepărtarea buruienilor se reduce de 8—10 ori. Avind in vedere că numai porumbul se cultivă pe milioane de hectare, este clar că productivitatea muncii crește Considerabil.Probleme complexe se pun în continuare pentru mecanizarea lucrărilor de recoltat la griu, porumb, floarea-soarelui, cartofi, sfeclă, plante hortiviticole, în scopul desfășurării optime a acestor procese tehnologice cu pierderi minime de produse. In sectorul hortiviticol mecanizarea, în condițiile unor plantații intensive, va constitui un

pas hotărîtor în rentabilizare. Introducerea mecanizării pe terenurile în pantă, cultivate cu vie și pomi, va da posibilitatea folosirii lor cu maximă eficiență. Se estimează că, odată cu folosirea tractoarelor de 100— 130 C.P., volumul de muncă exprimat în hectare pe un mecanic agricol va putea crește cu circa 30 la sută.în ansamblul măsurilor ce se vor lua in continuare pentru a ridica potențialul biologic de producție al plantelor și pentru obținerea unor recolte medii la nivelul de 5 000 kg/ha la griu și 10 000 kg/ha la porumb, este evident că irigarea rațională constituie una din verigile principale ale unei tehnologii moderne. De reținut este faptul că la porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui _ sporul de producție obținut prin irigare este- de 50—100 la sută comparativ cu cultura neirigată ; la griu sporul de producție a- sigurat prin irigare se ridică la 30—50 la sută. Desigur că plantele legumicole și furajerele nu pot fi concepute a fi cultivate decît într-un sistem intensiv de irigare.O componentă organică a procesului tehnologic în agricultură o reprezintă materialul biologic, plecînd de la specie și terminînd cu soiul sau hibridul indicat a fi generalizat pe suprafețe mari. In acest sens, Programul indică o creștere a eficienței cercetării științifice în domeniul ameliorării plantelor. Deși s-au obținut rezultate remarcabile în acest domeniu, totuși se impune în continuare acordarea cu prioritate a creării de noi hibrizi de porumb timpurii, cu producții de 10—15 000 kg la hectar, soiuri și hibrizi de griu, soiuri poli- ploide de sfeclă de zahăr, soiuri productive de legume, pomi și struguri.Programul prevede ca In perioada următoare agricultura

noastră să urmeze un traseu e- volutiv plin de dinamism, caracterizat nu numai prin creșteri cantitative, dar și printr-un ansamblu de modificări structurale, care vizează intensificarea pe mai departe a procesului de producție, în care introducerea tehnologiilor moderne ocupă un loc preponderent.
Prof. univ. ing.

BUJOR MĂNESCU 
doctor docent în științe

ZOOTEHNIA -
OBIECTIV MAJOR AL

PRODUCȚIEI AGRICOLE
Pentru a realiza obiectivul stabilit în Program ca producția zootehnică să reprezinte a- proape 50 la sută din totalul producției agricole, se prevede sporirea considerabilă a efectivelor de animale, îmbunătățirea productivității acestora, organizarea științifică a producției în fermele zootehnice și, pe această cale, creșterea continuă a producției și a livrărilor de carne, lapte, ouă, lină la fondul central. In acest sens, este suficient să arătăm că, față de anul 1973. efectivul de bovine

va crește în perspectivă, cu a- proape 70 la sută, cel de ovine cu 40 la sută, iar efectivele de porci se vor dubla. în privința livrărilor de produse animaliere, se prevăd creșteri de 3—6 ori.In cadrul măsurilor stabilite pentru realizarea acestor obiective, pe primul loc se situează cele destinate asigurării bazei furajere. Față de producția a- nului 1974, în anul 1980 se vor obține cu aproape 60 la sută mai multe furaje, în principal prin creșterea producției medii

Combina Gloria în lanurile de floarea-soarelui de la C.A.P. Sinești—Ilfov
Foto : V. RANGA

de furaje la hectar care va crește cu circa 68 la sută pe pășunile naturale, cu 50 la sută la suculente și siloz și cu 70 Ia sută la perenele pentru fin. în acest scop. se va îmbunătăți structura culturilor furajere, ponderea celor leguminoase a- jungînd la cel puțin 66 la sută în total, se va extinde irigarea și chimizarea, repartizîndu-se in acest scop cu 40 la sută mai multe îngrășăminte chimice. De asemenea, se vor îmbunătăți tehnologiile de recoltare, conservare și preparare a furajelor.Pe linia organizării producției, se prevede intensificarea acțiunii de concentrare, specializare și industrializare a producției zootehnice, urmînd ca toate sporurile de efective ce se vor realiza să fie crescute în unități de exploatare intensivă, cu tehnologii moderne de tip industrial, dotate și echipate astfel incit să realizeze parametrii .tehnico-economici competitivi pe plan mondial. Pînă în anul 1980 se prevede construirea a peste 730 mii locuri în complexe de îngrășare a tineretului taurin, 800 mii locuri în complexe de îngrășare a porcilor, aproape 1 700 mii locuri de îngrășare a mieilor și peste 2 500 mii m.p. spațiu de creștere a puilor de carne. Pentru creșterea vacilor în unități modernizate, se prevede construirea unor adăposturi însumînd circa 400 mii locuri.Pe linia îmbunătățirii raselor de animale, a creșterii productivității Acestora, se prevede reducerea numărului de rase din fiecare specie, renunțîndu-se la cele slab productive, organizîn- du-se în mod unitar acțiunea de selecție, reproducție și testare, generalizîndu-se folosirea materialului biologic provenit de la reproducători cu înaltă valoare de ameliorare, modernizarea sistemului informațional și de calcul in lucrările de selecție.
Dr. ing. STELIAN DINESCU 

director în M.A.l.A.A.

Angajamentul va fi respectat
(Urmare din pag. I) mai bună calitate — precizează secretarul comitetului U.T.C.Am înțeles că angajamentul nu este numai al secretarului sau doar al comitetului U.T;C., ci al tuturor tinerilor din întreprindere. Dovada cea mai concludentă în acest sens cons ti- tuind-o materializarea unor inițiative venite din partea tinerilor de la „electroliză". Erau zile cînd hala 8 producea 120 tone de aluminiu peste plan, în timp ce hala 6 înregistra 80 pînă la 90 de tone sub sarcinile de producție. Prin livrarea promptă a pieselor de schimb pentru macarale, prin redistribuirea oa

menilor la cuve, prin eliminarea absențelor nemotivate, diferențele din ultimă lună au fost reduse pînă la limita minimă. De asemenea, tinerii lăcătuși, electricieni și montatori de la atelierul de reparații, împreună cu tinerii de pe șantierul Trustului de lucrări speciale, care lucrează la repararea celor 40 de cuve planificate pentru a- ceastă lună, s-au angajat să termine lucrările cu 5 zile mai devreme. Angajamentul prezintă o semnificație deosebită dacă ne gîndim că, direct sau indirect, producția de aluminiu a lunilor viitoare depinde de timpul și felul în care aceste cuve vor intra în funcțiune.
Dialog cu

(Urmare din pag. I)sloveni, Stoicănești, în Teleorman — cu zeci de linii și soiuri. Ne comparăm ' rezultatele cu cele mai noi creații din alte stațiuni din țară și din lume.— Un exemplu ?— Două. Orzul Caracal 6 și griul Olt, care, cu modestia cuvenită, trebuie să recunosc că-mi aparțin. Acest orz poate fi folosit primăvara ca masă verde, după care se însămîn- țează a doua cultură, porumb boabe. Semănat toamna, fiind un soi timpuriu — cel mai timpuriu din țară — el poate fi recoltat la începutul lui iunie (uneori și-n mai) urmîndu-i apoi, în condiții irigate, tot porumbul boabe. Și griul Olt are un nivel de producție foarte ridicat, superior multor soiuri existente în cultură. Atît orzul, cît și grîul se folosesc în practica agricolă de cîțiva ani buni în județul nostru — și nu numai în județ.— Să consemnăm, deci, că orzul semănat in actuala campanie provine de la Caracal.— Nu numai atît. Noi am elaborat r» pe baza rezultatelor cercetării științifice — întreaga tehnologie de cultură a griului și orzului pentru zona județului. De asemenea, pentru jumătate din cultura de porumb a unităților cooperatiste și în totalitate pentru cea a întreprinderilor agricole de stat sînt folosite roadele muncii noastre de cercetare. Și nu-i ușor să asiguri structura hibrizilor, a soiurilor, pe zone și suprafețe, ți- nînd seama de cele opt categorii de fertilitate a solului în ținutul nostru, Cred, de aceea, că

producțiaîn bunele rezultate ale actualei campanii, agricole se află contopită și activitatea cercetătorilor noștri. De altfel, produsul de bază — sămînța — este în bună parte asigurat de noi : livrăm, totodată, sămînță și la export.— Referindu-ne mai concret Ia caracteristicile acestei toamne. ce ne puteți spune in legătură cu...— Am înțeles. Sînt cunoscute condițiile grele, datorită secetei, pentru semănat. Am recomandat, astfel, ca pregătirea terenului — acolo unde nu se poate executa o arătură bună — să se realizeze prin- lucrări de suprafață, prin discuiri repetate. Pentru aceasta, în cadrul a trei centre din județ — Dobroslo- veni, Găneasa și Radomirești — specialiștii noștri au făcut demonstrații practice în fața tuturor inginerilor șefi din cooperativele de producție. De altfel, întreținem un permanent dialog cu unitățile agricole — și aș evidenția aici interesul și pasiunea depuse de inginerii Ion Uciu, Gheorghe Nicolescu, Stan Macavei, de la cooperativele Dobrosloveni, Stoicănești și, respectiv, Drăgănești-OltDați-mi voie să mă folosesc. în final, de acest prilej, pentru a exprima angajamentul nostru de a depune toate eforturile în vederea sporirii producției la principalele plante de cultură, introducerii pe scară largă a noi soiuri de mare productivitate, așa cum recent recomanda secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. colegilor de la Stațiunea experimentală Lo- vrin, cu prilejul- vizitei de lucru în județul Timiș.
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Convorbire cu

răspunsul cu de-

generalul-maior 
EMIL ANDRIESCU

Impresia pe care mi-o interlocutorul este aceea a generalului cu care mergi intot- deauna la victorie. Energic, gesturi sigure, laconic in expresii, ferm, profund in gindire, rapid in decizii, temeinic informat îi întreb cu ce sentimente au primit militarii misiunea de înaltă răspundere de a participa la construcția Trans- fugurâșanuiui. îmi răspunde : cu sentimentul că execută un ordin al comandantului suprem, orumul țârii. Apoi, generalul- maior Emil Andriescu, iși argumentează talii.Hotărirea de a li se încredința ostașilor sarcina executării acestui drum alpin a pornit de la rațiunea că ei ii vor construi mai repede, mai bine, mai economic. Această incredere, această cinste ne-a entuziasmat, ne-a îmbărbătat. Misiunea a fost primită, așadar, eu un sentiment de mindrie și responsabilitate comunistă. Ostașii sint floarea țării. Aflați la virata vigurozi- tâții, a maximei cap"citați, ei nu pot sta deoparte ciad întreg , poporul se dăruiește trup și suflet in bătălia pentru construcția socialistă a României. Misiunea a fost primită cu sentimentul angajării noastre patriotice in efortul unanim al muncitorilor, țăranilor și intelectualilor pentru realizarea cincinalului inainte dc termen. Mulți militari, care au lucrat la Traiis- făgărășan și despre care ați scris in reportajele dumneavoastră. se mindresc cu o bogată experiență a muncii pe șantierele patriei. Eu însumi am fost brigadier pe șantierul Bum- bești-Livezeni și aceasta este cea mai frumoasă amintire din tinerețea și din activitatea mea ca utecist. Acolo și-a inceput ucenicia și colonelul Nicolae Mazilu, Erou al Muncii Socialiste. și mulți alți comandanți. De aceea, militarii au primit înalta misiune cu sentimentul că duc mai departe flacăra unei tradiții comuniste, tradiția muncii patriotice pe marile șantiere.Aici, tovarășul general devine mai sentimental, vorbește elogios despre ostașii și ofițerii care au durat peste munte și peste veacuri un drum ce unește două străvechi provincii românești — Transilvania cu Muntenia dar și prezentul cu viitorul. Este fericit că secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a dat o înaltă apreciere modului in care ostașii geniști și-au îndeplinit misiunea. II întreb : ce loc ocupă construcția șoselei in procesul de educație patriotică, de pregătire de luptă și politică a militarilor ?Deplasarea in . munți, începerea construcției, n-a fost o acțiune hotărită peste noapte. Ea a fost precedată de o amplă, temeinică și multilaterală pregătire in cazărmi. Pe un plan principal a stat munca politică de informare și cunoaștere de către toți militarii a politicii partidului ți statului nostru, a Directivelor Congresului al X- lea al partidului, a obiectivelor economice ale cincinalului in curs. Misiunea ne-a fost încredințată in anul 1969. Comandanții, secretarii organizațiilor de- partid și U.T.C. au desfășurat această muncă politică cu răbdare, toți parte, că iși zărea _____spectaculoase, dar și mai dificile șosele montane ale țării, că ea se execută din inițiativa președintelui republicii. Au pornit la treabă cu elan Înflăcărat.

politică cu răb- și pricepere, cu și cu fiecare in ostași au înțeles numelq de reali-qu taCtmilităriiTinerii vor lega celei mai frumoase, mai

Acum, cind sarcina a fost îndeplinită exemplar, putem spune cu certitudine că tocmai elanul patriotic și entuziasmul, măiestria și disciplina i-au călăuzit pe militarii geniști in succesul lor deplin. Construcția șoselei a fost o autentică școală de educație patriotică. Dar sintem ge- nișd și specialitatea noastră este și aceea de constructori de drumuri și poduri. Unde, in ce condiții ne-am fi putut instrui și căli mai perfect ? TranSfăgărășâ- nul a fost in același timp, pentru noi. o autentică și valoroasă școală a pregătirii de specialitate, a pregătirii pentru apărarea țării. învățăm să o apărăm, dar totodată învățăm să o construim, să o facem mai bogată, mai frumoasă, mai puternică.Un număr de peste 500 de ostași in termen, ofițeri și subofițeri, participant la epopeea Transfâgârâșanului, au fost dis- tinși "cu înaite ordine și medalii ale Republicii Socialiste România. Trei dintre ei — col. Ni- coiae Mazilu, maiorul inginer Florea Necula, și maiorul inginer Constantin Vină — au primit titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și medalia dc aur „Secera și ciocanul." Generalul- maior Emil Andriescu a fost decorat cu Ordinul Muncii clasa I. 11 rog să-ipi răspundă la o unimă întrebare : ce calități moral-umanc și profesionale au dobindit ostașii armatei noastre pe acest mare șantier ? Se gin- dește citeva clipe la numeroasele exemple pe care le are in memorie. Ezită să dea nume. Sint prea multe care ar trebui amintite.Un ostaș s-a oferit voluntar să se scufunde de mai multe oti in lacul Vidraru, iarna pe ger, fără nici o costumație specială, pentru a lega un cablu de oțel de un utilaj scufundat. Nu i-a impus nimeni acest gest de curaj — subliniază generalul. Altul a luptat trei zile încheiate că să urce un buldozer pe un pisc cu panta de 60 de grade și înalt de 200 de metri și a izbutit. O subunitate a pornit noaptea prin ger și viscol cumplit, fâcindu-și tunele prin nămeții de 5—6 metri, pentru a veni in ajutorul unor camarazi blocați de o avalanșă în tunel. O altă subunitate nu s-a odihnit două zile și două nopți luptind cu o ploaie torențială cum nu s-a mai văzut de zeci de ani, pentru a salva parcul de utilaje, aflat in pericol. Avem nenumărate asemenea exemple. Ele dau cum nu se poale mai bine măsura eroismului, a conștiinței patriotice și muncitorești, a spiritului de dăruire și sacrificiu, a devoțiunii, camaraderiei, nobleței sufletești, capacității psihice și fizice, a înaltei pregătiri morale și profesionale ale trupei. ofițerilor și subofițerilor noștri. Șantierul Transfăgărășa- nului le-a . ...........................mai să-și

Foto : O. PLEC ANspecialitate a cadrelor tehnice, s-a desăvirșit capacitatea organizatorică a cadrelor de comandă. Comandanții, activiștii de partid și U.T.C. au învățat odată mai mult că numai apro- piindu-se de oameni, prețuin- du-i, stimulindu-i, acordindu-le toată încrederea, le pot influența conduita, ii pot mobiliza și antrena în fapte deosebite de muncă și luptă. Activitatea pe șantier a fost apoi, pentru sute de ostași, prilejul calificării îii- tr-o meserie valoroasă ca cea de buldozerist, betonist, zidar, șofer, pe care astăzi, după tre- cerea în rezervă, sînt încredințat dă le practică pe alte șantiere ale țării. Armata noastră a dat, așadar, patriei nu numai un drum, dar mai ales noi contingente de tineri mai bine căliți, mai bine pregătiți, mai disciplinați, gata în orice moment să răspundă cu același e- lan patriotic Ia chemările patriei. ale Partidului Comunist Român.
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PROGRAMUL 1

a complexului aplicativ

u

PENTRU APARAREA PATRIEI"Are loc finala pe țară a complexului aplicativ „Pentru apărarea patriei" inițiat de C.C. al U.T.C. în cadrul programelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. Este o „probă de foc“ la care, obligatoriu, trebuie să dea „examen" toți tinerii care se pregătesc pentru apărarea patriei — ciclul doi. Această finală. Ia care participă cite o echipă (3 băieți și 2 fete) din fiecare județ și din municipiul București — mai exact echipele campioane — se constituie, totodată. intr-un bun prilej de a verifica nivelul de acumulare a cunoștințelor teoretice, practice și aplicative do- bindite de tineri in perioada executării programului de pregătire militară.Toți participanții — 200, dintr-o jumătate de milion care au participat la prima etapă — au sosit, incă de ieri, Ia Pirîul Rece. Aici, organizatorul — Comandamentul central de pregătire a tineretului pentru apărarea

patriei — a făcut toate amenajările de rigoare. Tinerii au asigurate condiții opiime de concurs și cazare. Complexul cuprinde trei probe : traseul aplicativ, tragerea și

pista cu obstacole. Traseul aplicativ are o lungime de 4000 m și cuprinde mai multe momente : trecerea printr-un teren infectat (50 m pentru băieți și 25 m pentru fete), transportul răniților, aruncarea gredadel, cunoaș-

terea regulilor de circulație — răspunsuri la un chestionar cu 12 întrebări ! — deplasarea după azimut, rezolvarea unui moment tactic. Proba de tragere prevede un timp limitat pentru anumite obiective (țintele apar de 3 ori cite 10 secunde sau... aleargă), iar pista cu obstacole supune, și ea, echipele și tinerii care se confruntă contra cronometru la teste foarte serioase privind buna pregătire fizică și cunoștințe de instrucție militară. Clasamentul se stabilește in funcție de timpul realizat de fiecare echipă la parcurgerea terenului aplicativ, după o- perarea penalizărilor și bonificațiilor. Componenții e- chipelor clasate pe primele trei locuri primesc diploma și medalia „Pentru patriei", precum și mii acordate de U.T.C. șl M.E.t.Urăm participanților la prima ediție a complexului aplicativ „Pentru apărarea patriei", succes deplin !
apărarea alte pre- C.C. al

MIINE, LA
COPENHAGA(

ROMULUS LAL

Strălucitul maestru
a! endocrinologiei

anul 1940 era învățămînt unul îndepărtat dintre cei . i români, răfuindu-se

DANEMARCA - ROMÂNIA
în Campionatul european

RECOMANDĂRI PENTRU
AMATORII DE SPORT• Miine, pe stadionul „23 August" din Capitală, de la ora 13, va avea loc tradiționala în- tîlnire de rugbi dintre România și Franța. Partida va fi arbitrată de englezul Th. Pattis- son. După cum ni se comunică, la acest joc, elevii, studenții și militarii în termen vor avea intrarea gratuită in peluzele stadionului. In deschidere, are loc partida dintre divizionarele B, Progresul și Metalul. Dimineața, de la ora 9,15, pe același stadion (dacă timpul va fi favorabil) tinerii rugbiști din România vor întilni pe lor din Polonia.

iova, Politehnica Timișoara și Politehnica Iași, în cadrul unui turneu. în finala acestei competiții care se va disputa duminică de la ora 11 se vor întilni Politehnica Timișoara și Universitatea Craiova. De la ora 9 vor juca Sportul studențesc cu Politehnica Iași.

colegii
prima Mureș,

oferit prilejul nu nu- insușească aceste calități înalt umane, etice și profesionale. dar să le și verifice în aceeași măsurăfesipnale.pe deplin. r _________s-a perfecționat pregătirea de

din mai de seamă savanți regimul de atunci astfel in felul său barbar cu un om care ii stătea in cale. Mai mult, catedra sa — de crinologie — a fost tot desființată în mod Omul în care se lovea fără cruțare era un mare învățat, binecunoscut in țară și pestei ' hotare : Constantin I. Parhon (1874—1969). Vina lui 7 Faptul că militase, incă din adolescență, pentru idealurile socialismului, că se împotrivise cu intransigență valului tulbure al fascismului. agitației sinistre a huliganilor cuziști și legionari. La data cind era înlăturat din Universitate, Parhon era de mult consacrat de contribuția sa în știință, fiind pe drept cu- vînt considerat drept întemeietorul școlilor românești de endocrinologie și gerontologie, unul dintre fondatorii endocrinologiei pe plan mondial, autorul primului tratat de endocri-

endro- atunci abuziv, astfel

• Start la baschet in divizie a țării. La Tg. băieții participă la turul I in cadrul unui turneu de trei etape. In Capitală. miine, in saia Constructorul două intilniri feminine din divizia A : I.E.F.S. — Universitatea Timișoara, ora 9 și Voința — Constructorul, ora 10,15.

• Duminică dimineața, pe traseul Baba Novac — Bd. Le- ontin Săla'jan, va avea loc un concurs de motociclism-viteză pe circuit, începind de la ora 10, în cadrul campionatului municipal. De la 11,30 trofeul „Informația Bucureștiului" la categ. 70 cm3, 175 cm3 și 750 cm3, la care participă cei mai buni alergători din țară. In încheiere — o cursă de olds-boy la care participă nume consacrate : Bu- escu, Niculici, Voiculescu etc.• Patinoarul artificial este puS la > dispoziția publicului azi de la orele 17-19 și mîine, de la orele 10-12 și 17-19.• Handbalul este prezent de azi, pe terenul Steaua, cu două partide feminine din divizia A: Confecția — Rapid, ora 14,45 și I.E.F.S. — Universitatea București, ora 16. Mîine, de la ora 10, tot pe terenul Steaua, o în- tilnire masculină : Universitatea București — C.S.U. Galați.

10,00 Micii meșteri mari. 10,20 
Film serial pentru tineret : „Ci- 
reșarii". 11,05 Telecinemateca. 
17.00 Telex. 17,05 Caleidoscop cul
tural-artistic. 17,25 Aurul alb — 
film documentar. 18,00 Desene 

..animate. 18,10 Teleglob. 18,30 Izvor 
de frumusețe. Un buchet de me
lodii. 19 00 Lumea copiilor. 19,30 
Telejurnal. Pregătirile pentru Con
gresul al Xl-lea în centrul vieții 
politice și sociale a țării. 20.00 
Teleenciclopedia. 20,45 Publicitate. 
20,50 Film serial: „Omul și orașul". 
..Ar fl trebuit să-l las să moară". 
21.40 Telejurnal. Sport. 22.00 In- 
tilnirea de la ora 10... Magazin 
muzical-distractiv.

italiană cu Jean Gabin. 21,20 La 
început a tost... cupletul. Emisiune 
muzical-distractivâ. 22,Iu Tele
jurnal. Sport.

21.35 Reportaj TV. Acei oameni 
tari și grei din Reșița. 21.50 Porta
tiv '74.

PROGRAMUL II MARȚI, 15 OCTOMBRIE 1974

DUMINICA, 13 OCTOMBRIE 1974

PROGRAMUL I

8 30 Emisiunile zilei. 8,40 Cra
vatele roșii. 9,35 Film serial- pen
tru copii : DAKTARI. 10,00 Viața 
satului. 11,15 Ce știm și ce nu 
știm despre... 11,45 bucuriile mu
zicii. 12,30 De strajă patriei. 13,00 
Album duminical. 14.30 Fotbal : 
DANEMARCA—ROMANIA (cam
pionatul european). Transmisiune 
directă de la Copenhaga. 16.35 
Magazin sportiv. SelScțiuni din 
meciul de rugbi ROMANIA — 
FRANȚA (Cupa națiunilor). 17.05 
Drumuri in istorie. Istorie în arcul 
carpatin. 17,20 Film serial pentru 
tineret : CIREȘARII. Ultimul
episod (X): „Castelul fetei în alb". 
18.05 Cel mai bun continuă. Con
curs de cultură generală și pre
gătire multilaterală. 19.00 Repor
ter '74. 19,20 1001 de seri. 19.30
Telejurnal. Săptămîna politică in
ternă și internațională in imagini. 
20.00 Avanpremieră. 20,05 Film ar
tistic : PAȘA. Coproducție franco-

10.00—11,45 Matineu simfonic. 
Concertul orchestrei Filarmonicii 
de stat „George Enescu". 13 00 
Kugoi: ROMANIA—FRANȚA (Cupa 
națiunilor). 20,00 Desene animate. 
20,15 Tezaur de cîntec românesc. 
20,45 Sună telefoanele la Bâbiciu 
— reportaj. 21.00 Telex. 21,05 Far
mecul muzicii ; se împlinesc 125 
de ani de la moartea lui Fr. 
Chopin. 21,35 Film serial : OMUL 
ȘI ORAȘUL.

LUNI, 14 OCTOMBRIE 1974

PROGRAMUL I

16,00 Telex. 16,05 Emisiunile săp- 
tămînii. 16,15 Sus la Porțile de 
Fler. 16,30 Emisiune in limba 
maghiară. 19.00 Tribuna TV. în 
ajutorul cursanților din invățămln- 
tul politico-ideologic și economic 
de masă. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. File din marea între
cere in cinstea Congresului co
muniștilor. 20,00 Anchetă socială. 
Clasa a X-a... TV. 20,35 Roman 
foileton : FLORI DE TOAMNA. 
Ultimul episod (III). 21.30 Revista 
llterar-artlstică TV. 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17,35 Avanpremieră.
17,40 Film “* —
GALA. 18,10 
Pe strune 
populară șl
Documentar
ulei. 18.55 Dans și muzică de pre
tutindeni. 19,20 1001 de seri. 19.30
Telejurnal. 20,00 Film artistic : 
VOCI DIN INSULĂ. 21,30 Telex.

serial : ADAM ȘAN- 
Bucureștiul azi. 18.25 
de vioară — muzică 

de cafe-concert. 18,45 
științific. Picătura de

PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba germană. 
9.00 Teieșcoală. 10,00 Curs de 
limba franceză. 10.30 Dialog des
pre satul viitorului. Cu sătenii 
din Rucăr — Argeș despre anii 
cincinalului. 10,45 Film artistic : 
STRĂZILE AU AMINTIRI. 12,10 
Reportaj TV. COPIII DIN CE- 
ZIENI. 12.20 Telex. 16,00 Curs de 
limba rusă. 16,30—17,00 Curs de

Încăpînd de ieri, lotul reprezentativ de fotbal al României se află la Copenhaga, unde va debuta, duminică, îhtr-o nouă ediție a Campionatului european. Au făcut deplasarea următorii 16 jucători : Răducanu. Iorgu- lescu (portari), Cheran, Sătmă- reanu II, Antonescu, Anghelini, Dobrău, Deleanu (fundași), Dumitru. Dinu, lordânescu. R<*1- deanu (mijlocași). LuceScu, Troi, Hun, Radu Nunweiller (ata- canți).Cu partida de la Copenhaga, echipa noastră inaugurează un nou sezon internațional. . Confruntarea se anunță deosebit de dificilă. în pregătirea acestei partide echipa noastră — mai exact lotul — a trecut prin multe dificultăți : prezentarea in meciurile de pregătire (Istanbul, Sofia), din cauza citorva indisponibilități. a unor formule de echipă altele decit cea pe care o

aliniem miine, pe stadionul din Copenhaga, forma sportivă precară a unor internaționali, instabilitatea antrenorilor, Stănes- cu și Cosmoc, în precizarea unor idei tactice în raport cu concepția modernă de joc și calitățile componenților echipei etc. în momentul de față, acest capitol este închis, perioada de pregătire comună, mai lungă ca de obicei — anume rezervată — a fost în măsură să remedieze o serie de carențe în ceea ce privește structura și jocul echipei. In lot, așa cum e normal, și cum sună dezideratul, au fost reuniți cei mai buni jucători, care au o valoare recunoscută și dețin o formă corespunzătoare. Echipa gazdă — care se caracterizează printr-un joc dinamic, în viteză Și forță — este, indiscutabil. un adversar redutabil. Cu toate acestea — și mai ales dacă privim ce loc ocupă

două formații în ierarhia valorică europeană — noi trebuie să cîștigăm. Este, dealtfel, singura șansa de a rămîne în cursă calificării. După ultimele impresii culese despre potențialul „tricolorilor" și starea lor psihică, a- vem motive să credem Intr-o comportare bună și, în consecință. în victorie. Lucru, dealfel. confirmat. ieri dimineață, la plecare, de căpitanul echipei, Cornel Dinu : „Știm, «intern conștienți că avem o misiune grea. Dar sintem hotăriți să depunem toate eforturile, să ne mobilizăm, așa cum am făcut-o și alte dăți, să valorificăm întregul nostru potential fizic și tehnico-tactic pentru a obține succesul așteptat de miile de iubitori ai fotbalului din țara noastră".

• Amatorii de tir au ocazia să urmărească, azi și miine la poligonul Tunari, întrecerile republicane pentru seniori la talere aruncate din șanț și turn (individual și pe echipe).• în cadrul ultimei etape la polo, cele mai bune echipe din țară. Dinamo și Rapid se întrece mîine, la mo, de la ora 11. vorbazinul Dina-și el prezent:15,15, pe Sta-• Fotbalul este astăzi, de la ora dionill Dinamo echipele de tineret (jucători pină la 23 de ani) ale României și Danemarcei se vor confrunta într-o partidă de ambiție și afirmare. Din lotul formației noastre fac parte printre alții Jivan, G. Sandu. Lucuță, Mulțescu, Dudu Georgescu. Atodiresei, Ion Ion. Pe , Stadionul Republicii, în cadrul „Memorialului Ioachim Popescu", se vor . întrece divizionarele studențești. Sportul studențesc, Universitatea
dicționar 
ilustrat

V. CĂBULEA

nologie din lume, publicat in 1909.Ca o recunoaștere a valorii excepționale a operei sale, ca un omagiu adus strălucitei sale personalități, centenarul nașterii lui C.I. Parhon este sărbătorit luna aceasta în toată lumea, sub înalta egidă a UNESCO.L-am cunoscut pe profesorul Parhon în mai 1944 și am fost puternic impresionat de calmul, fermitatea și încrederea în viitor, pe care le iradia in jurul său, chiar în acele zile întunecate. Cu puțină vreme în urmă, în aprilie 1944, se numărase printre inițiatorii și semnatarii memoriului intelectualilor români, care cerea ruperea imediată a legăturilor cu Germania hitleristă și ieșirea din războiul hitlerist. Mi-a povestit atunci despre copilăria sa pe plaiurile muscelene (se născuse la Cimpulung, la 15'28 octombrie 1874). dar mai ales despre anii liceului, urmați la Ploiești, cind se alăturase, ca adolescent, miș-

cării socialiste. Renunțase apoi să se înscrie la studiul științelor naturale în Universitate, deși spre ele se simțea atras in primul rind ; ca dascăl știa însă că va fi,supus, fiind slujbaș al statului, persecuțiilor, datorită convingerilor sale politice, pe care nu înțelegea să le renege. S-a încris de aceea la Facultatea de medicină.A fost un student excepțional, remarcat în primul rind de profesorul Gheorghe Marinescu. Întemeietorul școlii românești de neurologie. C. I. Parhon a fost primul intern âJ acestuia, la clinica de boli nervoase înjghebată de savant la Spitalul Pan- telimon. Aici, tînărul efectuează primele sale cercetări, face primele observații asupra lor endocrine și înainte șitul secolului ii apare ma lucrare științifică,șef de lucrări la clinica neurologică, desăvlrșindu-și formația de
glande- de sfir-Și pri-Devine

psihiatru, în timp ce în endocrinologie ajunge incă de atunci la o concepție de sinteză, pe care tratatul amintit Ia început o prezintă.După numai cițiva ani de la publicarea acestei lucrări fundamentale, este ’numit profesor de neurologie și psihiatrie la Iași, iar în 1934 se creează special pentru el prima catedră de endocrinologie din România, la București. Activitatea sa științifică vastă — pină în 1940 publicase 1 500 de lucrări — este dusă in paralel cu o activitate antifascistă hotărîtă și curajoasă, de intelectual progresist și de militant în slujba cauzei clasei muncitoare.După 1946. catedra de endocrinologie a fost sub conducerea sa, organizat dern de Parhon a onoare al Socialiste nea președinte al Celui ____prezidiu al Marii Adunări Naționale. desfășurind o prodigioasă activitate științifică și obștească.C. I. Parhon are importante descoperiri ca neurolog și psihiatru. A descifrat de pildă elemente tectonicii spinării, existența necunoscuți anterior, a adus- contribuții de seamă în sifilisul nervos, halucinațiile afective, sindromul Parkinson etc. Des

reînființată, și a fost un institut mo- endocrinologie. C. I. devenit președinte de Academiei Republicii România, de aseme- dintii

importante âle arhi- celulare a a detectat tot unor centri vegetativi anterior, amăduvei acolo

PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru copil : 
DAKTARI. 20.25 ROMÂNIE — 
ȚARA MEA DE DOR ! 20,40
DIALOG. Educația permanentă și 
autoeducatia. 21.00 Telex. 2105 
UNIVERS ȘTIINȚIFIC. 21,30 Ro
man foileton ; FLORI DE TOAM
NA (reluarea ultimului episod).

MIERCURI, 14 OCTOMBRIE 1974

PROGRAMUL I

9.30 Curs de limba engleză. 9.00 
Teieșcoală. 10 Curs de limba 
rusă. 10.30 Film artistic : TREI

SĂPTĂMÎNA T V
12—19 octombrie 1974

limba engleză. 17,30 Telex. 17.35 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,15 Tinerii și muzica 
lor: 18,45 Publicitate. 18,30 Legile 
țării — legile noastre I 19,00 Eroi 
îndrăgiți de copil : NĂZDRĂVA
NUL DENNIS. 19,25 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Coordonate ale 
viitorului comunist al patriei. 
20,00 Revista economică TV. 20,30 
Publicitate. 20.35 Seară de teatru. 
Premieră TV. ISTORIA COME
DIEI. Renașterea germană și fran
ceză. 21,50 Șlagăre și interpret!. 
22,10 24 de ore.

ZILE DIN VIAȚA LUI VICTOR 
CERNÎȘEV. 12.05 Reporter ’74. 12,25 
Telex. 16,09 Curs de limba germa
nă. 16.30—17,00 Curs de 
franceză. 17.30 Telex.
CTI MEȘTERI MARI, 
zică. " 
tate
BIM.
18.40
FAMILIA. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Documentele pentru 
Congresul al Xl-lea — expresie a 
voinței comuniștilor, a întregului 
popor. 20.00 COLOCVIU DESPRE 
VIITOR. 20,15 Telecinemateca.

limba
17,35 MI-

17,55 Mu- 
acluali-Emisiune de

muzicală. 18.15 CUM VOR- 
18.30 Tragerea pronoexpres.

Din țările socialiste. 18,50

Trei mari 
•TAMES 
WAYNE 
UCIS PE
Premieră TV. 22,10 24 da ore.

CineăȘti : JOHN FORD.
STEWART, JOHN 

în OMUL CARE L-A 
LIBERTY VALANCE.

PROGRAMUL II
20,00 o viață pentru o idee : 

NICOLAE COCULESCU. 20,30 Sea-' 
ră de operă : PĂDUREA VULTU
RILOR. 21.30 Telex. 21,35 CON
ȘTIINȚA ZILEI CE-O TRĂIM. 
21,50 Teierâma.

JOI, 17 OCTOMBRIE 1274 
PROGRAMUL I

16.00—17,00 Teieșcoală. 17.30 
Telex. 17.35 AGROENCICLOPE- 
DIA. 18,05 Vîrsteie peliculei. Edi
ție specială. Uzina — platou, de 
filmare. 18,35 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii auto. 18,50 
Teatru de poezie. PAMÎNTUD 
DIN STATUI. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Cuvînt de ordine 
— îndeplinirea angajamentelor In 
cinstea marelui for al partidului. 
20,00 Seară pentru tineret. TUR
NEUL EMBLEMELOR. 21.30 Uni
vers științific. 22,00 Trei cînffece 
Charles Aznavour. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Deschiderea stagiunii de 

concerte a formațiilor muzicale ale 
Radioteleviziunii. Concert susținut 
de orchestra simfonică a RTV ; în 
pauză : Viața economică a Capita
lei ; Telex. 22,00 Cărți și idei.

VINERI, 10 OCTOMBRIE 1274 
PROGRAMUL I

16,00—17.00 Teieșcoală. 17.30 Emi
siune in limba germană. 19.10 
Tragerea loto. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Pentru viitorul 
comunist al patriei. 20,00 ROMA
NIA dk azi, Romania de mîi- 
NE. Revistă social-politică TV.

20,35 CARAGIALE PE ECRAN. 
21.45 Al X-lea Festival de muzică 
uțoară — Veneția 1974.
d* ore.

22,10 24

chizător de drumuri în endocrinologie, el este creatorul teoriei endocrine a constituției, a endocrinologiei virstelor și a endocrinologiei comparate. Descoperind numeroase aspecte pină la el ignorate ale influenței glandelor endocrine asupra organismului, el a dovedit că acestea reprezintă un important mecanism prin care natura coordonează. morfologic și funcțional, diferitele organe și țesuturi ale viețuitoarelor.O altă direcție importantă în care s-au desfășurat cercetările sale a fost aceea a ■ gerontolo- giei. Drept cauze principale ale îmbâtrinirii. a considerat alterarea glandelor endocrine, modificarea activității nervoase superioare, modificările biochimice in singe și țesuturi, predominarea dezasimilației asupra asimilației. Bătrinețea „este o boală, o stare patologică", arăta el. preconizind totodată mijloacele pentru prevenirea și combaterea („tratarea") îmbâtrinirii, pentru asigurarea longevității. „Bătrinețea și tratamentul ei" (1948) este lucrarea in care s-a cristalizat, cel mai complet concepția sa gerontologică profund originală.a în endocrinologie ca și în gerontologie creația sa științifică a fost continuată și dusă mai deparfe, cu rezultate excepționale, de colaboratorii săi, printre care in primul rind savanții de renume mondial, acad. Ștefan Milcu și acad. Ana Aslan.C. I. Parhon a murit Ia vlrsta patriarhilor, mulțumit că noua societate, la care aspirase, pentru care luptase o viață întreagă, se înfăptuiește. Savantul și comunistul Parhon iși realizaseră deopotrivă idealul in România socialistă.

CLASAMENTUL MARELUI 
PREMIU F.I.L.T.disputarea ultimelor de tenis, clasamentul premiu F.I.L.T. se pre-După turnee Marelui . zintă astfel : 1. Connors — 558 puncte ; 2. Vilas — 495 puncte ; 3. Borg — 449 puncte ; 4. Smith — 416 puncte ; 5. Orantes — 412 puncte ; 6. Năstase — 335 puncte ; 7. Solomon — 307 puncte ; 8. Tanner — 285 puncte ; fl. O. Parun — 279 puncte ; 10. Ramirez — 274 puncte. După cum se știe, primii opt clasați la sfirșitul sezonului vor participa in luna campionilor,(pentru prima oară in aer liber) la Melbourne.decembrie la Turneul ce va avea loc

TENIS : TURNEUL DE LA 
MADRIDTenismanul român Iile Năs- tase s-a calificat vineri pentru semifinalele turneului internațional de la Madrid. în „sferturi", Năstase l-a învins cu 6-4,6- 2 pe americanul Harold Solomon. Vilas (Argentina) a cîș- tigat cu 6-3, 6-2 partida cu cehoslovacul Kodes, suedezul Borg l-a eliminat cu 6-1, 6-1 pe olandezul Okker, iar spaniolul Oran- tes a dispus cu 6-1, 7-6 de mexicanul Ramirez.în semifinale, Năstase îl va •intilni pe Vilas, iar Borg va juca împotriva lui Orantes. în sferturile de finală ale turneului feminin, olandeza Zwaan a ciș- tigat cu 6—3, 6—3 in fața cehoslovacei Koveluhova, iar Toma- nova (Cehoslovacia) a dispus cu7— 6, 7—6 de Coronado (Spania). Pentru semifinale s-au mai calificat incă din partidele disputate joi Virginia Ruzici (România) și Helga Masthoff (R.F. Germania). Cuplul Virginia Ruzici (România) — Rosie Daemon (Franța) a obținut calificarea pentru semifinalele probei de dublu, invingind, vineri, cu scorul de 6—3. 6—7. 6—2 -pe Susan Barker — Lindsay Beăvan (Anglia).In proba de dublu mixt, Ion Tiriac și Virginia Ruzici au învins cu 6—2. 6—4 pe Salvador Cabeza și Monica Alvarez (Spania). La dublu masculin (sferturi de finală), ceshoslovacii Hrebec și Kodes au întrecut cp 6—4. 4—6. 6—4 pe Gisbert (Spania) și Năstase.

C.M. DE LUPTE 
GRECO-ROMANE

PROGRAMUL II
17.30 Telex. 17,35 Film i 

VOI SĂRI DIN NOU 
BĂLTOACE — producție 
diourilor cinematografice 
Slovace. 19,10 Din cite flori aduce 
toamna... — muzică ușoară. 19.20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Treptele afirmării. 20,25 Anchetă 
socială (reluare) Clasa a x-a... 
TV. 21,00 LUMINI PE DUNĂRE 
— muzică ușoară. 21,20 Publicitate. 
21,25 Telex. 21,30 Meridiane lite
rare. 21,55 Inscripții pe celuloid.

SIMBATA, 1» OCTOMBRIE
PROGRAMUL I

artistic :
PESTE 

a stu- 
S ceho-

1974

10.20
CI-

10,00 De la Alfa la Omega. 
Film serial pentru tineret :_
REȘARII (reluare). 11,05 Teleclne- 
rnateca (reluare). 15,00 Fotbal : 
U.T.A. — Universitatea Craiova 
(divizia A). Transmisiune directa 
de la Arad. 16.45 Telex. 16 50 
Avanpremieră. 17,00 BISTRIȚA, 
APĂ ZGLOBIE — cîteva cîntece 
de viată nouă și dansuri populare 
tradiționale. 17.20 Caleidoscop cul
tural-artistic. Emisiune de infor
mație și actualitate literară, tea
trală, cinematografică și plastică. 
17.40 Arii celebre, interpieți cele
bri. 18.15 Teleglob: LISABONA — 
AVENTDA DA LIBERDADE. 18,30 
ANOTIMPUL ÎMPLINIRILOR — 
emisiune d? versuri și cîntece pa
triotice. 19,00 Lumea copiilor. 
19,30 Telejurnal. Documentele pen
tru Congresul al Xt-lea _ temelii 
trainice viitorului comunist al pa
triei. 20.00 Teleenciclopedia. 20.40 
Film serial : UN ȘERIF LA NEW 
YORK. Elita societății, mamă ! 
21,50 Telejurnal. 22,00 iNtlLNIREA 
DE LA ORA 10... Magazin mu
zical-distractiv.

Evocare de
I. M. ȘTEFAN

în turul.doi al campionatelor mondiale de lupte greco-romane de la Katowice, concurentul român constantin Alexandru (ca- teg. 48 kg) l-a învins prin tuș pe cehoslovacul Jelinek, iar Nicu Gingă (categ. 52 kg) a ciș- tigat tot înainte de limită meciul cu campionul Turciei, Kazu.Campionatele mondiale de lupte greco-romane au continuat vineri la Katowice. La categoria 90 kg, D. Manea l-a învins prin tuș pe maghiarul Josef Percsi, Un alt sportiv român. N. Marti- nescu (100 kg) a ciștigat prin tuș in fața.danezului Fenk Sttu- gar. La categoria plus 100 kg, Roman Codreanu a obținut victoria prin descalificarea turcului O. Tcpuz. Suedezul Skjoled (68 kg) l-a invins la puncte pe E. Hupcă, I. Păun (62 kg) a terminat la egalitate cu Werner (R.D.G.). iar Ivanov (Bulgaria) a obținut decizia prin descalificare in fața lui I. Enache.
ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ

FLOAREA DE PIATRĂ

X
u

Ek

producție a studioului „Mosfilm"
cu : VLADIMIR DRUJNIKOV și TAMARA MAKAROVA 
Regia : A. PTUSKO

Film distins cu Premiul pentru cel mai bun film în culori 
la Cannes.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
• Șeful delegației economice guvernamentale

Adeziune unanimă și entuziastă
DOCUMENTELE CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R. 

IN DEZBATEREA MUNCITORILOR ÎNTREPRINDERII 
„23 AUGUST" DIN CAPITALĂ

din EcuadorPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri dimineață, pe colonel de stat major Richelieu Levoyfer, prim- adjunct al ministrului industriei, comerțului și integrării din Ecuador, care ne vizitează țara in fruntea unei delegații economice guvernamentale.La întrevedere au participat tovarășii Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Vasile Pungan, consilier al președintelui Republicii.A luat parte, de asemenea, Gonzalo Paredes Crespo, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Ecuadorului la București.
• Președinteleîn cursul dimineții de vineri, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe E. H. Boullioun, președintele Companiei de avioane comerciale ..Boeing“, care ne vizitează țara. Oaspetele a fost însoțit de Har-
® Președintele

Koyo SeikoPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri după-amiază. pe Iwao Ikeda, președintele Companiei japoneze Koyo Seiko.La primire a luat parte
iniia

TELEGRAMEPreședintele Republicii Socialiste Romania, NICOLAE CEAUSESCU, a trimis președintelui pe viața al Republtcu Guineea Ecuatorială, FRANCISCO MACIAS N’GUEMA BIIQGO, următoarea telegramă : . .. r_„_Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Guineea Ecuatorială am plăcerea să vă transmit călduroase felicitar și cele mai bune urări de sănătate și fericire personala, de buna stare și prosperitate poporului prieten al Republicii Guineea E<FoIosrescăaceastă ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare, spre’ binele ambelor noastre popoare, al cauzei pacu și colaborării internaționale.___________________________________Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUSESCU, a primit din partea președintelui Republicii Peru. General de Divizie JUAN VELASCO ALVARADO, următoarea teExprto Excelentei Voastre vii mulțumiri pentru sentimentele de solidaritate pe care ați binevoit sa le tiansmiteți in legătură cu tragicul cutremur care a afectat Peru cauzind numeroase pierderi de vieți omenești și daune materiale.Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE CEAUSESCU, a primit din partea președintelui Republicii Columbia, ALFONSO LOPEZ MICHELSEN, următoarea telegrama:Sînt profund mișcat de mesajul pe care Excelența Voastră l-a trimis în legătură cu tragedia din Medellm.Transmit Excelenței Voastre salutul meu cordial.
decretPrin Decret prezidențial, tovarășul Ovidiu Corneliu Popescu a fost numit în calitatea ie ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Regatul Maroc, în locul tovarășului Vasile Mircea, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.
PLECAREVineri dimineața a părăsit Capitala delegația sindicatelor din R.P. Mongolă, condusă de Gombojavin Ocirbat, președintele Consiliului Central, care,

Cu acest prilej, oaspetele a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un salut cordial din partea președintelui Republicii Ecuador, general de brigadă Guillermo Rodriguez Lara, precum și urări de bunăstare poporului român.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a evocat cu multă plăcere vizita in Ecuador, convorbirile avute cu președintele Lara, căruia i-a transmis un salut călduros, iar poporului ecuadorian prieten fericire și prosperitate, odată cu dorința de a vedea dezvoltindu-se tot mai mult o largă colaborare între cele două țări.în continuare s-a procedat la un schimb de vederi in probleme privind relațiile economice 
Companiei Boeingry G. Barnes jr„ ambasadorul S.U.A. la București, și Peter Ehrenwald, director al companiei.La întrevedere au participat tovarășii Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și coo-
Companiei japoneze

Gheorghe Oprea, viceprim-mi- nistru al guvernului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu oaspetele asupra unor probleme privind colaborarea intre întreprinderile specializate din țara noastră și compania japoneză. în acest ca

la invitația Consiliului Central al U.G.S.R.. a efectuat o vizită de prietenie și schimb de experiență in țara noastră.La plecare, pe aeroportul O- topeni. delegația a fost salutată de Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., de activiști ai sindicatelor.A fost de față Giambyn Nia- mma. ambasadorul -R.P. Mongole la București.
EXPOZIȚIECentrul din Craiova al Academiei de Științe Sociale și Politice găzduiește expoziția de pictură purtînd genericul „Omagiu", dedicată celui de-al XI-lea Congres al partidului. , 

și de cooperare româno-ecua- doriene, subliniindu-se cu satisfacție schimbările calitative intervenite in evoluția lor, după vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Ecuador și întrevederile avute cu președintele Guillermo Rodriguez Lara. în timpul convorbirii a fost relevată hotărirea ambelor părți de a Înfăptui in bune condițiuni înțelegerile convenire între șefii celor două state, care au creat cadrul favorabil amplificării și aprofundării conlucrării prietenești dintre România și Ecuador, în folosul propriei lor dezvoltări, al păcii, progresului și înțelegerii internaționale.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească.
perării economice internaționale, Vasile Gliga, consilier al președintelui Republicii Socialiste România.într-o atiposferă cordială s-au examinat o serie de probleme privind colaborarea în domeniul aviației civile.

dru, s-a apreciat că există reale posibilități pentru o cooperare reciproc avantajoasă, în contextul general al bunelor raporturi economice existente între România și Japonia.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
RECEPȚIIAtașatul militar, aero și naval al R. P. Polone la București, colonel Czeslaw Nowicki, a oferit vineri o recepție cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a Zilei Armatei Republicii Populare Polone.

★însărcinatul cu afaceri ad-interim al Sudanului la București, El Rasheed Khider, a oferit vineri o recepție cu prilejul plecării sale definitive din țara noastră.
CONFERINȚĂ

Vineri la Casa Centrală a Armatei a avut loc o conferință de presă, consacrată celei de-a 30-a aniversări a Zilei Armatei Republicii Socialiste România.Au luat parte general-loco- tenent Constantin Opriță, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior, generali și ofițeri ai armatei noastre, ziariști români și străini.Despre drumul de lupte al armatei române în războiul antihitlerist și profundele transformări prin care armata noastră a trecut in ultimele trei decenii, ca și despye modul în care militarii de astăzi își fac datoria față de patrie, popor și partid, a vorbit generalul-maior Constantin Antip, secretar adjunct al Consiliului Politic Superior al Armatei.
ÎNTÎLNIREAmbasadorul Republicii Democrate Germane la București, Hans Voss. s-a întilnit. vineri, cu muncitori și specialiști de la Combinatul de prelucrare a lemnului și de la întreprinderea avicolă din Bacău. în cadrul unei' reuniuni consacrate celei de-a XXV-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane.

Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Bulgaria
SOSIREA ÎN CAPITALĂ

Vineri dimineața a sosit în Capitală tovarășul Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, care, la invitația tovarășului Manea Mănescu, prim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, face o vizită oficială în țara noastră in fruntea unei delegații guvernamentale.Din delegație fac parte Jivko Jivkov, vicepreședinte al Consiliului tje Miniștri, președintele părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală bulgaro-română de colaborare economică și teh-
CONVORBIRI OFICIALELa Palatul din Piața Victoriei, au ■ început, vineri, convorbirile oficiale di/itre tovarășii Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Stanko Todorov, președintele- Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria.Cei doi șefi de guverne s-au informat reciproc in legătură

DINEU
Seara, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a oferit, la Palatul din Piața Victoriei, un dineu oficial în onoarea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov.La dineu au luat parte tovarășii Leonte Răutu, președintele părții- române în comisia mixtă, Ion Pățan și Gheorghe Oprea, viceprim-miniștri ai guvernului, George Macovescu, Constantin Băbălău, loan Avram și Teodor Vasiliu, miniștri, Ion St. Ion, 

nico-științifică, Andon Traikov, prim adjunct al ministrului a- facerilor externe, Konstandin Kozmov, adjunct al ministrului comerțului exterior, Țvetan Țenkov, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării. consilieri și experți.Ceremonia primirii oficiale s-a desfășurat pe aeroportul O- topeni, impodobit cu drapelele de stat ale celor două țări. Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria a fost salutat cu multă cordialitate de tovarășii Manea Mănescu, prim 
cu rezultatele* obținute în dezvoltarea economică și socială a celor două țări prietene, precum și asupra extinderii lor . in perspectivă. Ei au examinat ansamblul relațiilor bilaterale, evidențiind noi posibilități și convenind asupra măsurilor și acțiunilor concrete de lărgire a colaborării și cooperării economice, tehnico-științifice și cul
secretar general al guvernului, ,și alte persoane oficiale.Au participat tovarășii Jivko Jivkov, Andon Traikov, Konstandin Kozmov, Țvetan Țenkov și alte persoane oficiale bulgare.Au fost de față Trofin Simedrea, ambasadorul României la Sofia, și Ivan Abagiev, ambasadorul Bulgariei la București.în timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, cei doi șefi de guverne au rostit toasturi. 

ministru al guvernului, Leonte Răutu, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală, Gheorghe Oprea, vice- prim-ministru al guvernului, Teodor Vasiliu și Octavian Groza, miniștri, Ion St. Ion, secretar general al guvernului, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale. Erau prezenți Trofin Simedrea, ambasadorul României la Sofia, și Ivan Aba- giev, ambasadorul Bulgariei la București, precum și membri ai Ambasadei bulgare.
turale româno-bulgare, în interesul celor două popoare, al unității țărilor socialiste, al cauzei păcii.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de sinceră înțelegere .reciprocă, în spiritul bunelor relații statornicite între partidele, țările și popoarele noastre.
DEPUNERI DE COROANEPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov, și persoanele oficiale care-1 însoțesc au depus, vineri după-a- miază, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și, a patriei, pentru socialism.în fața monumentului era aliniată o gardă militară de onoare.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Bulgaria.După depunerea coroanei, premierul bulgar și celelalte persoane oficiale au păstrat un moment de reculegere. A fost vizitată apoi rotonda monumentului.

Conferința organizației de partid din întreprinderea „23 August" din Capitală a trimis o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAECEAUȘESCU, prin care îșl exprimă adeziunea unanimă și entuziastă față de politica internă și externă a Partidului Comunist Român, hotărirea fermă de a realiza exemplar sarcinile ce revin întregului colectiv din proiectul de Directive și proiectul de Program ale Partidului Comunist Român, documente ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării celui de-al XI-lea Congres al partidului.Conferința organizației de partid, toți comuniștii, cei aproape 15 000 de lucrători ai întreprinderii noastre — se spune in telegramă — acordă o înaltă prețuire contribuției ho- tăritoare pe care ați adus-o dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la elaborarea documentelor celui de-al XI-lea Congres al partidului, documente ce Șxprimă interesele vitale ale întregului popor pentru triumful cauzei socialismului și
Vizita în Republica Socialistă 
România a ministrului afacerilor 

externe al Republicii Unite 
Tanzania, John Samuel MalecelaLa invitația ministrului afa- x, cerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Unite Tanzania, John Malecela, a făcut in zilele de 10—11 octombrie 1971 o vizită oficială în România, in fruntea unei delegații tanzanie- ne.Ministrul afacerilor externe tanzanian a fost primit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Cu această ocazie, inaltul oaspete a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu din partea președintelui Republicii Tanzania, Julius Nyerere, un călduros mesaj de prietenie, urări de noi și importante succese poporului român prieten în opera de construire a societății socialiste. Ministrul de externe tanzanian a adus elogii guvernului și poporului român pentru progresele impresionante realizate in domeniile economic, industrial, agricol, precum și în alte domenii. Delegația tanzani- ană a apreciat că actualele realizări ale economiei românești au fost obținute sub conducerea nemijlocită a Partidului Comunist Român, subliniind în acest sens aportul plin de înțelepciune și competență al președintelui Nicolae Ceaușescu.La rindul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a rugat pe ministrul afacerilor externe tanzanian să transmită președintelui Julius Nyerere un cordial salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului tanzanian prieten noi succese pe calea dezvoltării independente a patriei pe calea progresului, păcii și bunăstării.Ministrul tanzanian a avut convorbiri la M.A.E. cu omolor gul său român. George Macovescu. Convorbirile oficiale dintre miniștrii de externe ai celor două țări, desfășurate intr-o atmosferă prietenească și cordială, au prilejuit un larg schimb de vederi asupra stadiului actual și perspectivelor dezvoltării relațiilor bilaterale, precum și a unor aspecte de interes comun privind situația internațională.Cei doi miniștri de externe au exprimat hotărirea guvernelor lor de a dezvolta relațiile de prietenie și cooperare dintre poporul român și poporul tanzanian. fiind convinși că extinderea continuă a relațiilor politi- co-diplomatice, economice, comerciale și cultural-științifice dintre Republica Socialistă 

comunismului pe pămîntul României.Noi, comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea „23 August" — unitate importantă a industriei constructoare de mașini grele — care am simțit în permanență sprijinul și îndrumarea dumneavoastră inestimabilă, vă adresăm sincera noastră recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi și vă raportăm cu multă bucurie că la 6 octombrie 1974 am Îndeplinit sarcinile de plan inițiale la producția globală și marfă, pe primii 4 ani ai actualului cincinal, pășind astfel cu toate forțele în etapa de finalizare a angajamentului major ce ni l-am asumat de a realiza sarcinile ce ne revin în 4 ani și jumătate.Vă asigurăm că in cinstea celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român- vom realiza peste prevederile de plan 25 milioane lei la producția globală, 8 milioane lei valută producție la export, iar la producția fizică, 10 locomotive Die- "Sel hidraulice, 20 motoare Diesel și 150 tone oțel rapid.

România și Republica Unită Tanzania corespunde intereselor celor două popoare, nobilei cauze a păcii și colaborării internaționale. Ministrul de externe tanzanian a exprimat aprecieri pentru primirea călduroasă și cordială ce i s-a făcut și pentru ospitalitatea generoasă de care s-a bucurat in timpul șederii sale in România.Ministrul de externe tanzanian a adresat o invitație de a vizita Republica Unită Tanzania ministrului de externe român. Perioada vizitei urmează a fi stabilită ulterior, la o dată convenabilă ambelor părți.
★Ministrul afacerilor extern» al Republicii Unite Tanzania, John Samuel Malecela, care a efectuat o vizită oficială in țara noastră, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a părăsit vineri dimineața Capitala.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de George Macovescu, de alte persoane o- ficiale.
★înainte de plecare. John Samuel Malecela a declarat redactorului Agerpres, Alfred Neagu: „In cursul scurtei mele vizite in țara dumneavoastră, am avut o- noarea de a fi primit de președintele Nicolae Ceaușescu. M-a impresionat in mod deosebit preocuparea Excelenței Sale pentru ceea ce se intimplâ astăzi in Africa, mai ales in acele zone în care popoarele luptă încă în vederea dobindirii independenței, simpatia sa profundă pentru succesul mișcărilor de eliberare, interesul său manifest pentru victoria ideilor de dreptate națională pe acest continent".în legătură cu relațiile dintre cele două țări, oaspetele tanzanian a subliniat : „Convorbirea avută cu președintele Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizitei, a avut menirea de a contribui la intărirea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Tanzania și România. Profit de această o- cazie pentru a sublinia înalta apreciere a țărilor africane, a popoarelor acestui mare continent fată de snrijinul multilateral. diplomatic, politic, economic, acordat de România. Vizita președintelui României în Tanzania a marcat un moment istoric în relațiile dintre cele două țări ale noastre, cu acest prilej fiind semnate importante acorduri de colaborare.

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

sunet de calitate.
De vînzare ți cu plata în rate lunare.

FABRICA OF TRICOTAJE „CRINUL"
București

ANUNȚĂ DESCHIDEREA MAGAZINELOR 
DE PREZENTARE Șl DESFACERE 

CU
TRICOTAJE CONFECȚIONATE DIN FIRE 

DE BUMBAC Șl SINTETICE 
PENTRU 

COPII - FEMEI - BĂRBAȚI

VIZITAT! CU ÎNCREDERE MAGAZINELE NOASTRE DIN: 
Calea Văcăreștijir. 29 — sector 4 cu program zilnic 

de la 9 la 17,30
Calea Văcărești nr. 158— sector 4 cu program zilnic 

de la 8 la 16

ÎNTREPRINDEREA 
MECANICĂ 

A AGRICULTURII 
Șl INDUSTRIEI 
ALIMENTARE 

CALEA GIULESTI 
NR. 1, BUCUREȘTI 

CAUTĂ

• electricieni, categoria 2-6
• bobinatori, categoria 2-6
• timplari, categoria 2-5
• maiștri prelucrări metale 

prin ațchiere și lăcătuși

Informații, tel. 49 42 45 in
terior 98

0 NOUĂ ASIGURARE FACULTATIVĂ LA A. D. A. S.

AZI
ULTIMA

ZI LA

PRONOSPORT

CASA DE CULTURA DIN SECTORUL 4
Str. Mircea Vodă nr. 5, telefon 21 54 90 — 22 24 94

ANUNȚĂ
deschiderea următoarelor cercuri și cursuri :
• DACTILOGRAFIE
• STENOGRAFIE
• RADIO
• TELEVIZIUNE
• CROITORIE
• COSMETICĂ

I • BALET-COPII
I • FOTO alb-negru și color 
| • ARTA PLASTICA

e CULTURĂ PSIHOSOMA
TICA (HATHA-YOGA)

Înscrieri 'și informații la Se
cretariatul Casei de cultură din 
str. Mircea Vodă nr. 5, tramvai : 
13, 14, 15, 23, 30 și autobuz: 
42 și 111, zilnic între orele 9—12 
și 17—20 și la telefon: 2154 96 
și 22 24 94.

Administrația Asigurărilor de Stat a pus In apli
care ,,Asigurarea facultativă de răspundere civilă 
a conducătorilor auto angajați In această calitate, 
pentru pagubele produse prin accidente cu auto
vehiculele aparținînd organizațiilor socialiste" sau, 
mai pe scurt, „Asigurarea facultativă de răspundere 
civilă a șoferilor profesioniști". Iată cîteva particu
larități ale acestei asigurări :

CINE POATE ÎNCHEIA ASIGURAREA ?

Asigurarea poate fi încheiată de conducătorii de 
autovehicule angajați în această calitate de organi
zațiile socialiste (inclusiv de conducătorii de auto
vehicule membri ai organizațiilor cooperatiste), 
care conduc autovehicule cu o capacitate cilindrică 
mai mare de 69 cm3 șl care slnt înmatriculate In 
R. S. România.

CARE ESTE OBIECTUL ASIGURĂRII?

Această asigurare se referă la răspunderea de 
despăgubire a conducătorilor auto, adică la obli
gația lor, care derivă din lege, de a suporta pa
gubele pricinuite unor terțe persoane prin acci
dente produse din vina lor, cu autovehicule aparți
nînd unităților In cadrul cărora ei activează.

CARE ESTE DURATA ASIGURĂRII ?

Un an sau 6 luni (la alegere).
CARE ESTE PRIMA DE ASIGURARE (adică 

suma ce trebuie să fie plătită de conducătorul auto 
Ia ADAS drept cost al asigurării) ?

Prima de asigurare este de : 250 de lei pe an sau 
140 de lei pe șase luni, pentru : autoturisme, auto- 
stațioane, autobuze, autocamioane, autofurgonete, 
autodube, troleibuze și alte autovehicule, cu sau 
fără remorci ;

55 de lei pe an sau 35 de Iei pe șase luni, pen
tru : motocicluri cu o capacitate cilindrică mai 
mare de 69 cm3 (motociclete, scutere, mototriciclete 
și altele asemănătoare), cu sau fără ataș.

La asigurările 
cu durata de un 
an, prima de a- 
sigurare se poate 
plăti și In 3 sau 
4 rate.

CUM SE ÎN
CHEIE ASIGU
RAREA ?

Conducătorii au
to pot solicita 
unităților teri
toriale ADAS
să trimită inspectorii de asigurare, care se 
prezintă la locul de muncă sau la domiciliul lor 
spre a Încheia contractul de asigurare. De aseme
nea, asigurarea se poate Încheia și prin unitatea 
de muncă a șoferilor, pe baza unor convenții În
cheiate cu ADAS, 1

CE AVANTAJE AU ORGANIZAȚIILE SOCIALISTE 
DIN ÎNCHEIEREA ACESTEI ASIGURĂRI 

DE CĂTRE ȘOFERII LOR ■>

Organizațiile socialiste slnt scutite de o serie de 
obligații care Încarcă lucrările lor administrative. 
Astfel : ele nu vor mai ti nevoite să Întocmească 
formele de recuperare a pagubelor de la șoferii 
vinovați de producerea lor, nici de rețineri lunare 
pe statele de plată și decontarea sumelor recupe
rate ; nici de urmărirea debitelor nerecuperate la 
alte unități (la care — eventual — șoferul respectiv 
se va fi transferat) sau la oficiile de asigurări so
ciale, in caz de pensionare a acestuia etc. ; toate 
aceste 'ucrări se Înlocuiesc cu o simplă mențiune 
șl anume : pe dosarul de constatare a daunelor 
care se întocmește de ADAS in legătură cu pagu
bele produse terților prin accidentul respectiv, se 
face mențiunea că șoferul vinovat de producerea 
accidentului este asigurat la ADAS „potrivit condi
țiilor de asigurare nr. 38/1973“ și. ca urmare, unita
tea economică nu va mai întocmi formele arătate 
mal sus, iar asiguratul Insusi, adică șoferul respec
tiv. arc beneficiul asigurării fără să fie obligat a 
face nici măcar cea mai mică formalitate.
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La încheierea Conferinței Uniunii Interparlamentare:

Inițiativa României apreciată 
drept o contribuție importantă 

la îmbunătățirea relațiilor 
economice internaționale

Lucrările Conferinței Uniunii Interparlamentare s-au încheiat vineri la Tokio.

UE PESTE IIOI IIIF

In ședința finală. Consiliul interparlamentar a aprobat propunerea grupului român al Uniunii Interparlamentare cu privire la organizarea Ia București, la sfirșitul lunii mai 1975, a unui colocviu cu tema „Un nou sistem al relațiilor economice internaționale". Această inițiativă a fost apreciată unanim drept o contribuție importantă pe care Uniunea Interparlamentară o poate aduce la așezarea relațiilor economice internaționale pe baze noi, numeroși parlamentari exprimîndii-și convingerea că ea va contribui la democratizarea vieții internaționale, și in domeniul relațiilor (economice. în cadrul dezbaterilor s-a relevat că această inițiativă pornește de la necesitatea îmbunătățirii relațiilor economice, tehnice și științifice, care este una dintre cele mai urgente probleme ce confruntă omenirea.în ședința plenară de închidere a lucrărilor Conferinței Uni

unii Interparlamentare au fost adoptate rezoluții la elaborarea și definitivarea cărora delegații români și-au adus o contribuție însemnată.Aprobînd rezultatele recentei Conferințe mondiale a populației, desfășurată la București, rezoluția privind tendințele populației și dezvoltarea economică și socială reafirmă că soluționarea problemei populației mondiale este condiționată de lichidarea subdezvoltării și dezvoltarea economică și socială a fiecărei națiuni și că problemele populației își vor găsi rezolvări diferite, de la țară la țară, în funcție de situația concretă.Conferința a mai adoptat rezoluții referitoare Ia educarea tineretului in spiritul înțelegerii, cooperării și păcii internaționale, la respectarea drepturilor fundamentale ale omului și lichidarea tuturor formelor de discriminare rasială, în special a apartheidului.
Ambasadorul României
a prezentat scrisorile 

de acreditare președintelui 
PortugalieiLa palatul Belem a avut loc ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare de către ambasadorul României la Lisabona, Marin Iliescu, președintelui Republicii Portugalia, general Francisco da' Costa Gomes.Ambasadorul român a transmis șefului statului portughez, din partea președintelui Nicolae Ceaușescu,' un mesaj de salut, urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și pace poporului portughez, precum și dorința de a vedea dez- voltîndu-se raporturi de colaborare fructuoasă între cele două țări, în folosul popoarelor lor, al înțelegerii și cooperării internaționale, al cauzei păcii generale.

Mulțumind, șeful statului portughez a transmis, la rîndul său, președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului român. Președintele Portugaliei a evidențiat necesitatea statornicirii de raporturi prietenești intre cele două țări și popoare, care să dea posibilitatea realizării unei cooperări în toate domeniile de activitate pe baza respectării și 'punerii în practică a principiilor și normelor dreptului și relațiilor internaționale. Au luat parte ministrul afacerilor externe portughez, Mario Soares, și alte persoane oficiale.

R.D. VIETNAM. In talul Hai Trung s-a dat în folosință o nouă 
școală. In imagine, elevi ajulînd la amenajarea sălilor de curs

Referindu-se la recentele dezbateri din Adunarea Națională a Franței, cînd s-a a- doptat în primă lectură proiectul de lege privind- economiile de energie, propuse de guvern, ziarul „LE MONDE" relevă că primul ministru al Franței. Jacques Chirac, a arătat, printre altgle, că „actuala criză energetică mondială are consecințe grave pentru toate țările industrializate și, Îndeosebi, pentru Franța". „în primul rind, a spus premierul francez, ea antrenează o creștere brutală și excesivă a prețurilor. După aceea, ea a provocat un dezechilibru al balanțelor comerciale ale țărilor consumatoare, cum este cazul Franței. în 1973, a continuat premierul, achizițiile noastre de petrol au costat 15 miliarde de franci. în 1974, ele ne vor costa aproximativ 52 miliarde. Aceasta ilustrează proporțiile traumatismului cauzat economiei franceze".în continuare, primul ministru al Franței a apreciat că actuala criză energetică mondială este de durată lumea intrînd in- tr-o perioadă de scumpire a combustibilului, „în această situație este necesar să, se pună in aplicare o politică de ansamblu, in cadrul căreia actualul proiect de lege privind economiile de energie constituie un element important". Această politică — a precizat Jacques Chirac — rezidă în două mari orientări : asigurarea, cit mai rapid posibil, a independenței țării noastre în domeniul energetic și economisirea unei cantități cit mai mari de energie.După ce a trecut în revistă situația existentă în domeniul e- nergiei hidraulice, cărbunelui și petrolului, primul ministru a pre- ■zentat tabloul potențialului industrial și tehnic de care dispune Franța în materie de energie nucleară, potențial care trebuie să contribuie cu aproximativ 30 la sută la balanța energetică națională în 1985. Ca urmare a eforturilor ce vor fi depuse — a de

clarat vorbitorul — noi vom depinde mult mai puțin de importuri, ■ dar, pînă în 1980, va fi o perioadă dificilă și este indispensabil ca noi să facem un efort economic. „Pe termen scurt, a adăugat J. Chirac,

să pregătească viitorul. Ea nu va putea să reușească decit dacă va fi sprijinită prin eforturile tuturor". Primul ministru a făcut apel la spiritul civic și la conștiința tuturor consumatorilor pentru economisirea de
Franța:

1 •■ )■ -■ ■ • ■ '

„0 creștere 
brutală

si excesivă 
a prețurilor**

trebuie să contăm pe rezultatele . luptei împotriva risipei, luptă la care trebuie să se asocieze toți francezii. Guvernul a definit un obiectiv clar : în 1975 importurile noastre de petrol brut nu trebuie să depășească 51 miliarde de franci. Iar dacă prețul petrolului va crește în continuare, importurile noastre trebuie să fie diminuate proporțional".Șeful guvernului a trecut în revistă, în continuare, măsurile ce se cer adoptate pentru curmarea risipei, in special cele referitoare la economisirea combustibililor pentru uz Casnic, a păcurei (preconizînd Ia acest capitol o reducere de 10 la sută a consumului' industrial) și a carburanților pentru automobile.„Cifrele pentru primele luni ale anului 1974 — a arătat primul ministru — indică, în raport cu 1973, o reducere substanțială a consumului: Politica energetică propusăParlamentului, a adăugat el, este o politică globală, destinată să rezolve problemele imediate, dar mai ales

energie, subliniind că numai în acest mod se va putea evita recurgerea la „constrîn- geri anormale".La rîndul său, ministrul industriei și cercețării, Michel d’Ornano, a precizat că măsurile guvernu

lui privind economisirea de energie se înscriu in două limite: asigurarea unor condiții de existență acceptabile pentru toate categoriile sociale și salvgardarea producției și a utilizării forței de muncă.Unul din principalii oratori în dezbaterile asupra proiectului de lege privind economiile de energie a fost secretarul general al P.G. Francez, Georges Marchais, care a vorbit în numele grupului comunist din Adunarea Națională, în cuvîntul său, Georges Marchais a apreciat că Franța „se află în prezent într-o situație de dependență față de marile companii petroliere care controlează, direct sau indirect, aprovizionarea noastră și care obțin beneficii scandaloase". în continuare, secretarul general al P.C. Francez a prezentat o serie de propuneri din partea grupului comunist, destinate să reducă deficitul balanței de plăți. Secretarul general al P.C. Francez a atras atenția asupra necesității ca măsurile de economie in domeniul energiei să nu afecteze condițiile de viață ale oamenilor muncii din Franța.

Manifestare 
consacrată 

eelni deal Xl-lea 
Congres al P.C.R.
în cadrul manifestărilor consacrate celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român, la Accademia di Romania din Roma a fost inaugurată expoziția „Aspecte ale artei și culturii din Republica Socialistă România". Expoziția prezintă imagini privind dezvoltarea artei și culturii in țara noastră. La inaugurarea expoziției au participat numeroși oameni de cultură și artă din capitala Italiei.
• în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a XXX-a aniversare a Zilei armatei Republicii Socialiste România, a- tașatul militar aero și naval al României în Uniunea Sovietică, general-maior Gheorghe' Dincu- lescu, a oferit, la Ambasada română din Moscova, o gală de filme.

TINERETUL LUMII

• SOCIETATEA SUEDEZA „Saab-Scania" — pornind de 
la o idee preconizată prin anii ’20 de firma „American Stan
ley Steamer" — lucrează la punerea la punct a unui auto
mobil cu aburi. Automobilul ar urma să aibă următoarele ca
racteristici : absența cutiei de viteză fi a ambreiajului, o 
accelerație de 100—130 km/oră în trei secunde, un consum 
de aproximativ jumătate din combustibilul folosit de un auto
mobil convențional, un nivel de poluare scăzut. Dificultatea — 
pînă la crearea prototipului, plasată la un termen situat peste 
doi ani — o reprezintă... pornirea, e CEA MAI ÎNALTĂ 
FEMEIE DIN LUME, americana Sandy Allen, în vîrstă de 
19 ani, măsoară 2,26 metri. „Recordul" său de înălțime fusese 
contestat de un anuar londonez specializat în asemenea cu
riozități fi care afirmase că cea mai înaltă femeie din lurpe 
se află în India. Afirmația a fost energic contrazisă de Sandy 
Allen. „Recordul". nu scutește pe deținătoarea lui de .. unele 
necazuri: își găsește cu greu pantofi pe măsură, folosește 5,50 
metri material pentru o rochie, iar ușa de la intrare a trebuit 
să fie... înălțată, e OZONUL, o formă toxică de oxigen și agent 
oxidant puternic, este în creștere în atmosferă. Potririit unor 
oameni de știință de la Universitatea statului Colorado (S.U.A.) 
ozonul sporește în emisfera nordică cu 5 la sută în fiecare 
deceniu. Creșterea cea mai mare se produce în lunile decem
brie și ianuarie, o UN APARAT CARE FORMEAZĂ AUTO
MAT NUMERELE DE TELEFON a fost pus la punct de 
societatea „Păritel" (Franța). Numerele solicitate cel mai frec
vent de operator sînt memorizate în mod permanent de apa
rat. Formarea acestor numere are loc total automat, prin 
apăsarea unei clape, o LUATĂ IN DOZE MICI, aspirina 
reduce temperatura, atenuează majoritatea durerilor și consti
tuie un preventiv împotriva diferitelor boli. Aspirina facili
tează circulația normală a sîngelui, efect ce reprezintă ‘un 
dezavantaj în cazul persoanelor supuse unor operații sau in 
cazul persoanelor expuse pericolului unor hemoragii. Publi
cațiile medicale descriu efectul binefăcător a două ori trei ta
blete de aspirină în cazuri ca pierderea temporară a văzului, 
oboseala accentuată, dificultăți în vorbire etc. • DIRECTO
RUL UNEI BĂNCI din Ypsilanti (Michigan) a fost constrîns 
de către patru bandiți, care-i luaseră ca ostatici soția și cei 
doi copii, să-și jefuiască propria bancă. El a dat răpitorilor 

mai multe mii de dolari", întreaga suma ce se afla în bancă.
„MĂ AFLAM PE SCAUNUL DENTISTULUI tind am 

aflat că obținusem premiul Nobel pentru medicină — a de
clarat ziariștilor profesorul Albert Claude. Această distincție, 
la care nu se aștepta; l-a făcut să rateze o importantă analiză 
care tocmai se găsea în curs în laboratorul său din Louvain, 
a adăugat proaspătul laureat Nobel. Profesorul Claude, în 
vîrstă de 75 de ani, trăiește într-o casă tradițională și liniștită, 
într-un cartier rezidențial din Bruxelles, preocupat de cerce
tările sale în domeniul biologiei celulare.

Anglia: victorie 
laburistă

Dialogul
european

• Continuă procesul de redac
tarea textelor în organele de 
lucru • Acord în subcomisia 
pentru cooperarea în domeniul 
informațieiProcesul de redactare a textelor care se elaborează la actuala fază de la Geneva a Conferinței pentru securitate și cooperare continuă in ritm susținut în toate organele de lucru, inclusiv în acelea unde, în ultimul timp, se marcase o anumită răminere în urmă. Astfel, în Subcomisia pentru cooperarea în domeniul informației s-a ajuns la un acord asupra unui text care cuprinde noi posibilități de îmbunătățire a informației și de acces la informația tipărită. ■în textul convenit, se reliefează voința statelor de a contribui, pe măsura posibilităților lor, la îmbunătățirea circulației și accesului la informația tipărită, pentru a facilita astfel o mai bună cunoaștere a preocupărilor .și realizărilor materiale și spirituale ale altor popoare.Se are in vedere, de asemenea, că, în anumite ocazii sau perioade ale anului, este de dorit o anume creștere a volumului de informație tipărită, cum ar fi în timpul unor congrese și conferințe internaționale, vizite oficiale, sezoane de vîrf turistice etc.Totodată, un accent deosebit se pune pe dotarea, în special cu cărți, a marilor biblioteci din orașe și centre universitare, pentru a putea astfel oferi cititorilor posibilități mai largi de a cunoaște valorile culturale ale celorlalte state participante.Reprezentantul țării noastre in subcomisie a participat activ la elaborarea acestui text pe tot parcursul procesului de negociere, prezentînd formulări care, în final, și-au găsit o reflectare pozitivă în conținutul propunerilor convenite.

O.N.U.: PROIECT
DE REZOLUȚIE PRIVIND 

INVITAREA 
REPREZENTANȚILOR

O.E.P.Pentru o abordare fructuoasă și eficientă a problemei palestiniene în cadrul O.N.U., grupul de state — între care și România — semnatare ale scrisorii prin care s-a cerut înscrierea acestei chestiuni ca punct distinct pe agenda actualei sesiuni- a prezentat Secretariatului un proiect de rezoluție care recomandă invitarea reprezentanților Organizației pentru Eliberarea Paleștinei să participe la dezbatere. Numeroase alte țări s-au alăturat celor care au inițiat această acțiune astfel incit, pînă acum, proiectul de rezoluție are un număr de 70 de coautori.

„Piața muncii'' continuă să suscite îngrijo
rare în Europa occidentală. In ciuda efor
turilor, numărul șomerilor este în creștere. 
Rata șomajului se menține în Italia la peste 
3 la sută din populația aptă de muncă. In 
Anglia, după ușoara redresare din toamna 
trecută, și din Juna mai a.c., tendința de 
înrăutățire a situației este evidentă, ca și 
în Franța. Creșterea cea mai pronunțată -> 
de la 0,8 la 2,6 la sută - s-a înregistrat în 
R F G

(Din „DIE WELT", 1 octombrie 1974)

Cel de-al XX-lea congres al Federației Tineretului Comunist Italian (F.G.C.I.), va avea Ioc la începutul lunii ianuarie 1975. O hotărîre în acest sens a fost adoptată în cadrul unei ședințe a Comitetului Central al Federației, la care au luat parte și reprezentanți ai federațiilor regionale și municipale.
Vineri a avut loc la Seul o nouă demonstrație de protest împotriva politicii antipopulare a regimului sud- coreean. Inițiată de studenții Universității din Seul, demonstrația a antrenat mii de tineri, care au condamnat vehement măsurile represive ale autorităților împotriva oponenților regimului și au cerut asigurarea neintirziată a drepturilor și libertăților democratice populației sud-coreene.împotriva studenților, care au adresat autorităților un manifest conținind cererile lor îndreptățite, au fost trimise detașamente polițienești. Acestea au atacat ci< brutalitate pe demonstranți și au efectuat arestări in masă.

Dificultăți alimentare pe globAddeke Boerma, directorul general al Organizației Națiunilor ,Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), a confirmat gravitatea situației alimentare mondiale actuale.în cursul unei conferințe de presă, A. Boerma a menționat că pentru a doua oară în ultimii trei ani lumea se află în fața unei recolte de cereale slabă și că țările în curs de dezvoltare vor avea nevoie de 8—12 milioane tone de cereale in perioada hritică ce urmează. Vorbitorul a adăugat că datorită diminuării producției cerealiere în Asia de sud-est și în America de Nord, recolta din 1974 va fi cu 12 milioane de tone mai mică decit cea din anul precedent.Directorul general al F.A.O. a chemat statele dezvoltate să-și intensifice eforturile de ajutorare a popoarelor afectate de foamete.Pe de altă parte, Addeke Boerma și-a exprimat speranța că viitoarea conferință mondială asupra alimentației, ce va avea Ioc la începutul lunii noiembrie la Roma, va ajunge Ia rezultate concrete, în special in ceea ce privește problema creării de stocuri de securitate spre a veni în ajutorul țărilor atinse sau amenințate de foamete.
Consecințele creșterii prețului 

hîrtiei
Editurile vest-euro- 

pene traversează cea 
mai gravă criză din 
ultimii 30 de ani. re
levă cotidianul fran
cez ..Le Monde" De 
la 25 de franci, un 
roman de 300 de pa
gini, în Franța, ur
mează să coste 35 de 
franci și, apoi, de la 
35 se prevede că va 
ajunge la 45 de 
franci, Un roman de 
proporții medii pe 
care, în urmă cu zece 
ani. îl puteai cumpă
ra în R.F. Germania 
cu 12 său 16 mărci 
vest-germane costă

astăzi 32 de mărci. 
Editorii londonezi 
care, in 1964, își ofe
reau romanele cu 75 
—-95 pence cer, as
tăzi, între două și 
trei lire sterline, iar o 
nouă creștere este de
ja anunțată pentru a- 
nul viitor.

In toată Europa 
occidentală —aceeași 
situație. Albrecht 
Knaus, de la editura 
„Hoffman und Cam- 
pen", apreciază că 
„niciodată situația nu 
a fost atît de serioa
să și alarmantă, chiar 
dacă prețurile hîrtiei

nu au făcut, în cursul 
ultimului deceniu, 
decît să se alinieze 
celorlalte".

Creșterea bruscă a 
prețului hîrtiei a pus 
editorii în fața nece
sității de a procedași 
ei ia ,o sporire a pre
țurilor, mergînd de 
la 35 la 86 la sută. 
Se atinge, în acest 
mod, un nivel care 
plasează activitatea 
de editare vest-euro- 
peană în contextul 
celei mai mari crize 
pe care ea a putut 
s-o traverseze în pe
rioada postbelică.

FIn E R
Guineea EcuatorialăAstăzi se împlinesc șase ani de la proclamarea independenței Republicji Guineea Ecuatorială.• Guineea Ecuatorială este situată in partea de vest a continentului african. Suprafața : 28 051 kmp. Populația : 286 000 locuitori, formată, peste 96 la sută, din africani.• .Economia se bazează pe agricultură. Se cultivă : cacao, palmieri pentru ulei, banane, ananas, plante gumifere.• în anii care au trecut de la proclamarea .independenței tînărul stat african a reușit să lichideze tendințele secesioniste, sechele ale celor aproape 200 de ani de dominație colonială, iar prin eforturile harnicului său popor s-au realizat obiective economice importante printre care : un nou port, construcții sociale și diferite instituții de învățămint, inexistente în perioada colonială.• Anul trecut a fost aprobată noua constituție care precizează că Guineea Ecuatorială este o republică de tip prezidențial, în care puterea legislativă aparține Adunării Naționale a Poporului. Constituția proclamă, de asemenea, indivizibilitatea teritoriului național — alcătuit din provincia continentală Rio Muni, insula Fernando Po și alte cîteva insule mai mici, precum și stabilirea controlului statului asupra economiei și comerțului exterior.• Pe plan extern, Republica Guineea Ecuatorială promovează o politică de nealiniere, bazată pe respectarea principiilor și scopurilor* înscrise în Carta Națiunilor Unite și a Organizației Unității Africane, respinge in mod hotărît neo- colonialișmul, imperialismul și rasismul, în toate formele lor de manifestare.

GH. S.

• VINERI a avut loc, la sediul reprezentanței sovietice din Geneva, o nouă rundă de convorbiri dintre delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. în domeniul limitării armelor strategice.
S.U.A.: EMISIUNE 

DEDICATĂ CULTURII 
ROMÂNEȘTI

Rețeaua de televiziune 
,N.B.C." a prezentat tele
spectatorilor americani o emi
siune dedicată culturii mate
riale și spirituale a poporului 
român.

Pe un fond muzical consti
tuit din melodii populare ro
mânești, interpretate de nais
tul Gheorghe Zamfir, au fost 
prezentate aspecte ale uni
versului cultural și artistic 
românesc — monumente is
torice și de artă, lucrări din 
creația pictorilor Nicolae Gri- 
gorescu, Ion Andreescu. Theo
dor Pallady și sculptorilor 
Constantin Brâncuși și Dimi- 
trie Paciurea.

Sondajele de opinie 
'nu s-au mai înșelat ca 
în 1970. Laburiștii au 
ieșit învingâtori dar la 
limită, cîștigînd a șa
sea oară într-o zi de 
joi, alegerile desfășu
rate după război.Harold Wilson ră- mine in postul de premier pe care l-a deținut pînă acum timp de 6 ani și trei luni în cursul a trei mandate. Heath pierde pentru a treia oară alegerile și viitorul politic nu-i mai suride. în lipsa unor personalități puternice, cu excepția lui William Whitelaw, conservatorii nu au prea multe posibilități de alegere. Dispariția probabilă de pe scena politică a lui Heath pune capăt unei e- poci. Cei peste 40 milioane britanici printre care, cu drept de vot, rezidenții veniți din țările Commonwealthului și din Republica Irlanda, au trebuit să aleagă dintre un număr record de candidați — 2192. Practic, nu pot vota cei internați în ospiciu și lorzii, locuitorii Insulei Man și a altora mai mici, care au parlament propriu. Laburiștii și conservatorii și-au prezentat candidați în toate „constituencies" cu excepția uneia singure, Walsall, deținută de Selwyn Loyd — „speaker-ul“ Camerei Comunelor, independent, căruia, din respect pentru tradiție, nu i se face concurență. Liberalii, în ascensiune, la a- legerile din februarie a.c., dar nefavorizați de sistemul electoral neproporțional, și-au depus 100 candidaturi mai mult, în total — 619. Speranțele liberalilor de a juca un rol major pe scena politică britanică nu s-au realizat, deoarece, după aprecierile preliminare, muiți alegători au preferat să voteze „util". Partidul Comunist din Marea Britanie a avut 30 candidați. N-au lipsit nici candidați cu vocații parlamentare dintre cele mai diverse : actrița Vanessa Redgrave a încercat să obțină voturile muncitorilor de la Uzinele Ford din Dagenham, concurîndu-1 pe ministrul e- ducației, Reginald Preniice. Pe platforme nonpolitice, cum ar fi întărirea securității rutiere, s-au situat diverși candidați.Dincolo de datele tehnice ale alegerilor, atmosfera e- lectorală britanică a fost dintre cele mai comune, desfășurată cu discreție, de la casă la casă și prin mijloace audio-vizualc. în opoziție cu stilul american, britanicii nu prețuiesc campaniile zgomotoase, cortegiile publicitare, panourile electorale ; accentul e pus pe informarea a- legătorilor despre pozițiile partidelor intrate în cursă. B.B.C. și TV. au rezervat laburiștilor și conservatorilor cite 5 programe a 10 minute zilnic, și liberalilor 4 ;Pasionații de curse de cai și pronosticuri la fotbal au mizat sume de zeci de mii de lire pe deznodămîntul probabil al alegerilor. Ultimul bilanț indica pariuri în valoare de 1 500 000 lire provenind din 14 țări.Cum și de ce au ciștigat pînă la urmă laburiștii ?• Deținerea frînelor puterii in ultimele 7 luni le-a permis pregătirea minuțioasă a campaniei electorale ;• Avansarea pe poziția încheierii unui „contract social" intre viitorul guvern și sindicate Ie-a asigurat sprijinul acestora ;• Promisiunea organizării peste un an a unui referendum pe tema menținerii sau

retragerii țării din C.E.E. i-a satisfăcut pe criticii ardenți ai aderării, pe cei 740 000 fermieri nemulțumiți de politica agrară comunitară.în comparație cu ideea „contractului social" care angajează pe laburiști să apere puterea de cumpărare a sa- lariaților, proporțional cu creșterea prețurilor, conservatorii au pedalat pe necesitatea unui guvern de „unitate națională" iar liberalii pe „lichidarea actualului sistem al celor două partide" care funcționează de 40 de ani in
LA ÎNCHIDEREA 

EDIȚIEI:
Potrivit datelor anunțate 

vineri seara, din cei 635 
de deputați în noua Came
ră a Comunelor, laburiștii 
vor avea 319, conservatorii 
276, iar liberalii 11. Res
tul de 24 de mandate au 
revenit unor partide locale. 
Titularii unui număr de 
cinci mandate nu sînt cu- 
noscuți, întrucît nu au 
fost calculate rezultatele 
în circumscripțiile electo
rale respective.Marea Britanie. Britanicii sînt foarte preocupați de standardul lor de viață la a cărui scădere dramatică am asistat in ultimele decenii : din țara cea mai prosperă, înainte de război, Marea Britanie a trecut pe locul cinci în 1950. pe 8 în 1960 și pe... 15 in 1972. Cum consemna L’AURORE, „alegătorii britanici aleg medicamentul cel mai puțin amar" pentru o economie care, bintuită de valurile de criză din lumea capitalistă, și-a pierdut robustețea. Fiecare cifră este un șoc : o creștere a prețurilor de 20 Ia sută în acest an ; 700 000 șomeri pînă la sfirșitul lui 1974; un deficit de 4,5 miliarde lire (7 la sută din produsul național brut) al balanței de plăți; o scădere a puterii de cumpărare a fiecărui britanic cu 8 la sută. Speranțe infloresc numai pe marginea rezervelor petroliere din Marea Nordului în valoare de 100 000 milioane lire sterline și cu o producție probabilă de 150 milioane tone anual incepind din 1980. „Ele nu trebuie să cadă în miinile miliardarilor din Texas sau a marilor companii naționale, ele trebuie să devină proprietate publică" — declara Tonny Bcnn, ministrul Industriei, Pe lineă petrol sînt în vizor industria constructoare aer'onauîică și navală și terenurile de construcții. Programul mai larg al reformelor promovate de laburiști include, de asemenea, introducerea unor măsuri de programare economică, majorarea impozitelor asupra veniturilor mari etc.în prima declarație făcută după cunoașterea rezultatelor scrutinului, liderul laburist Harold Wilson arăta, în acest sens, că „trebuie să conlucrăm, împărțind poverile și eforturile, pentru a face față celei mai mari crize economice de după război". Referindu-se la majoritatea de 319 voturi, premierul își exprima speranța că : „a- ceastă majoritate, deși strni- să, este viabilă și poate dura pînă cînd guvernul își va îndeplini misiunea pentru care a fost ales**.

DOINA TOPOR

Președintele Braziliei a anunțat, 
recent, punerea în aplicare a 
„Polamazoniei".

km p (ceeace înseamnă de 8 ori întinderea Franței sau de... 130 ori cea a Belgiei) reprezintă 60 la sută din„Polamazonia" reprezintă un nou aspect al politicii de a- tragere a Amazoniei pe orbita dezvoltăriieconomice sau, așa cum se exprimă unii comentatori, încă un efort prin care brazilienii își „cuceresc" propria țară. Dealtfel, de citva timp, întinsa Țară a Amazoanelor, cea mai vastă pădure a lumii — a constituit un subiect prioritar pe agenda preocupărilor guvernului brazilian. Să amintimdoar de celebra șosea „transamazonică", gigantica rețea rutieră care leagă marile metropole din est de regiunile încă nedefrișate din vest, această realizare exprimind cit se poate de concret amploarea „marșului spre interior" inițiat in Brazilia.„Polamazonia" constituie un proiect la fel de ambițios ca și „Transamazonia". Transformarea Iul in realitate se va face cu ajutorul celor 357 milioane dolari ce i s-au afectai pentru următorii trei ani. în mod concret, noul program (aprobat cu puțin timp in urmă de către Consiliul Economic Național, organism ^guvernamental) prevede crearea a 15 „poli dedezvoltare" in zonelevirgine ale regiunii
redacția și ADMINISTRAȚIA ! București. Piața „Setntella. Te!: 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Institut!! — Tiparul î 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA* — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Grlviței or. 64—66 P.O.B. — 2001.

bazinului amazonian. Cei 15 „poli de dezvoltare" vor include mai multe centre pentru creșterea animalelor mari,, construirea unui obiectiv pentru producerea oțelului.
suprafața Braziliei și concentrează cea mai mare parte a bogățiilor țării — 80 la sută din rezerva de lemn, totalitatea zăcămintelor de cositor și man- gan, 93 Ia sută din cele

„Cucerirea" 
Amazoniei

realizarea unor așezări pentru fermieri, proiecte pentru prelucrarea lemnului și operațiuni miniere. Nu-i exclus ca sub jungla amazoniană să se afle resurse de petrol. Șeful statului brazilian, vorbind despre noul program, și-a exprimat speranța că pină în 1980 „Polamazonia" va contribui la creșterea șeptelului cu 5 milioane de capete.Să reamintim : Țara Amazoanelor avind o suprafață de 4 200 000

de bauxită, jumătate din zăcămintele de fier și cele mai mari rezerve de sare gemă de pe planetă. Omul pătrunde, insă, cu greu în ținutul virgin. Statisticile indică mai degrabă absența decit prezența omului în zonă. Dintre cei 105 milioane de locuitori ai țării, doar... 8 la sută trăiesc aici, ceea ce reprezintă numai 1.46 locuitori pe kilometru pătrat. Aducerea rațională în circuitul economic a tuturor acestor însem

nate bogății, prin exploatarea pe baze științifice a marilor resurse, face parte din noua politică economică, de creare a unei structuri industriale proprii, drum pe care Brazilia s-a înscris cu consecvență.Vor insemna popu- larea imensului spațiu și cucerirea profundă a Țării Amazoanelor sfirșitul unui mit ? Etnologii și geografii sînt deopotrivă interesați de sensul în care va evolua noul spațiu. Defrișarea unor zone imense va schimba e- chilibrul ecologic al planetei, cum au presupus cu scepticism unii savanți ? Menționăm că „Polamazonia** are în vedere conservarea faunei și florei originare, ca și păstrarea rezervațiilor acordate populației indiene, pentru a avea încă o dată imaginea complexității proiectului.Multe întrebări își vor găsi răspunsul o- dată cu aplicarea „Polamazoniei", despre care FRANCE PRESSE afirma că ar fi „ultima mare aventură a timpurilor moderne". O afirmație se poate face însă cu certitudine : din teritoriu al cafelei și al sambei Brazilia devine astăzi o țară care-și caută cu optimism un drum nou, de valorificare a avuțiilor naționale în folosul propriu.
DOINA IOVANEL

Combinatul poligrafic „Casa Sctnteli".
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