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ȘEDINȚA
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ței activului de partid 
și de stat din dome
niile finanțelor, prețu
rilor și retribuirii mun
cii.

COMITETULUI EXECUTIV
AL C C. AL P R

în ziua de marți, 15 octombrie, a avut 
Ioc ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire la vizita oficială de prietenie e- 
fectuată în țara noastră, intre 10 și 13 
septembrie a.c., de președintele Republi
cii Liberia, dr. William R. Tolbert jr.

Comitetul Executiv și-a exprimat sa
tisfacția pentru progresele înregistrate în 
extinderea și consolidarea raporturilor 
de prietenie și cooperare româno-libe- 
riene după vizita oficială de prietenie 
efectuată în Liberia, între 3 și 5 martie 
1974, de președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu, 
vizită care a pus bazele unor relații du
rabile de prietenie și colaborare între 
cele două țări, a statornicit premisele 
unei conlucrări active pe plan internațio
nal în vederea înfăptuirii unei lumi mai 
bune și mai drepte.

însușindu-și integral concluziile infor
mării prezentate de secretarul general 
al partidului, Comitetul Executiv a apre
ciat vizita efectuată in România de șe
ful statului liberian drept un nou și im
portant moment în dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre cele două țâri și 
popoare. Comitetul Executiv și-a expri
mat deplina aprobare față de rezulta
tele vizitei în țara noastră a președinte
lui Liberiei și a trasat ca sarcină minis
terelor, instituțiilor și organizațiilor e- 
conomice și culturale de resort să între
prindă toate măsurile necesare pentru 
îndeplinirea prevederilor cuprinse în do
cumentele și acordurile convenite, să 
acționeze pentru întărirea colaborării 
româno-liberiene pe toate planurile de 
interes mutual.

Vizita președintelui Liberiei în țara 
noastră se înscrie pe linia consolidării 
relațiilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate ale României socialiste cu 
țările africane, cu toate statele care mi
litează pentru o dezvoltare economi- 
co-sociajă. de-sine-stăfătoare, pe linia 
colaborării active cu toate forțele pro
gresiste, democratice și antiimperialiste, 
in spiritul politicii trasate de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională ale 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv apreciază că vizita 
șefului statului liberian în România a 
contribuit într-o măsură însemnată la 
întărirea bunelor relații dintre Republica 
Socialistă România și Republica Liberia, 
marcind, in același timp, o contribuție la 
lupta popoarelor pentru progres eco
nomic și social, pentru pace și colabo
rare, pentru instaurarea ferma in viața 
internațională a principiilor noi de re
lații între state, pentru făurirea unei noi 
ordini politice și economice în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat, apoi, o informare cu privire la 
vizita oficială efectuată în țara noastră, 
între 10 și .12 octombrie 1974, a delega
ției .Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, în frunte cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al O.E.P.

Comitetul Executiv a dat o înaltă a- 
Ereciere și a exprimat deplina sa apro- 

are față de rezultatele convorbirilor 
dmtre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Yasser Arafat, care se înscriu pe linia 
bunelor relații de prietenie dintre Parti
dul Comunist Român și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, corespunzător 
intereselor celor două popoare, cauzei 
păcii, colaborării și progresului în lume.

Comitetul Executiv și-a manifestat sa
tisfacția pentru faptul că, în cursul con- 
vorbirTor, Yasser Ărafat a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu cele mai sin-

cere și profunde mulțumiri pentru spri
jinul consecvent acordat cauzei drepte 
a poporului palestinian, conducătorul 
delegației O.E.P. dînd, totodată, o înal
tă apreciere acțiunilor și inițiativelor 
României, ale șefului statului român, în 
favoarea împlinirii drepturilor naționale 
legitime ale poporului palestinian.

Comitetul Executiv reafirmă solidarita
tea deplină a Partidului Comunist 
Român, a întregului nostru popor, cu 
năzuințele, poporului palestinian de a-și 
organiza în mod independent propria sa 
viață, în conformitate cu drepturile sale 
legitime, sprijină poziția Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei privind înfi
ințarea, în viitor, a unui stat național 
palestinian.

Rele.vînd importanța și utilitatea vizite
lor și întilnirilor reprezentanților Partidu
lui Comunist Român și ai Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Comitetul 
Executiv apreciază că recenta vizită in 
țara noastră a delegației O.E.P., con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Yasser Arafat 
constituie o nouă contribuție la întărirea 
relațiilor de prietenie și solidaritate din
tre cele două popoare, la soluționarea 

durabilă a situației din Orientul 
Mi|lociu, la rezolvarea dreaptă a proble
mei poporului palestinian, în conformi
tate cu aspirațiile sale naționale.

Comitetul Executiv a reafirmat înalta 
sa apreciere față de contribuția remar
cabilă a secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
elaborarea și înfăptuirea politicii inter
naționale a partidului și statului, față de 
activitatea sa neobosită consacrată pro
pășirii patriei, noastre, cauzei socialismu
lui și păcii în întreaga lume.

La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul Executiv a hotărî! 
ca o delegație a P.C.R. să participe la 
Consfătuirea consultativă a reprezen-*  
fanților partidelor comuniste și muncito
rești, care urmează să aibă loc la Var
șovia în perioada 16-18 octombrie, pen
tru un schimb de păreri asupra proble
mei unei eventuale convocări a Confe
rinței partidelor comuniste și muncitorești 
din Europa, schimb de păreri privind o- 
biectivele, modalitățile de pregătire și 
ordinea de zi ale acestei Conferințe.

Comitetul Executiv a stabilit ca dele
gația P.C.R. la întîlnirea consultativă să 
sublinieze că Partidul Comunist Român, 
pronunțîndu-se pentru contacte largi în
tre partidele comuniste, este partizanul 
unor întîlniri libere, democratice, la care 
să fie invitate și să participe toate parti
dele care doresc, ca reuniunea să nu a- 
dopte hotărîri obligatorii, să pornească 
de la respectarea independenței și suve
ranității tuturor partidelor, a dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora în mod 
independent linia politică ; de aseme
nea, Conferința să servească unității și 
întăririi solidarității partidelor comuniste 
și muncitorești, să nu critice și să nu bla
meze politica unor partide comuniste și 
muncitorești, prezente sau nu la Consfă
tuire.

Comitetul Executiv a dezbătut, în con
tinuare, o informare a Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale privind con
trolul utilizării mijloacelor de transport 
feroviar, auto și naval, din parcul Mi
nisterului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor.

Apreciind rezultatele pozitive obținu
te pînă în prezent, Comitetul Executiv a 
atras, totodată, atenția Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor să se 
ia măsuri energice de folosire rațională 
a capacității de transport de care dis
punem, să treacă neîntîrziat la optimi
zarea transporturilor, să elimine încruci-

șările, staționările nejustificate, asigu- 
rind, în același timp, prelungirea duratei 
de funcționare a mijloacelor de trans
port.

Este necesar ca Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor să treacă cu 
mai. multă fermitate la introducerea me
canizării încărcărilor și descărcărilor de 
mărfuri, să elaboreze norme precise pri
vind staționarea vagoanelor și altor 
mijloace de transport, iar activitatea 
mijloacelor de transport auto să fie or- 
Canizată în întreprinderi de transport 

czate pe principii economice.
Trebuie întreprinse, în continuare, mă

suri de întărire a disciplinei în transpor
turi, de creștere constantă a calificării 
lucrătorilor din acest sector.

Comitetul Executiv a analizat, apoi, 
un raport al Ministerului Apărării Na
ționale cu privire la activitatea aviației 
civile. Comitetul Executiv a apreciat că, 
în ultimii ani, au fost aduse îmbunătă
țiri in organizarea și dotarea aviației 
civile, a fost pusă mai multă ordine in 
funcționarea companiei TAROM.

Comitetul Executiv a stabilit să se ia 
măsuri ferme, in continuare, pentru în
tărirea disciplinei personalului care lu
crează in acest sector, pentru creșterea 
simțului de răspundere în îndeplinirea 
obligațiilor de serviciu. Totodată, esle 
necesar să fie întărite sectoarele de în
treținere și control tehnic, să sporească 
pregătirea personalului din transportu
rile aeriene spre a se realiza o sigu
ranță maximă a zborurilor.

Ținînd seama de dezvoltarea viitoare 
a municipiului București, de necesitatea 
îmbunătățirii condițiilor de transport în 
comun, Comitetul Executiv a aprobat să 
se treacă la elaborarea documentațiilor 
tehnice de construcție a metroului în Ca
pitală. Comitetul Executiv a stabilit ca 
lucrările de construcție a primei linii de 
metrou să înceapă în cursul anului vii
tor.

Comitetul Executiv a aprobat măsurile 
propuse de Ministerul Industriei Meta
lurgice privind creșterea ponderii căr
bunilor din resurse interne ia fabricarea 
cocsului metalurgic.

Comitetul Executiv a analizat, de ase
menea, activitatea de investiții, precum 
și activitatea de producție a Ministeru
lui Industriei Chimice, Ministerului Ener
giei Electrice și Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de Construc
ții, scoțind în evidență atit rezultatele 
bune, cit și unele neajunsuri, stabilind, 
totodată, măsurile care trebuie luate de 
guvern și de ministerele respective, de 
centralele industriale în vederea realiză
rii in bune condițiuni a sarcinilor ce le 
revin din planul de dezvoltare economi
că și socială a țării.
. Comitetul Executiv a discutat, în con

tinuare, proiectul legii privind desfășura
rea activităților în domeniul nuclear, 
care urmărește promovarea folosirii în 
scopuri pașnice - în economie și în via
ța socială - a energiei nucleare, precum 
și desfășurarea acestor activități în con
diții de securitate, de protecție împotriva 
radiațiilor nucleare a personalului ocu
pat profesional, a populației și a mediu
lui înconjurător.

A fost discutat, de asemenea, proiec
tul legii ocrotirii patrimoniului cultural 
național, avînd drept scop reglementa
rea unitară în ce privește identificarea, 
evidența, conservarea și punerea în cir
cuit public - în interesul întregii națiuni 
- a tuturor bunurilor care alcătuiesc pa
trimoniul cultural național.

S-a stabilit ca ambele proiecte de lege 
să fie supuse spre aprobare Marii A- 
dunări Naționale.

Au fost rezolvate, de asemenea, unele 
probleme ale activității curente.

ASTAZI, 
LA POSTURILE 

NOASTRE DE RADIO 
Șl TELEVIZIUNE 

Astăzi, în jurul orei 
11,30, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite direct de 
la Cluj adunarea popu
lară prilejuită de împli
nirea a 1 850 de ani de 
la atestarea documentară 
a municipiului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit la 15 octombrie delegația 
guvernamentală a R.P.D. Co
reene, condusă de tovarășul Țoi 
Ge U, .vicepremier al Consiliu
lui Administrativ, care a parti
cipat, la București, la lucrările 
celei de-a V-a sesiuni a Comi
siei Interguvernamentale Con
sultative de colaborare și coope
rare economică dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Populară Democrată Co
reeană.

La primire au participat tova
rășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale.

A luat parțe Pak Zung Guc, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
tovarășului Kim' Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Partidu-

lui Muncii din Coreea, președin
tele' Republicii Populare Demo
crate Coreene, un cald salut 
frățesc împreună cu urări de 
noi și mari realizări poporului 
român in opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Totodată, vicepremierul Con
siliului Administrativ a expri
mat vii mulțumiri pentru spri
jinul pe care Republica Socia
listă România l-a acordat și il 
acordă permanent Republicii 
Populare Democrate Coreene în 
eforturile sale de unificare paș
nică a țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspeți ca la îna
poierea în patrie să transmită 
tovarășului Kim Ir Sen cele mai 
bune urări de sănătate și suc
cese tot mai mari în lupta pen
tru propășirea continuă a Co
reei socialiste. Secretarul gene
ral al partidului a exprimat încă 
o dată sprijinul Partidului Co
munist Român, guvernului și 
poporului român față de efortu
rile depuse de Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Par
tidul Muncii din Coreea, pentru 
reunificarea pașnică și indepen
dentă a patriei sale.

în timpul convorbirii ce a 
avut loc s-a apreciat cu satis
facție că relațiile multilaterale 
dintre cele două țări evoluează

în mod favorabil, corespunzător 
dezvoltării cu succes a construc
ției socialiste, atit în România, 
cit și in R.P.D. Coreeană, în spi
ritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul întilnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen.

A fost exprimată, de aseme
nea, satisfacția pentru încheie
rea cu succes a lucrărilor ce
lei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
Interguvernamentale Consulta
tive de colaborare și cooperare 
economică, în cadrul căreia au 
fost indentificate noi mijloace 
de lărgire și diversificare în vii
tor a conlucrării fructuoase ro- 
mâno-coreene, în avantajul re
ciproc.

Abordîndu-se unele probleme 
ale vieții internaționale, a fost 
exprimată hotărîrea celor două 
partide și țări de a conlucra 
activ pentru instaurarea unor 
relații noi între state, bazate pe 
principiile independenței și su
veranității naționale, neameste
cului în treburile interne, ega
lității în drepturi și avantajului 
reciproc, ale renunțării la forță 
sau amenințarea cu forța, pen
tru triumful politicii de pace 
și colaborare între toate statele 
lumii.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

PREȘEDINTELE BĂNCII DE EXPORT-IMPORT DIN JAPONIA
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit marți după- 
amiază pe președintele Băncii 
de export-import din Japonia, 
Satoshi Sumita, care face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere a participat 
Vasile Voloșeniuc, președintele

Consiliului de Administrație al 
Băncii Române de Comerț Ex
terior.

A luat parte Ryoko Ishikawa, 
ambasadorul Japoniei la Bucu
rești.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspetele asu
pra unor probleme ale colabo-

rării și cooperării economice, a 
relațiilor financiar-bancare ro- 
mâno-japoneze, ' analizîndu-se 
totodată modalitățile lor de dez
voltare reciproc avantajoasă, in 
contextul general al bunelor ra-< 
porturi între cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă.

CUTEZĂTOARE
OPȚWS
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Raportul
tinerilor

către Congres
• „Fruntașul sâptă- 

mînii" — acțiune ce 
amplifică rodnicia 
muncii

• O cotă ascenden
tă : producția supli
mentară

• Buni constructori, 
buni gospodari

LA RUBRICA DE CULTURA :

• „SUCCESUL FĂRĂ MULT 
EXERCIȚIU SI PRACTICA 
ESTE IMPOSIBIL"
(interviu cu Ion Popescu 
Gopo)

.CĂRȚILE POPULARE IN 
ERATURA ROMÂNEAS-

•
LITERATURA
CĂ"

Conf. univ. dr. CEZAR RADU

Nu de mult, în cadrul unul 
schimb de opinii televizat avînd 
ca temă raportul dintre rigoarea 
științifică și patosul umanist în 
proiectul Programului Partidu
lui Comunist Român, unul din
tre interlocutori sublinia pe 
bună dreptate că acest docu
ment istoric constituie o strălu
cită replică la așa-numita „cri
ză a idealului" lumii contempo
rane despre care se vorbește în 
literatura filosofică și social-po- 
litică nemarxistă de astăzi. Că 
există o asemenea criză în ca
drul multor orientări din actua
la mișcare a ideilor o dovedesc 
nu atit referirile exprese la a- 
ceastă temă ale multor gînditori, 
cit o caracteristică a multor lu
crări nemarxisțe de diagnoză și 
prognoză socială. Este vorba de 
faptul că adesea critica acerbă a 
unor stări de lucruri prezente, 
zugrăvirea plastică a marilor 
dificultăți de astăzi și enumera
rea problemelor grave cu care 
se va confrunta omenirea miine 
sînt făcute convingător, cu o so
lidă argumentare științifică. în 
schimb, cind este vorba despre

soluții, despre elaborarea unui 
model teoretic al viitoarei socie
tăți, apt' să depășească alterna
tivele grevate de servituti inac
ceptabile, mulți autori se află 
parcă într-un moment de „criză 
a opțiunii". în cartea sa de mare 
popularitate. „Șocul viitorului", 
Alvin Toffler schițează sumar 
cîteva soluții posibile (în bună 
măsură utopice), dar — cu di
simulată prudentă — citează la 
începutul lucrării un proverb 
oriental : „E foarte greu să faci 
profeții, mai ales în privința 
viitorului". O butadă nu poate 
suplini absența atitudinii con
structive.

Dacă vrem să înțelegem sem
nificațiile profunde ale docu
mentelor programatice publi
cate și supuse dezbaterii în in- 
tîmpinarea celui de al XI-lea 
Congres al partidului, trebuie să 
le raportăm nu numai la reali
tățile social-economice și la 
viața spirituală a țării noastre, 
ci și la ceea ce se întîmplă în

(Continuare în pag. a ll-a)

NUMEROASE 
OBIECTIVE 

SOCIALE DATE ÎN 
FOLOSINȚĂ

Constructorii consemnează, în 
bilanțul realizărilor cu care se 
pregătesc să întimpine cel de-al 
XI-lea Congres al partidului, 
darea în folosință a numeroase 
obiective sociale.

De la începutul anului, mun
citorii, inginerii, și tehnicienii 
Trustului de construcții Argeș . 
au predat beneficiarilor 2 000 
apartamente, cu aproape 100 
mai multe decît era prevăzut, 
11 creșe, 6 cămine pentru tine
ret, ridicate în noile cartiere 
din orașele Pitești, Cîmpulung 
și Curtea de Argeș. Totodată, 
au fost puse la dispoziția locui
torilor complexe comerciale, un 
hotel turistic etc., în condițiile 
economisirii, pe șantierele res
pective, a importante cantități 
de materiale.

Și în județul Vrancea sînt în
scrise noi succese in dezvolta
rea urbanistică. în municipiul 
Focșani, de pildă, au fost date 
în folosință, în cele trei tri
mestre ale anului, peste 540 
apartamente. în alte localități 
— Mărășești, Adjud, Soveja, 
Panciu, Vidra — centrul civic a 
căpătat o nouă înfățișare, prin 
integrarea în perimetrul său a 
noi cvartale de 
grădinițe, creșe, 
și comerciale.

în activitatea 
acordă o mare atenție și ridică
rii de cămine pentru muncito
rii nefamiliști. La Botoșani și 
Dorohoi se află în construcție 
trei asemenea cămine, la reali
zarea cărora contribuie, prin 
muncă patriotică, tineri de la 
întreprinderea pentru mecani
zarea agriculturii și industriei 
alimentare, „Electrocontact" și 
Fabrica de sticlă, beneficiari ei 
viitoarelor construcții. în jude
țul Suceava urmează să fie înăl
țate, încă în acest an, cinci că
mine pentru muncitorii nefami
liști din Suceava, Cîmpulung 
Moldova și Vatra Dornei.

locuințe, școli, 
unități sanitare

constructiva se

r
ÎNAINTE ȘI DUPĂ

GA MP A NI A A GR IC OL A

TINERII
PREZENȚĂ ENERGICĂ PE
FRONTUL OGOARELOR

„Zi record în agricultură" — inițiativă lansată de Comitetul ju
dețean Ilfov al U.T.C. se bucură de o largă audiență în rîndul tinerilor. 
Numai în ultimele două duminici au răspuns acestei chemări aproape 
45 de mii de tineri,

AMĂNUNTE ÎN PAGINA A 2-A

O anumită atitudine se face adeseori 
simțită în procesul de concepere și organi
zare a acțiunilor educative. O anumită 
mentalitate, în fond explicabilă omenește 
și deloc rău intenționată, susține că o ac
țiune, odată pătrunsă pe agenda de lucru 
a unui organism, trebuie să poarte neapă
rat și o denumire. Există probabil un soi 
de neîncredere în virtutea căreia o acțiune 
sau alta, dacă nu se așează în josul unui 
titlu cît mai sonor, își poate pierde pînă și 
numele de acțiune. însă nu despre titulatu
rile și denumirile unor astfel de acțiuni 
vreau să vorbesc acum, ci despre ceea ce 
zărim uneori după ce descheiem fermoarul 
titlului.

S-a încetățenit, de pildă, în 
multor organizații U.T.C., obi
ceiul de a-și însoți eforturile 
pe frontul muncii și de un 
generic elocvent : „Săptămî
na muncii patriotice", sau 
chiar „Luna muncii patriotice".

activitatea

creadă cumva că educația politică se re
zolvă într-o decadă. Judecata realistă care 
trebuie să secondeze în permanență aceste 
manifestări este aceea că ele pot stimula 
interesele, pot întreține un climat de emu
lație, însă, pentru ca efectele lor să devină 
durabile trebuie să-și prelungească exis
tența pe parcursul întregului an, ca să por
nească din nou, în anul următor, mai depar
te. Altfel, pe bună dreptate, cînd intri în
tr-o întreprindere și vezi agățată în toate 
secțiile lozinca „Săptămîna curățeniei", în
trebarea se înalță inevitabil: ‘ "
treprinderea asta nu s-a 
tenie pînă acum ? Și de 
vor mai arăta locurile de 
că, nu știu

D. Matală

„Oare în în
moi făcut cură- 
luni încolo cum 
muncă Pentru 
să mai insist, o 
face nici cît... 

dacă nu mai are 
ea, iar

Și vezi, într-adevăr, în zilele săpfătnînii a- 
celeia sau în sâptămînile lunii aceleia, o 
mulțime de tineri, de steaguri, de lopeți, 
vezi un efort cu adevărat tineresc si un en
tuziasm pe măsura lui. După aceea însă, 
din păcate, se întîmplă uneori să nu mai 
vezi nimic. Organizatorii consideră cu de 
Ia ei putere că și-au făcut pe deplin dato
ria, uitînd însă un amănunt esențial ■. acela 
că anotimpul muncii patriotice durează cel 
puțin din primăvară pînă în toamnă.

Exemplele pot fi și de altă natură, însă 
consecințele lor sfîrșeșc tot cam în perime
trul acelorași concluzii. Zilele sau decadele 
cărții social-politice se recomandă, incon
testabil, ca niște inițiative demne de toată 
lauda și se pot solda cu ecouri binefăcă
toare asupra apropierii tînărului de cartea 
social-politică, dar cu condiția să nu se

dacă e cazul 
săptămînă nu 
șapte zile, 
încă cincizeci lîngă 
o decadă abia te ajută să 
înțelegi că mai urmează 
încă 35.

Aș dori totuși, în final, să înlătur orice 
posibilitate de strecurare a vreunei con- . 
fuzii. Am spus-o și cu cîteva rînduri mai 
sus și revin acum, încă o dată : nu am 
nimic cu zilele, cu sâptămînile sau cu de
cadele, dimpotrivă, ideea mi se pare bine
venită și promițătoare. Așadar, nu susțin 
deloc să nu le mai facem, ci altceva : să 
nu rămînem numai la ele. Optica aceea 
care măsoară lucrurile cu metrul mai scurt 
al comodității și cu linia prea lungă a 
comodității, este de fapt subiectul acestor 
rînduri. Genul de manifestări despre care 
am vorbit, se poate așeza în punctul de 
început al unui proces, tot așa cum îl poate 
și finaliza, însă nu-l poate nicidecum suplini. 
Ele pot fi, cel mult, punctele culminante ale 
unui efort în neîntreruptă desfășurare.

J
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acțiune
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Lansată la inceput 
de secția „sculărie" și 
preluată in scurt timp 
de restul sectoarelor 
de producție, inițiativa 
„Fruntașul săptămînii" 
își propune stimularea 
celor mai bune rezul
tate obținute de tineri 
în decursul unei săp- 
tămîni, atît pe linia 
producției, a calității, 
cit și a pregătirii pro
fesionale. Ce trebuie 
să faci ca să ajungi 
fruntașul săptămînii ? 
— iată întrebarea pe 
car? am adresat-o ti
nerilor Dănilă Sușană 
și Vasile Cornuț, re- 
cenții posesori ai aces
tui titlu.

— Eu am depășit 
planul cu 10 la sută —

La întreprinderea București
Brîndușa Silvestru în „Sînziana și Pepelea' la Teatrul „Țăndărică

TEODOR 
POGOCEANU

Buni constructori,

ce amplifică rodnicia muncii
ne spune frezorul Dă- 
nilă Sușană, realizind 
suplimentar cantități 
însemnate de burghie, 
spirale, freze, profile, 
tarozi și altele. Deci
sivă rămine insă căli

tivități obștești și să 
ajute la pregătirea u- 
nui nou angajat. Eu 
mă ocup de Miodrag 
Ianoșevici, frezor u- 
cenic. elev în anul III 
la școala profesională.

LA ÎNTREPRINDEREA
DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI 

REȘIȚA

tatea. Un cîștigător al 
întrecerii nu are nici 
rebuturi, nici rema
nieri. Trebuie mai apoi 
să păstreze curat locul 
de muncă, să partici
pe intens la diferite ac-

Vreau ca în curînd, 
după ce va termina 
școala, să concureze <le 
la egal la egal cu 
mine și cu ceilalți.

Cum aminteam, ini
țiativa s-a extins și

in celelalte sectoare. 
Lăcătușul Pavel Rim- 
pu, secretarul organi
zației U.T.C. de la 
sectorul „verificatoare" 
este posesorul invi
diatului titlu. El a rea
lizat săptămîna trecu
tă în 48 de ore șa
bloane ce ar fi necesi
tat o muncă de 120 de 
ore. Maistrul de sec
tor Ion Sornicescu a- 
daugă însă că inițiati
va uteciștilor are o va
loare globală mult mai 
mare. Ea se concreti
zează în depășirea săp- 
tăminală a planului de 
producție cu 10 la sută.

de calculatoare

O COTA ASCENDENTA buni gospodari
Producția

suplimentară
în urmă cu citeva zile, în

treprinderea de calculatoare 
București a raportat îndeplinirea 
angajamentului anual și depăși
rea sarcinilor de plan aferente 
celui de al treilea trimestru cu 6,3 
milioane lei. Pină la finele a- 
nului vor fi realizate suplimen
tai’ 108 mașini de facturat și 
contabilizat, 740 mașini electro
nice de birou cu 4 operații și 
275 tastaturi zecimale auxiliare.

Dincolo de limbajul sec al ci
frelor se află insă oamenii cu 
faptele lor de muncă, cu iniția
tivele și pasiunile lor. De la 
bun început secretarul comite
tului de partid apreciază con
tribuția uteciștilor, a organiza
ției U.T.C. in mobilizarea tutu
ror tinerilor în întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen, pen
tru întîmpinarea Congresului 
partidului. Are la îndemînă cî
teva exemple de uteciști care se 
evidențiază lună de lună : Ilie 
Stan de la secția montaj calcu
latoare, Cornel Buciuman de la 
reglaj final. Dan Ciochină, șe
ful atelierului mașini de birou.

— Angajamentul asumat pe 
acest an prevedea realizarea u- 
nei producții suplimentare in va
loare de 6 milioane lei — ne 
spune apoi tovarășul Mircea 
Bărbulescu, directorul tehnic al 
întreprinderii. Ne-am mobilizat 
forțele, am căutat noi soluții 
tehnice și organizatorice și,

pînă azi, cota depășirilor a ur
cat la peste 9 milioane lei, iar 
anul nu s-a terminat... Numai 
în cinstea congresului, muncito
rii, tehnicienii și inginerii noș
tri s-au angajat să-și depă
șească sarcinile cu peste 4 mi
lioane lei. în prezent, urmînd 
indicațiile 
general 
Nicolae 
ocupați 
toarelor
avut trecute în planul pe 1974 
și. totuși. în trimestrul acesta 
vom livra beneficiarilor primele 
2 000 de bucăți minicalculatoare 
CE 801.

Tinărul inginer Octavian Gru- 
măzescu ne oferă Ia rindul său 
citeva detalii în plus : prin or
ganizarea fabricației în flux con
tinuu, am reușit să reducem 
.simțitor timpii de staționare a 
mașinilor și utilajelor, ceea ce 
a determinat sporirea producti
vității muncii cu peste 30 la 
sută. O altă inițiativă ne este 
prezentată de șeful secției mon
taj calculatoare, ing. Nicolae Do- 
mocoș : „De pe spațiile care în 
anul trecut erau neproductive — 
spune el — astăzi obținem surse 
de alimentare, subansamble pe 
care le aduceam din import. Și 
vă rog să notați că toate amena
jările ' ‘ ‘ ..........
le-am 
noastre

date de secretarul 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, sintem pre- 
de fabricarea calcula- 
de „buzunar". Nu le-am

și montajul utilajelor 
executat cu propriile 

forțe".

DAN VAlTEANU

CAMPANIA AGRICOLA

PREZENȚĂ ENERGICĂ
PE FRONTUL OGOARELOR

Duminică, 13 octombrie, la ora 
șapte, în comuna Bolintinul de 
Vale, Ion Mincu, secretarul co
mitetului comunal U.T.C., îm
preună cu Ecaterina Panait, ac
tivistă a comitetului județean 
U.T.C. efectuau ultimele repar
tizări ale elevilor în cîmp. îi 
însoțim la ferma nr. 12 a I.A.S. 
„30 Decembrie", unde ing. Ale
xandru Pîslaru repartizase deja 
la muncă pe cei aproape cinci 
sute de elevi. „Pînă azi am re
coltat 60 tone tomate numai cu 
elevii — ne spunea șeful fermei. 
De fapt ei sint sprijinul nostru 
în fiecare toamnă". Nu trecuse 
nici o oră de la începerea re
coltării și autocamioanele ple
cau încărcate cu produse spre 
centrele de valorificare. Hărni
cia tinerilor se vedea din pri
mele ore ale dimineții, fapt ce 
a contribuit la recoltarea pînă 
la sfirșitul zilei a peste 15 tone 
de legume. între cei mai harnici 
elevi notăm și numele uteciștilor 
Carmen Marinescu, Eugenia Ni- 
ță, Gabriela Florescu. Nicoleta 
Lucaci, Crinola Rădoi, Nicolae 
Biceu. Constantin Pădurariu, 
Ion Deftu, Ion Trifu.

S.M.A. Bolintin, secția nr. 4 
Stoinești. Tinerii mecanizatori 
Gheorghe Vlad, Marin Bicosu, 
Costică Costică pregăteau ulti
ma suprafață de teren în vede
rea însămînțării cu grîu. „Au 
mai rămas doar 20 de hectare, 
ne relata tînărul Gheorghe Vlad. 
Astăzi le pregătim, iar mîine 
le vom însămînța". Iar noi no
tăm că la ora cind apar aceste 
rînduri griul a fost introdus sub 
brazdă pe suprafața de 350 da 
hectare, adică exact suprafața 
planificată.

Cooperativa agricolă de pro
ducție Stoinești. O sută de coo
peratori recoltau porumbul. Ală
turi de ei alți o sută de tiheri, 
între care Vasilica Cimpoca, Ni- 
culina Giungea, Mariana Cara- 
met și mulți alții. Președintele 
cooperativei, Constantin Paras- 
chiv. ne îndrumă spre pătulele 
de porumb ale cooperativei. 
Aici, 80 de elevi ai Școlii gene
rale din Stoinești descărcau și 
aranjau porumbul in pătule. 
Marian Trifan, Tudor Popa, Ele
na Glugea, Cleopatra Antones
cu, ca și ceilalți colegi ai lor 
munceau cu aceeași dăruire.

Cooperativa agricolă de pro-

ducție Ogrezeni. Cooperatorii, 
după ce și-au văzut recolta de 
porumb la adăpost, au ieșit la 
tăiatul, legatul și transportul co
cenilor de porumb, lucrare ce 
se impune iii aceste zile pentru 
a crea front de lucru tractoare
lor în vederea arăturilor de 
toamnă. Maria Petrovici, Victo
ria Soare și Dumitru Petrovici 
eliberaseră deja aproape două 
hectare de -teren.

Se poate afirma că bilanțul zi
lei de duminică a fost deosebit 
de bogat : s-au recoltat 255 tone 
legume, 82 tone fructe, 450 tone 
porumb, 69 tone sfeclă de zahăr, 
965 kg fructe și semințe fores
tiere, s-au încărcat și transportat 
102 tone porumb, s-a eliberat te
renul pe suprafața de 80 hectare 
și s-au însilozat 94 tone porumb 
masă verde.

OVIDIU MARIAN

(Urmare din pag. I)

lume, în această lume in
tr-adevăr marcată — cum spune 
Toffler — de „șocul viitorului" 
și în care o bună parte a gin- 
dirii filosofice și social-politice 
este dominată de ceea ce nu
mește un teoretician francez 
„angoasa viitorului", „Obsesia 
înfricoșătoare a viitorului".

Și, cum „criza idealului" la 
care m-am referit nu poate fi 
înțeleasă dacă o punem pe sea
ma unei insuficiente cunoașteri 
științifice, întrucit ea are. expli
cații prevalent social-politice și 
ideologice, tot așa replica pe 
care o constituie programul de 
cea mai mare anvergură din 
cite s-au elaborat în istoria țării 
noastre nu poate fi înțeleasă nu 
numai în ceea ce privește uma
nismul profund al țelurilor sale, 
dar și in logica sa internă, în 
rigoarea și raționalitatea sa 
științifică, dacă nu se face apel 
Ia aportul fertilizator al politi
cii partidului nostru, al concep
ției filosofice și al poziției ideo
logice care-i stau la bază.

Evoluția meditației omului 
despre viitor — de la stadiul 
visărilor utopice și al construc
țiilor pur speculative la cel al 
elaborării studiilor de prospecti-

SUCCESUL FĂRĂ MULT

EXER CIȚIU ȘI PR A CTICĂ

ESTE IMPOSIBIL“
Este cert, în ultimul timp memoria spectatorului român de 

film a început să rețină nume noi de cineaști, absolvenți de 
6 ani încoace ai secțiilor de regie de film și operatorie de la 
IATC. Peliculele unui Mircea Veroiu și Dan Pița, Mircea Mol
dovan și Șerban Creangă, Maria Callas-Dinescu și Cristiana 
Nicolae au suscitat nu numai interesul criticilor de specialitate, 
dar și pe al publicului larg. A început Să se vorbească mai 
mult sau mai puțin direct despre „o tînără generație" de rea
lizatori în domeniul celei de a 7-a arte. Au inceput să fie aș
teptate cu o curiozitate de bun augur creațiile următoare și 
chiar filmele de curînd intrate în producție ale unor alți de- 
butanți: Constantin Vaeni, Andrei Băleanu, Petre Bokor. O 
adevărată „avalanșă" de nume noi. care nu de puține ori își 
arogă dreptul unui „nou val“ în cinematografia noastră. Dar, 
lăsind la o parte tinerețea acestor regizori, se poate vorbi, din 
punct de vedere al calității creației filmice, despre un nou 
val ? Constituie debutanții amintiți și încă alții ca ei o ade
vărată generație de realizatori cu toate problemele și datele pe 
care ea le implică ? Sint întrebări firești, pe care ni le punem 
într-un moment cînd în fața lor stau sarcini de mare răspun
dere. Sînt întrebări pe care le adresăm unor realizatori de presti
giu, critici, teoreticieni de film. A răspuns întrebărilor noastre 
cunoscutul regizor ION POPESCU GOPO, președintele Asocia
ției cineaștilor din România.

urmează să spuneți nu mat 
corespunde atitudinii unor 
tineri cineaști de azi ?

Deci : dacă aș 
scenarii care 
ca individ in-

De curînd la Timișoara a 
prins contur o nouă platformă 
industrială, de un specific aparte: 
fabrica de case destinată să răs
pundă unor necesități fundamen
tale în domeniul construcțiilor. 
Debutul noii întreprinderi a 
marcat însă și un alt eveniment, 
acela al lansării unei valoroase 
inițiative a tinerilor, cunoscută 
sub genericul „Constructori ai 
anului XXX". Despre rezulta
tele obținute pînă în prezent ne 
vorbește, dulgherul SȚfaghi Gheor
ghe, cel care în această vară a 
cucerit locul doi pe țară la 
Olimpiada tinerilor constructori:

— Economisim zilnic 0,3 m.c. 
material lemnos pentru cofraje. 
Aceasta înseamnă 7,8 m.c. pe 
lună. Și, tot lunar, mai econo
misim 1560 kg fier beton. în
semnate cantități de beton șa. 
Valoarea economiilor realizate 
pînă în prezent datorită price
perii și spiritului de bun gospo
dar ale tinerilor însumează peste 
150 000 lei.

Un succes care pînă la urmă 
își găsește un loc bine determi
nat în realizarea celor aproape 
4 100 de apartamente, cit repre
zintă angajamentul colectivului 
de constructori din cadrul Trus
tului de construcții montaj din 
Timișoara.

ION DANCEA

Ritm susținut 
Ia insămînțări
In întreaga țară, insămin- 

țările se desfășoară în ritm 
susținut. Potrivit datelor 
centralizate, pină acum au 
fost semănate 1 740 000 ha, 
ceea ce reprezintă 73 la sută 
din terenurile prevăzute 
cooperativele 
Ia sută în 
gricole de 
gricole din 
Constanța, 
Vrancea și 
tat încheierea acestor lu
crări, în timp ce in altele, 
printre care Vaslui, Argeș, 
Ialomița, Dolj și Teleorman 
se însătnințează ultimele su
prafețe rezervate culturii 
griului.

Au mai 
țat circa 
îndeosebi 
Transilvania și din 
tării. Există posibilități 
prin concentrarea mijloace
lor mecanice, semănatul să 
poată fi terminat în cîteva 
zile, asigurindu-se. astfel, 
premisele unei recolte spori
te in anul viitor.

(Agerpres)

în
69 
a- 
a-

agricole și 
întreprinderile 
stat. Unitățile 
județele Galați, 
Buzău, Brăila, 

Tulcea au anun- 
acestor

rămas de insămin- 
660 000 ha situate 

in județele din 
vestul 

ca

vă care satisfac exigențele unui 
demers științific — a însemnat 
totodată trecerea de la o concep
ție mecanicistă despre un viitor 
univoc determinat la înțelegerea 
viitorului ca un fascicul de po
sibilități centrate pe mai multe 
tendințe fundamentale. Viitoro- 
logia a dovedit că nu este rigu
ros corect să se vorbească des
pre viitor, ci despre viitori po-

V

„CĂRȚILE POPULARE IN
LITERATURA ROMÂNEASCĂ"

Reeditarea în admirabile con
diții grafice a sintezei lui N. 
Cartojan, Cărțile populare în li
teratura românească, constituie 
o restituție necesară, Editura 
enciclopedică română trebuind 
felicitată pentru valoroasa ei 
inițiativă. Nu numai pentru că 
printr-un remarcabil act de cul
tură este redat circuitului pu
blic un monument literar, care 
altfel și-ar fi menținut ingrata 
condiție de carte citată, dar nu 
citită. Și nici doar pentru fap
tul că prin retipărirea Cărților 
populare... se pune punct și u- 
nor practici, nu dintre cele mai 
lăudabile, conform cărora opera 
era pusă tacit la contribuție, a- 
fișîndu-se totodată o condescen
dentă superioritate față de au
torul său. Republicarea prezintă 
însă și avantajul de a incita la 
noi cercetări, noi viziuni asupra 
domeniului „literaturii populare 
scrise". Excelenta tentativă de ■ 
definire structurală a „cărților 
populare", operată de Mihai Mo
raru in postfața ediției actuale, 
este dealtfel simptomatică pen
tru un îmbucurător spirit de e- 
mancipare științifică. Cea mai 
bună dovadă a respectului pen
tru magiștri nu este subscrierea 
fanatică la afirmațiile lor. ci 
tocmai preluarea critică, deli
mitarea creatoare. Acestea fiind 
spuse, e cazul să privim 
îndeaproape opera 
savant care a 
să examinăm

, fundamentale.
N. Cartojan 

gerea fermă că prin descoperirea 
și studierea cărților populare prin 
metode filologice (filiația va
riantelor, examinarea redacțiilor 
succesive etc.) „hotarele litera
turii noastre se mută astfel cu 
un veac și jumătate mai adine 
în timp". Dar in ce fel cărți 
care nu sînt rodul imaginației 
epice populare a românilor pot 
fi considerate ca făcind parte 
din literatura noastră, cînd de 
la 1840 se știe că „traducțiile nu 
fac o literatură" ? Afirmația 
este controversabilă și poate 
naște tot atîtea întrebări ca și 
însuși termenul de „literatură 
populară scrisă". în ce accepție 
trebuie luat acesta ? Expresii 
ale spiritualității folclorice, cărți 
precum Alexandria, Sindipa, 
Imberie și Margarona, Erotocri- 
tul nu sînt decît într-un mod cu 
totul îndepărtat, adică în mă
sura în care autorii lor au ape
lat Ia un fond ancestral de sche
me epice și moralități folclorice. 
Autorii lor sînt culți, unii dintre 
ei fiind cărturari de aleasă ex
tracție intelectuală. Este clar că 
astfel de cărți sînt „populare" 
doar în sensul că, notorii fiind, 
au avut o mare putere de cir
culație în mașe, copiștii (în ge
nere oameni din păturile de jos) 
permițîndu-șt frecvent abrevieri 
sau interpolări, intervertiri, dis
locări, prelucrări.

Sociologic judecind lucrurile,

acestea sînt fenomenele în cel 
mai înalt grad interesante. Pre
lucrările nu sînt întîmplătoare. 
Se adaugă sau se omite, se 
transformă în funcție de com
patibilitatea sau incompatibili
tatea prototipurilor cu mentali
tatea, psihologia unui popor (cel 
român in cazul de față). Un
ghiurile de incidență, deschide
rea, orientarea acestora diferă 
de la o etnie la alta. Fascinantă 
și' semnificativă la maximum 
este tocmai stabilirea dominan
telor psihologice in funcție de 
care aceeași carte este prizată 
divers de popoare diferite. Una 
ar fi în cazul nostru predilecția 
pentru epic, refuzul diluției des
criptive. eliminarea moralități- 
lor defastidioase, ceea ce nu-i

mai 
eminentului 

fost N. Cartojan, 
cîteva aserțiuni

a nutrit convin-

mirare la o nație de povestitori. 
Iată, spre pildă, in redacția ro
mânească a Apocalipsului apos
tolului Pavel e identificabilă o 
feducere drastică a descrierii 
idilice a paradisului, foarte am
plă în prototipul grecesc.

O altă dominantă ar fi încli
nația spre fabulos. Instalarea în 
fantastic se face îndeobște gra
dat, insistindu-se asupra amă
nuntelor ce sugerează veridici
tatea. Ceea ce rețin însă copiștii 
sînt scenele de miracol, debara
sate de accesorii, de dozări și 
gradări organice. Gustul pentru 
miraculos persistă chiar în faze 
tîrzii, cînd copiștii aveau deja 
conștiința inautenticității epi
soadelor narate. Un Grigorie, 
dașcăl în Tîrnăuca (citat de Mi
hai Moraru), transcriind la 1802 
Alexandria, nu se poate reține 
să adauge pe marginea secven
ței descinderii în infern : „Frate 
cititoriule, care ți se va tîmpla 
a ceti pe această carte această 
istorie in car(e) scrie de unde 
ar fi intrat Alexandru întru 
acea peștiră, carele zic să fie 
fostu iadul, eu n-am scris-o cu 
dovadă ca aceia care să fie de 
crezut, ce dup(ă) cum am aflat

și eu scris de alți istornici așa 
am scris și eu ca să s(ă) afle 
aice. Iară lucru cu adevărat și cu 
dovad(ă) n-am pus...“ Scepti
cului copist nu i-a trecut însă 
nici un moment prin minte să 
elimine episodul, Cunoscută 
fiindu-i setea de fabulos a se
menilor.

Riguros, transpunînd conținu
tul cărților populare „în terme
nii științei literare, dar ferin- 
du-se a le șterge praful auriu 
al vechimii" (Dan Zamfirescu), 
Cartojan n-a făcut un studiu te
matic sau al modalităților. Sin
teza sa este una cronologică, 
examinind cărțile populare în 
funcție de o bipolară comparti
mentare : epoca influenței sud- 
slave și epoca influenței gre
cești. Istoricului literar i-a reu
șit turul de forță de a scrie „o 
adevărată epopee a literaturii 
de imaginație", o carte in care 
cărțile comentate devin perso
naje. Prilej de fericită invidie 
pentru orice cercetător să con
state cum un filolog auster, un 
spirit al geometriei a știut să 
rețină in pagini docte, dar nu 
doctorale, ceea ce mai palpita 
„din sufletul veacurilor trecu
te". Ceea ce face N. Cartojan 
este un delicat proces de arheo
logie psihologică, savantul avind 
fără îndoială dreptate atunci 
cînd socotea că „textele popora
ne constituie pentru noi pre
țioase documente culturale, prin 
mijlocul cărora putem pătrunde 
și înțelege mentalitatea genera
țiilor dispărute". Urmărind, de
altfel, perioadele de maximă 
circulație a unor cărți de acest 
gen nu-i greu de aflat pulsul 
societății românești în diferitele 
ei etape. E ușor de observat că 
în faza eroică a istoriei noastre 
medievale se citea cu frenezie 
Alexandria, roman în care vir
tuțile militare ale unui popor 
redus numericește sînt glorifi
cate ; etapa imediat următoare 
este dominată însă de cărțile 
sapiențiale, ceea ce indică un 
proces de retranșare lăuntrică.

Dar această literatură de ima
ginație ce i-a îneîntat secole 
de-a rîndul pe strămoșii noștri 
se pretează nu numai la stu
diul variantelor și al mentali
tăților. Acesta este un prim pas, 
exemplar săvîrșit de Cartojan. 
Permanenta succesiune a for
melor îl poate interesa în egală 
măsură pe critic și estetician.

IOAN ADAM

N. CARTOJAN, Cărțile 
populare în literatura româ
nească. 2 voi., Editura enci
clopedică română, 1974. ediție 
îngrijită de ALEXANDRU 
CHIRIACESCU, cu un Cu- 
vînt înainte de DAN ZAM- 
FIRESCU și o Postfață de 
MIHAI MORARU_

— Ce credeți, stimate to
varășe Gopo, despre tinerii 
care au debutat, in ultimul 
timp, in film ?

— Poate că da. 
fi tinăr aș scrie 
să mă reprezinte 
tr-o colectivitate, ca reprezen
tant al acestei colectivități. Aș 
face filme de toate genurile, fil
me de istorie, social-politice, de 
actualitate, comedii sau drame, 
aș face filme științifico-fantas- 
tice, aș populariza marile des
coperiri științifice. Aș incerca 
să-mi formez echipa cu oamenii 
cei mai calificați, n-aș evita ci
neaști și tehnicieni care au o 
practică Îndelungată, nu mi-ar 
fi frică de ei atunci cînd m-ar 
„prinde" cu unele neindeminărl 
ale unei lipse de practică și nu 
mi-ar fi rușine să capăt și sfa
turi. Și dacă aș fi tînăr, aș ac
tiva în ACIN și aș încerca să 
fac din el un focar de cultură 
cinematografică, să mă intilnesc 
cu cineaști și să schimbăm idei, 
ginduri pentru o mai bună cine
matografie, pentru una mai pu
ternică și mai reprezentativă. 
Dar pentru că nu mai sînt tînăr 
încerc să înțeleg asemenea am
biții tinerești și fac tot ce pot 
pentru ca să-i ajut pe tineri.

tizeazâ criteriile eficienței eco
nomice și nu le supun judecății 
în raport cu interesele superi
oare și de perspectivă ale omu
lui, nu numai că și-au dovedit 
esența lor antj-umanistă, dar se 
dovedesc tot mai mult a fi 
suficiente chiar în aria lor 
referință. E^te destul să 
gîndim la efectele negative 
plan economic ale poluării.

În
de 
ne 
pe

Iau. ca unul dintre exemplele 
ilustrative citabile, indicația pri
vind îmbunătățirea continuă a 
repartizării teritoriale a forțe
lor de producție. După cum se 
știe, se prevede în acest sens ca 
pină în 1980 fiecare județ să dea 
o producție de cel puțin 10 mi
liarde de lei urmînd ca — așa 
currt arăta secretarul general al 
partidului — „pîhă în 1990 să

și de tradiție, în care s-ar rea
liza mai rapid rentabilitatea 
economică preconizată. Măsura 
menționată a pornit de la ce
rințe superioare, de ordin uma
nist. ea vizind apropierea con
dițiilor de muncă și viață și a 
nivelului de civilizație în toate 
județele țării. Dar, acest cri
teriu al eficienței sociale nu 
subordonează decît vremelnic

CUTEZA TOARE OPȚIUNE PENTRU VIITOR
sibilî. Este vorba, în fond, de 
alternative ce se deschid in fața 
prezentului, orice decizie ce an
gajează 
opțiune 
Și cum 
vele nu 
situează 
plan in ceea ce privește repercu
siunile asupra existenței și de
venirii omului, orice decizie în 
conducerea proceselor sociale 
este in ultimă instanță o opțiu
ne de valoare.

Modelele tehnocratice de dez
voltare a societății, care absolu-

acțiunea umană fiind o 
între aceste alternative, 
posibilitățile, alternati- 
sînt echivalente, nu se 

niciodată pe același

Or, dacă ne referim 
mentele de partid care 
rează chipul de mîine 
caracterul unitar al acestui vast 
program de acțiune rezultă toc
mai din faptul că nu se sacrifică 
un criteriu in favoarea altuia, 
că stabilirea priorităților ține 
seama de ierarhizarea interese
lor' potrivit importanței și ur
genței lor, că în ultimă analiză 
acest program controlează și ar
monizează diversele tendințe o- 
biective ale devenirii 'societății; 
cerința științifică și opțiunea de 
valoare sînt aici convergente.

la docu- 
configu- 
al țării,

ajungem probabil la 18—20 mi
liarde lei producție industrială 
minimă in fiecare județ". Firește, 
aceasta înseamnă că județele 
rămase în urmă se vor dezvolta 
industrial. într-un ritm mai 
rapid, că vor fi construite 
fabrici in numeroase localități 
în care industria nu și-a făcut 
decit în mod restrîns simțită 
prezența. Evident că aceste în
treprinderi vor trebui să facă 
față Ia început problemei asi
gurării cadrelor calificate, pro
blemă mult mai ușor de depășit 
într-un centru industrial mare

pe cel al rentabilității econo
mice. Căci, privind lucrurile 
într-o perspectivă strategică, u- 
tilizarea cit mai largă a forței 
de muncă pe întreg cuprinsul 
țării, asociată cu diversificarea 
industriei și amplasarea noilor 
obiective aproape de sursele de 
materii prime, înțelegem că ea 
este un reper de corelare și o 
îmbinare a criteriilor.

Dacă citim din această per
spectivă documentele programa
tice ale Partidului Comunist 
Român vom constata aceeași 
grijă de a stabili liniile direc-

— De cînd m-am întors de la 
Geneva, unde, in calitate de ci
neast am reprezentat țara in 
O.N.U., am început să-mi reor
ganizez lucrurile în casă și m-am 
întilnit cu mine de cînd eram 
puști. Am găsit desene, prime
le pe care le-am publicat in 
presă ; timide, unele furate, tra
se cu ochiul de prin alte părți. 
Pe urmă am găsit scenariile 
profesionale de cînd eram me
seriaș, încă nouă filme de de
sen animat tot cu urme de imi
tații. Apoi am găsit „Scurtă is
torie". Privesc cu jind, cu re
gret, linia energică și îndrăznea
la din felul cum a fost pregătit 
acest film. Era o revoltă îm
potriva propriilor mele imitații 
și căutarea unui drum nou, per
sonal. Aveam 34 de ani. Eram 
tînăr atunci, nu? Cred că am 
avut o îndrumare bună deoa
rece am făcut o practică înde
lungată. Doar așa am reușit să 
găsesc calea cea bună. Dar dum
neavoastră m-ați întrebat despre 
tinerii de azi. Cind vorbesc, 
deci, mă gîndesc cit de grăbiți 
sint de a da „marea lovitură" in 
artă. Numai că eu cred că asta 
trebuie să rămînă ca o obsesie 
pentru că fără mult exercițiu și 
practică e aproape imposibil s-6 
dai.

— Un moment esențial 
pentru orice creator, iar pen
tru cineast în special (se știo 
doar ce implicații materiale 
și <le timp presupune realiza
rea unei opere cinematogra
fice), este acela al debutului. 
Care este opinia dumnea
voastră despre felul cum a 
debutat marea parte a tine
rilor regizori ?

— Este excepțional pentru o 
cinematografie să-și poată per
mite cit mai multe debuturi, iar 
ultimii 2—3 ani la noi au 
fost realmente incărcați de afișe 
cu nume noi. Ceea ce mi se pare 
mie negativ, totuși, în a- 
ceastă privință, este începerea 
unei producții de lung metraj 
artistic fără o practică serioasă 
— nu trebuie uitat că cineastul 
este mai întii de toate un me
seriaș —, acceptarea de către 
unii tineri a unor scenarii slabe, 
doar de dragul de a apuca să 
facă film, ceea ce face ca t>eli- 
cula respectivă să fie dintru in
ceput condamnată la mediocri
tate.

— Ați inceput prin a po
vesti despre dumneavoastră...

— Ar fi interesant de știut 
ce face totuși Asociația cine
aștilor pentru a reglementa 
aceste neajunsuri, pentru a-i 
ajuta pe tineri ?

— Da, pentru că mă gîndesc 
la condițiile excepționale pe ca
re le au tinerii de azi de a în
văța in școli bine organizate 
ce e meseria de cineast, de a 
găsi — preparate gata — mate
riale, studii, sinteze, condițiile 
tehnice și mersul continuu spre 
dezvoltare al producției cinema
tografice. Undeva, simbolic spus, 
ei au azi trenul în mers, in 
timp ce noi am inventat trenul 
și am încercat să-1 facem șă 
meargă.

— Dar c un drum firesc : 
trebuia să existe mai întii 
un pionierat, iar apoi alții să 
beneficieze de descoperirile 
Iui pentru a le duce mai 
departe.

— Firesc, dar el marchează o 
realitate care este condiționată. 
Inventind trenul, am fost ne- 
voiți să-i descifrăm funcționali
tatea, piesele. Acum e mai ușor 
de acumulat cunoștințe.

— Ce ați face dacă ați fi 
acum tînăr cineast ?

— Uite ce aș face: mi-aș alege 
pe cel mai bun dintre regizorii 
noștri și aș vrea să-1 întrec. Nu 
aș face-o cu mijloacele birfelii 
ci aș fi fericit ca pentru lucra
rea mea să mă felicite cel 
dinții el. Dacă aș fi tînăr, aș 
pretinde profesorilor mei să-și 
rescrie In fiecare an cursurile, 
să le întregească, să le aducă la 
zi. Aș pretinde profesorilor ca 
ceea ce spun la școală să aplice 
și ei, iar filmele lor să fie în
vățătură pentru mine. Cred că 
pină acum am spus exact ceea 
ce ar spune oricare dintre cei 
în discuție.

— Ați făcut această spe
cificație pentru că ceea ce

toare de dezvoltare și obiecti
vele de realizat potrivit unor 
parametri ce sînt la rindul lor 
statuați în funcție de criterii de 
valoare superioară. Valoarea su
premă, criteriul tuturor criterii
lor, este omul — omul concret, 
„oamenii reali în desfășurarea 
relațiilor lor reale", omul de 
astăzi, dar mai ales cel de 
mîine, cu cerințe noi. superioa
re. Acest om a prezidat opțiu
nile ferme din documentele 
programatice supuse dezbaterii: 
cele referitoare la ritmul înalt 
de dezvoltare a industriei, ca și 
cele referitoare la evoluția as
cendentă a învățămîntului, cele 
privitoare la dezvoltarea demo
crației, ca și cele privitoare la 
principiile de politică externă.

Și dacă orice prognoză so
cială implică opțiuni de va
loare, dacă validitatea ei de
rivă nu numai din rigoarea 
calculului matematic, ci și din 
justețea acestor opțiuni, atunci 
cind reflectăm asupra progra
mului pe care partidul l-a pus 
în fața întregii națiuni : se im
pune să avem în vedere forța 
lui, ce rezidă în egală măsură 
atit din cunoașterea științifică 
precisă, cit și din fidelitatea față 
de interesele fundamentale ale 
poporului, ale țării.

— Vedeți, noi am moștenit, 
ca să zic așa, o asociație care 
nu-și dusese Ia bun sfîrșit sar
cinile. Din aprilie, de la Confe
rință, noul comitet și biroul s-au 
întrunit de nenumărate ori pen
tru a iniția o serie de acțiuni 
care Să schimbe situația. Printre 
acestea se numără și înființarea 
unei comisii pentru tineret con
dusă de Dan Pița. Această co
misie a făcut un plan de lucru 
și obiectivul ei principal este 
sprijinirea și formarea tinerilor. 
Ea funcționează de patru luni, 
dar cred că roadele vor incepe 
să fie vizibile de-abia mai tirziu.

— Care sînt acțiunile pe 
care și Ie propune comisia 
pentru tineret ?

— în primul rînd, trebuie spus 
că această comisie își duce ac
tivitatea în strinsă legătură cu 
C.C. al U.T.C. împreună, astfel, 
am organizat o prezentare de 
filme cu un grup de șase tineri 
la Moscova (întîlnire ce a avut 
un mare succes, iar discuțiile au 
fost deosebit de fructuoase); iar 
de curînd, un schimb asemănă
tor, cu filmele a doi tineri, s-a- 
făcut în Bulgaria. Tot în cola
borare cu C.C. al U.T.C. vom 
face, curind, un simpozion la 
Casa filmului, pe tema filmu
lui de și pentru tineret. De 
menea, tot la Casa filmului, 
avea o proiecție urmată de 
bateri cu filmele realizate
studenții de la secția regie-film 
a I.A.T.C. Bineînțeles, acestea 
nu sînt decît primele din seria 
acțiunilor pe care ACIN-ul, îm
preună cu C.C. al U.T.C., șl le 
propune să le facă pentru a crea 
o atmosferă propice formării 
unei tinere generații de creatori 
in domeniul celei de a 7-a arte.

ase- 
vom 
dez- 
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MIRUNA IONESCU

„DICȚIONARUL
LIMBII ROMÂNE

VECHI"
„Dicționarul limbii 

vechi" de Gheorghe 
una dintre noutățile _______
Enciclopedice, constituie un re
pertoriu complet de cuvinte ro
mânești, atestate în documente 
slavone și latine de la sfirșit.ul 
secolului al X-lea și pină la în
ceputul veacului al XVI-lea, 
fiind ilustrat prin texte in gra
fie chirilică și latină. Continu- 
înd și aprofundînd cercetările 
unor lingviști și istorici de sea
mă — B.P. Hașdeu, O. Densu- 
sianu, Al. Rosetti ș.a., recenta 
lucrare are meritul de a stabili 
elemente noi privind începutul 
scrierii românești, vechimea și 
etimologia cuvintelor, fonetica 
și morfologia limbii noastre îna
inte de 1521, dată a primului 
text redactat în română și păs
trat pină azi.

româno 
Mihăilă, 
Editurii
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PRIMIRE
Marți dimineață, tovarășul 

Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit 
delegația de activiști ai Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
condusă de Karl Raab, șeful 
Secției Finanțe și întreprinderi 
de partid a C.C. al P.S.U.G., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită în schimb de 
experiență in țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă tovărășeas
că, au participat Gheorghe Mol
dovan și Leon Naș, adjuncți de 
șefi de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

★

In timpul șederii în România, 
delegația a avut convorbiri la 
C.C. al P.C.R., la Comitetul ju
dețean Constanța al P.C.R., fiind 
primită de tovarășul Vasile 
Vilcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., la 
Academia „Ștefan Gheorghiu", 
a vizitat stațiunile de odihnă de 
pe litoralul Mării Negre, Sna- 
gov și Predeal.

Marți după-amiază delegația a 
părăsit Capitală.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată de 
Leon Naș. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști 'de partid.

A fost prezent Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane la 
București.

PLECARE
Marți după-amiază, a plecat 

la Sofia o delegație de activiști 
ai P.C.R., condusă de Nicolae 
Drijman, adjunct de șef de 
secție la Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activi
tații Economice și Sociale, care, 
la invitația C.C. al P.C.B., va 
face o vizită în schimb de ex
periență în R. P. Bulgaria.

SESIUNI 

le] favorabil pentru informare 
și schimb de opinii în legătură 
cu creșterea rolului automatiză
rii in modernizarea activității 
industriale, a capacității muncii 
de cercetare si proiectare de a 
pune la dispoziția industriei in
stalații, tehnologii și aparatură 
electronică perfecționate.

ÎNAPOIERE
Luni noaptea s-a înapoiat de 

la Tokio delegația Grupului 
român din- Uniunea Interparla
mentară, care a participat la lu
crările celei de-a 61 Conferințe 
Interparlamentare. Din delega
ție au făcut parte deputății Cor- 
neliu Mănescu, președintele 
Grupului. Ion Mărgineanu, se
cretar, Ștefan Voicu, Titus Po- 
povici și Mircea Angelescu, 
membri ai Grupului.

AJUTOR
în urma inundațiilor produse 

în ultima vreme în Bangladesh, 
Societatea de Cruce Roșie din 
Republica Socialistă România a 
trimis Crucii Roșii din Bangla
desh un ajutor compus din ali
mente și țesături, pentru a veni 
în sprijinul populației sinistrate.

TURNEU
Aflat într-un turneu în țara 

noastră, Ansamblul de cîntece 
și jocuri populare din Republi
ca Populară Mongolă a prezen
tat marți seara, primul său 
spectacol la Iași, pe scena Casei 
de cultură a tineretului și stu
denților.

în turneul pe care îl între
prinde în România, artiștii din 
țara prietenă vor mai susține 
spectacole la Piatra Neamț, Foc
șani și București.

La nivelul performanțelor, 
mondiale

Intrăm în convoiul compact 
al vizitatorilor — specialiști, oa
meni de afaceri, și numeroși 
bucureșteni — care zăbovesc la 
standurile românești ale Tirgu- 
lui și ne oprim, împreună cu ei, 
la produsele noastre electroteh
nice, prezentate de firma 
„Electroexportimport". Se re
marcă in primul rind varietatea 
exponatelor, nivelul lor tehnic 
deosebit de ridicat. Mai multe 
vitrine și standuri înfățișează 
motoarele electrice grupate pe 
categorii, mărimi și destinații : 
de la cele pentru aparatele 
electrice de uz casnic executa
te de noua întreprindere Elec- 
troargeș la ipotoarele de mare 
putere pentru pompele de iri
gații sau agregatele industriale. 
Gama transformatoarelor înfă
țișate este, de asemenea, extrem 
de largă : de la 10—20 KVA, 
pină la uriașul de 400 000 KVA 
care, datorită gabaritului său 
egal cu al unui bloc de 2—3 
etaje, este prezentat în ma
chetă. Despre acesta din urmă, 
ing. Theodor Roșu, de la Cen
trala de mașini și aparate elec
trice ține să precizeze : „Este 
primul transformator monobloc 
trifazat de o asemenea mărime, 
o realizare tehnică de prestigiu

Sesiunea Comisiei 
intergiivernamentale 

româno-corccne
La Palatul din Piața Victoriei 

s-au încheiat, marți, lucrările 
sesiunii a V-a a Comisiei in- 
terguvernamentale consultative 
de colaborare și cooperare eco
nomică dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Cu acest prilej a fost exa
minat modul cum s-au îndepli
nit prevederile protocolului se
siunii precedente și s-au sta
bilit noi măsuri pentru dezvol
tarea, in continuare, a colabo
rării și cooperării economice 
dintre cele două țări in dome
niile construcțiilor de mașini, 
materialelor de construcții și în 
alte sectoare de interes comun. 
Au fost convenite, de asemenea, 
măsuri pentru lărgirea schimbu
rilor de mărfuri.

In finalul lucrărilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, tovarășii Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al gu
vernului, și Țoi Ge U, vicepre- 
mier al Consiliului Administra
tiv, au semnat protocolul celei 
de a V-a sesiuni a Comisiei.

Cu același prilej, Ion Roman, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, și Li Ghi Sen, adjunct 
al ministrului afacerilor econo
mice externe, au semnat proto
colul sesiunii a IV-a a subco
misiei de colaborare tehnico-ști- 
ințifică dintre cele două țări.

La semnare a fost de față 
Pak Zung Guc, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

★
In cursul după-amiezii, dele

gația economică guvernamen
tală a R.P.D. Coreene a părăsit 
Capitala.

Tîrgul Internațional București —1974

Produse 
electrotehnice 

românești

prin care creația tehnică româ
nească, inventivitatea ingineri
lor noștri se exprimă din plin". 
Ilustrative sînt citeva creșteri : 
producția de motoare electrice 
a crescut de la 2 834 MW în 
1970 la 4 672 MW în 1973 ; pro
ducția de generatoare electrice 
s-a mărit în același interval de 
la 746 la 912 MWA, iar cea de 
transformatoare de la 8 775 MVA 
la 16 396 MVA. Anul trecut țara 
noastră a exportat peste 200 000 
motoare electrice însumind 
1 475 MW și 5 775 transformatoare 
cu o capacitate de 2 910 MVA. 
Dar nu atît cantitatea, cit saltul 
calitativ, competitivitatea pro
duselor prezentate interesează la 
un astfel de Tîrg internațional. 
„Confruntarea de Ia această edi
ție a1 Tîrgului are pentru noi o 
importanță și un caracter apar
te, ne spune ing. Florin Gagiu, 
de la Institutul de cercetări și 
proiectări „Electroputere" Cra
iova. Prezentăm, pentru prima 
dată, prototipurile unei serii de 
motoare electrice de joasă ten
siune, foarte apropiată ca per
formanțe de cele realizate de 
firmele de renume mondial — 
Siemens, AEG, Elin etc. Am 
reușit astfel să reducem foarte 
mult decalajul ce exista între

Județul Arad a îndeplinit 
sarcinile de plan pe primii

patru ani ai
Printr-o telegramă adre

sată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Comitetul ju- ț 
dețean Arad al P.C.R. ra
portează, că în atmosfera de 
puternic entuziasm cu care 
întregul nostru popor înlîm- 
pină Congresul al XI-lea al 
partidului, oamenii muncii 
din județul Arad au înde
plinit la 15 octombrie sarci
nile de plan, la producția 
globală industrială și export, 
pe primii patru ani ai actu
alului cincinal.

Județele Vrancea și Tulcea
au terminat

Mecanizatorii, muncitorii 
din întreprinderile agricole 
de stat, țăranii cooperatori 
și specialiștii din agricultura 
județului Vrancea au termi
nat în ziua de 15 octombrie 
însămințarea suprafețelor 
planificate cu grîu, orz și 
secară.

Vestind acest succes într-o 
telegramă adresată tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Ro
mânia, Biroul Comitetului 
județean Vrancea al P.C.R. 
relevă că oamenii muncii 
din agricultura județului, în 
frunte cu comuniștii, se an
gajează să depună eforturi 
și mai susținute pentru în
cheierea în cel mai scurt 
timp a arăturilor de toamnă 
și fertilizării terenurilor,

noi și aceste firme în anii tre- 
cuți. Toate aceste motoare au o 
carcasă de construcție originală, 
rodul unor cercetări îndelungate 
efectuate de inginerii și tehni
cienii de la „Electroputere". So
luția găsită pentru sistemul de 
ventilație al acestor mașini de 
joasă tensiune a fost brevetată 
ca invenție. Pentru a spori com
petitivitatea produselor noastre, 
în urma unor cercetări minu
țioase șl reproiectări am reușit 
să le reducem indicele de greu
tate în medie cu 40 la sută. La 
aceeași greutate, motoarele 
noastre au o putere cu două 
trepte mai înaltă decît în 1971. 
Motorul asincron cu rotor bobi
nat, de exemplu, expus aici, are 
o putere nominală de 200 KW și 
o turație de 1 500 de rotații pe 
minut la o greutate cu 500 
de kg mai mică decît în 1971.

O altă noutate : motorul de 
înaltă tensiune vertical, protejat 
la intemperii, pentru funcțio
narea în aer liber. „Pe piața

cincinalului
Inchihînd acest succes 

Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, 
— se spune în telegramă — 
ne exprimăm. în numele oa
menilor muncii din județul 
Arad, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
recunoștința vie și atașamen
tul nostru profund față de 
partid, față de dumneavoas
tră, iubite tovarășe secretar 
general, pentru indicațiile 
prețioase și sprijinul multi
lateral pe care ni l-ați acor
dat, pentru întreaga dum
neavoastră activitate, consa
crată fericirii și bunăstării 
poporului român.

însămînțările 
pentru asigurarea bazei ne
cesare obținerii in anul 1975 
a unor producții superioare 
tuturor celor de piuă acum.

_ * *

Marți, dimineața, au început 
lucrările Sesiunii științifice „Ar
mata Republicii Socialiste Româ
nia — tradiții și contemporanei
tate", organizată în cinstea celei 
de-a XXX-a aniversări a Zilei 
armatei, de către Ministerul 
Apărării Naționale și Academia 
de științe sociale și politice.

Au participat general de ar
mată Ion loniță, ministrul apă
rării naționale, George Maco- 
vescu, ministrul de externe, ge
neral-colonel Ion Coraan, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Miron 
Nicoiescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe 
sociale și politice, personalități 
ale vieții politice și științifice, 
generali și ofițeri, veterani din 
războiul antihitlerist, oameni de 
știință, cercetători științifici.

Sînt prezenți atașați mili
tari, alți membri ai corpului di
plomatic.

Lucrările sesiunii continuă.

★

Marți după-amiază s-au în
cheiat lucrările celei de-a V-a 
Sesiuni de comunicări tehnico- 
științifice a Institutului de cer
cetări și proiectări pentru auto
matizare — I.P.A. și Institutului 
central de conducere și infor
matică.

Timp de două zile, cei 400 de 
participanți, în rîndul cărora 
s-au aflat și specialiști din Aus
tria, Cehoslovacia, Elveția, Fran
ța, Polonia și S.U.A., au urmărit 
cu viu interes comunicări din 
domeniile automatizării conven
ționale, utilizării calculatoarelor 
de proces, acționării electrice re
glabile și teleprelucrării de date.

în unanimitate ei au apreciat 
că sesiunea a constituit un pri-

In ziua de 14 octombrie 
cooperativele agricole de 
producție din județul Tul
cea au încheiat insămînțatul 
culturilor de toamnă pe cele 
58 000 hectare prevăzute in 
plan.

Raportînd acest succes Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
Biroul Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R. relevă în 
telegrama adresată că termi
narea însămînțărilor a creat 
posibilitatea mobilizării tota
lității forțelor mecanice și 
umane pentru executarea in 
cel mai scurt timp a lucră
rilor de recoltare.

Foto : O. PLEC AN

mondială sînt puține preocupări 
de acest gen, cercetările noastre 
constituie o activitate de pio
nierat, ne spune inginerul Flo
rin Gagiu. Are Ia bază o inven
ție românească și este destinat 
sistemelor de irigații".

Noutăți asemănătoare care 
atestă creșterea competitivității 
produselor electrotehnice româ
nești intilnim la mai toate 
standurile. „Ne străduim, de 
cițiva ani, să obținem motoare 
electrice cu o greutate mai mică 
decît cele ale firmelor AEG și 
Siemens, ne spune ing. Elena 
Golban, de la „Electromotor"- 
Timișoara. Catalogul produselor 
noastre cu care ne prezentăm 
acum la masa tranzacțiilor co
merciale arată că sîntem în mă
sură să fabricăm motoare care 
prin caracteristicile lor ne si
tuează in unele privințe înain
tea unor firme cu renume mon
dial.

IUSTIN MORARU

„STADIONUL CU PORȚILE 
DESCHISE" PRINDE VIAȚĂ

UN RĂSPUNS CONCRET LA ÎNTREBAREA TINERILOR

UNDE PUTEM PRACTICA
SPORTURILE PREFERATE?

Recent, Comitetul județean Galați al U.T.C., in colaborare cu 
ceilalți factori locali cu răspunderi in domeniul sportului, a 
lansat o acțiune menită să intensifice activitatea sportivă de 
masă in rindurile tineretului, să dea un răspuns concret la în
trebarea atit de des formulată de tineri : unde putem practica 
sporturile preferate ?

Rațiunea unei asemenea acțiuni derivă din nevoia de a da 
o replică practicii învechite a unora care, fiind administratorii 
școlilor, terenurilor și stadioanelor, apreciază că destinația lor 
unică este de a fi puse la dispoziția sportivilor de performanță. 
Or, este clar, stăpinii bazelor sportive trebuie să fie toți tinerii. 
Cu toții trebuie să facă sport. Acest lucru il menționează, ca un 
obiectiv major, documentele de partid.

în acest context am apreciat ca valoroasă, demnă de genera
lizare in toată țara, inițiativa Comitetului județean Galați al 
U.T.C., „Stadionul cu porțile deschise", acțiune care nu urmărește 
nimic altceva decît accesul tinerilor la toate bazele sportive, du
pă un program riguros întocmit pe ore, pe asociații. Rezultatele 
de la Galați au fost, încă din primele zile, mai mult decit 
îmbucurătoare. Cunoscînd adresele exacte ale bazelor sportive, 
orele la care pot fi folosite — au fost puse afișe în școli, între
prinderi, instituții — numărul tinerilor care s-au îndreptat spre... 
„stadioanele cu porțile deschise" a sporit considerabil.

Tocmai aceasta a făcut ca inițiativa de la Galați să aibă un 
ecou favorabil in numeroase alte județe, așa cum arată cores
pondențele publicate în numărul de față al ziarului.

Acfiuni mobilizatoare 
la Brașov

Considerăm acțiunea „Stadio
nul cu porțile deschise" de un 
real folos. Fără discuție, ea con
tribuie într-o măsură decisivă 
la dezvoltarea mișcării sportive 
de masă ; baza materială, tere
nul și mingea ori racheta se 
constituie ca principal argument 
in munca de atragere a tineri
lor la practicarea sportului. De 
aceea, Comitetul județean Bra
șov al U.T.C., C.J.E.F.S. și Con- 
sjliul județean al sindicatelor 
au acționat în consecință stabi
lind măsuri de aplicare și de 
generalizare a inițiativei gălqțe- 
ne în Întregul județ. Concomi
tent cu intensificarea eforturilor 
pentru amenajarea de baze 
sportive simple, de reamenajare 
a fiecărui spațiu liber aflat în 
apropierea unităților economice 
și de învățămînt, din zonele 
destinate mișcării în aer liber, 
r.e-am propus citeva obiective 
concrete privind utilizarea cit 
mai rațională a bazelor sporti
ve existente. Astfel, la stadio
nul clubului sportiv „Tractorul" 
au fost întocmite programe pen
tru activitatea sportivă, care asi
gură accesul liber al tinerilor 
de toate categoriile în zilele de 
luni, miercuri și vineri între o- 
rele 15,30—18,30 la fotbal, atle
tism, volei și handbal ; la baza 
clubului „Dinamo" — luni, joi, 
sîmbătă și duminică, toată ziua 
— exceptmd orele cînd sint pla- 

Inificate antrenamentele sporti
vilor de performanță — cu po
sibilitatea practicării, de către 
tinerii de la întreprinderea 
Timpuri noi, Tricotaje, Hidro
mecanica, Școala generală nr. 
14, a următoarelor discipline : 
tenis de cîmp, handbal, baschet 
și atletism ; pe stadionul asocia
ției sportive „Nitramonia", din 
Făgăraș, sînt stabilite zilnic cita

mpriditin
• MARȚI, LA PLOIEȘTI, 

într-un meci contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" la 
handbal masculin, echipa Stea
ua a învins cu scorul de 27—12 
(16—8) echipa Hapoel Rehovot 
(Israel). Birtalan (6) și Chicid 
(5) au marcat cele mai multe 
puncte. Returul va avea loc joi, 
tot la Ploiești.

• APROAPE 2 000 DE SPEC
TATORI au urmărit aseară in 
Capitală intîlnirea internațio
nală amicală de hochei pe ghea

SPORT • SPORT

4—5 ore pentru activitatea spor
tivă de masă a tinerilor de la 
Combinatul chimic, întreprinde
rea de utilaj chimic și. a elevi
lor din școlile din apropiere.

Același program și pentru sta
dionul asociației sportive „Chi
mica", din orașul Victoria. în 
paralel cu aceste acțiuni preocu
pările noastre au fost orientate 
spre amenajarea complexă, prin 
rnunca patriotică a tineretului, 
a zonelor de agrement Noua și 
Dirste pentru activitatea sporti
vă a tinerilor din cartierul 
Steagul roșu și amenajarea unor 
spații în jurul căminelor de ti
neret, cu terenuri simple de vo
lei, handbal, tenis, sectoare de 
atletism etc. De asemenea, sta
dionul municipal din Brașov, re
cent dat în folosință, și stadionul 
Universității iși vor deschide, în 
curînd, porțile pentru activitățile 
sportive de masă, îndeosebi la 
fotbal, atletism și tenis de cîmp, 
pentru cei 5 000 de studenți și 
tot atîția elevi și tineri munci
tori din unitățile apropiate. De
sigur, acțiunea noastră va con
tinua și vrem ca in perioada ur
mătoare să realizăm o cît mai 
bună organizare a activităților 
sportive de masă. în așa fel in
cit programul săptămînal al fie
cărui stadion să permită des
fășurarea de activități simple, 
atractive la cît mai multe ra
muri de sport, cit și susținerea 
lor corespunzătoare cu materia
lele necesare și cadrele de spe
cialitate.

FLORIN TAMPA 
secretar al Comitetului 

județean Brașov al V.T.C.
VASILE LAZĂRUȚ 

prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Brașov

ță dintre echipele României și 
Iugoslaviei, Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 
3—3 (1—1, 1—2, 1—0).

• In runda a 9-a a turneului 
internațional de șah de la Ma
nila, jucătorul român Florin 
Gheorghiu, a obținut victoria la 
mutarea a 35-a în partida cu 
Yair Kraidman (Israel). în cla
sament conduce Larsen (Dane
marca) cu 5,5 puncte (1) urmat 
de Gheorghiu cu 5,5 puncte.

Terenuri 
pentru 
tinerii 

argeșeni
Și noi, cei din județul 

Argeș, am hotărit preluarea ini
țiativei gălățene „Stadionul cu 
porțile deschise" și generalizarea 
ei in tot județul. In acest sens, 
împreună cu conducerile clubu
rilor și asociațiilor sportive de 
pe raza județului am elaborat un 
amplu program privind accesul 
tinerilor pe bazele sportive și, în 
același timp, am popularizat a- 
cest program în toate organiza
țiile V.T.C. și asociațiile sportive. 
Trebuie precizat că odată trans
pusă în practică această iniția
tivă, s-au luat măsurile necesare 
ca toți tinerii veniți pe stadioane
le argeșene să beneficieze de o 
îndrumare calificată, corespunză
toare din partea unor cadre teh
nice, precum și să aibă la dispo
ziție toate materialele sportive 
necesare. Astfel, în urma progra
mului alcătuit, s-au pus la dis
poziția tuturor categoriilor de ti
neri următoarele baze sportive: 
pentru atletism — stadionul „Ar
geș"-Pitești, Stadionul pentru a- 
tletism de la Cîmpulung Muscel, 
stadionul Curtea de Argeș, între 
orele 11 și 17; pentru fotbal — 
stadionul de zgură „1 Mai" Pi
tești, orele 12—16, stadionul Ște- 
fănești, orele 10—17, stadionul 
Topoloveni de la Complexul
I.A.S.,  orele 9—17, stadionul Cos- 
tești, orele 9—17; pentru tenis 
de cîmp — terenurile „Petrolul" 
și „Voința" Pitești, orele 10—13, 
terenul Topoloveni, orele 13—18; 
pentru popice — arena „Voința" 
Pitești, orele 12—17 ; pentru gim
nastică — Sala sporturilor Pi
tești, orele 14—18 ; pentru trîn- 
tă, judo, box — Sala de atletică 
grea — Pitești și sala V.A.P. Co- 
libași, orele 11—18.

Cu convingerea că tinerii ar
geșeni iși vor face din practica
rea sportului o preocupare cotidi
ană, le amintim că printre preo
cupările lor de bază trebuie să se 
înscrie amenajarea, prin acțiuni 
patriotice, a noi baze sportive, 
participarea la întreținerea celor 
existente și, desigur, mai presus 
de orice, odată deschise porțile 
stadioanelor, ei să beneficieze de 
ele din plin, organizînd sistema
tic, continuu, la sporturile prefe
rate, întreceri și competiții pe 
plan local.

GHEORGHE MATEESCU, 
secretar al Comitetului județean 

Argeș al V.T.C.

GHEORGHE CREȚU, 
prim-vicepreședinte 

al C.l.E.F.S. — Argeș

Nota redacției: Pentru ca tine
rii care muncesc și învață să 
poată beneficia într-adevăr de 
accesul pe terenurile de sport 
trebuie să fim foarte atenți la 
orele în care acestea iși deschid 
porțile pentru ei. Sînt ele cele 
mai convenabile ? Altfel, „des
chiderea." rămîne strict formală 1

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE 
INSTITUTUL DE MARINĂ 

„MIRCEA CEL BĂTRÎN" CONSTANȚA

ANUNȚĂ
scoaterea Ia concurs a următoarelor posturi didactice ]

• Un post de lector (disciplina psihologie)
• Trei posturi de asistent (disciplina pregătire fizică)

CATEDRA DE MATEMATICI
• Un post de profesor (disciplina analiza matematică)
• Un post de conferențiar (disciplina complemente de ma
tematici)
• Un post de asistent (disciplina matematici speciale)
• Două posturi de asistent (disciplina mecanica teoretică)
• Două posturi de asistent (disciplina analiza matematică)

CATEDRA DISCIPLINELOR MARINEI CIVILE
• Un post de conferențiar (disciplina exploatarea comercială și 
transport maritim)
• Două posturi de asistent (disciplina limba și literatura 
engleză)

CATEDRA ELECTROTEHNICA
• Un post de conferențiar (disciplina bazele electrotehnicii)
• Un post de lector (disciplina mașini electrice)
• Un post de lector (disciplina bazele electrotehnicii)
• Un post de asistent (disciplina mașini electrice)

CATEDRA DE ȘTIINȚE SOCIALE
• Un post de lector (disciplina Istoria partidului comunist, * 
mișcării revoluționare și democratice din România)

Candidații la concurs vor depune la biroul cadre al institu
tului, in termen de 30 de zile (pentru posturile de profesor și 
conferențiar) și de 15 zile (pentru posturile de asistent) de la 
data publicării acestui anunț în Buletinul oficial, cererea de 
înscriere, la care vor anexa (în dublu exemplar pentru postu
rile de profesor și conferențiar) actele prevăzute de legea nr. 6 
privind statutul personalului didactic din Republica Socialistă 
România, partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 și de instrucțiunile 
Ministerului Educației și învățămintului nr. 64539/1969.

Concursul se va desfășura la sediul institutului în conformi
tate cu prevederile art. 102—134 din legea sus-amintită.

Informații suplimentare se pot obține la biroul cadre al insti
tutului, telefon 60191 și 60192 interior 5.

UNIVERSITATEA POPULARĂ
A CASEI DE CULTURĂ A SECTORULUI I 

ANUNȚĂ
DESCHIDEREA UNOR NOI CURSURI ȘI CERCURI 

începind cu luna, octombrie 1974 :

• PENTRU COPII: Acordeon ; Balet și gimnastică artistică ; 
Ghitară ; Limbi străine (germană, engleză și franceză).
• PENTRU ADULȚI: Cosmetică ; Croitorie ; Dactilografie- 
Secretariat tehnic ; Acordeon ; Ghitară ; Limbi străine (en
gleză, germană, franceză) ; Arte plastice.

precum și ÎNSCRIERI DE ARTIȘTI AMATORI PENTRU 
FORMAȚIILE ARTISTICE.
înscrierile se fac zilnic in str. Slătineanu nr. 16. Teief : 
11.98.68.

ANSAMBLUL ARTISTIC „RAPSODIA ROMÂNĂ" 
BUCUREȘTI - STRADA LIPSCANI NR. 53 - 

TELEFON 13.13.00
ANUNȚĂ

CONCURS
în ziua de 27 octombrie 1974, orele 10, pentru ocuparea urmă

toarelor posturi vacante :
— INSTRUMENTIȘTI: contrabas ; țambal; vioară ; baterie- 

timpan ; trompetă.
— CORIȘTI: soprane ; tenori.
(vîrsta : femei pină la 30 de ani, bărbați pină la 35 de ani).
— DANSATORI: femei și bărbați.
(Vîrsta : pină la 25 de ani).
Candidații trebuie să aibă domiciliul stabil în municipiul 

București și să îndeplinească condițiile prevăzute de H.C.M. nr.. 
218/1970 și Legea nr. 12/1971.

Cererile se primesc zilnic între orele 12—15 la serviciul Perso
nal pină la data de 26 octombrie 1974 orele 13.

Probele pentru concurs vor fi afișate la sediul Ansamblului.

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ:
pe

ERIC PORTER
RACHEL ROBERTS

BILL TRAVERS

în filmul

F/Zt/ZW VULPII 
producție a studiourilor engleze 
Scenarul și regia : JAMES HIL

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

electronică și electrotehnică 
„ELECTROUZINPROIECT" 

B-dul Kalinin nr. 18 sectorul 1 București

ANUNȚ
Caută cu îndeplinirea condițiilor de studii și stagiu, con

form Legii nr. 12/1971, următoarele categorii de personal:

1. Ingineri proiectanți, în specialitățile :
— tehnologia construcțiilor de mașini
— mașini și aparate electrice
— electrotehnică
— electronică

— instalații
— mecanică
— utilaje
— chimie industrială

2. Ingineri pentru laborator de măsurare a parametrilor 
instalațiilor electrice, încălzire ventilații, climatizări, 
etc.

3. Ingineri și economiști pentru organizarea producției 
în proiectare.

4. Traducători limba germană.

5. Dactilografe limba rusă.

6. Muncitori matrițeri, categoria IV-VI pentru machete 
de uzine, instalații.

7. Tîmplari universali sau de mobilă.

8. Tehnician fotograf (fotograf).

9. Șofer pentru autoturism Aro-240.

10. Zugrav-vopsitor.

11. Lăcătuș întreținere.
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Oaspeți ai U.T.C. vorbesc „Scinteii tineretului^

Malta: tineretul in bătălia

DIALOGUL 
EUROPEAN

în cadrul procesului de re
dactare a documentelor fi
nale ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare in 
Europa, în ultima perioadă 
s-au înregistrat progrese și 
în elaborarea Declarației pri
vind Mediterana, care se re
feră la securitatea în aceas
tă zonă și la dezvoltarea co
operării dintre statele parti
cipante și statele meditera
neene care nu iau parte la 
conferință.

Astfel, în ședința din 14 
octombrie a grupului de lu
cru constituit de comitetul 
de coordonare în vederea 
elaborării, acestei declarații, 
a fost adoptat un nou text 
care se referă la cooperarea 
economică cu țările medite
raneene neparticipante.

Pe. baza propunerilor pre
zentate de delegațiile Cipru
lui, Maltei, Iugoslaviei și 
Italiei și a sugestiilor for
mulate de delegațiile Româ
niei, U.R.S.S. și Franței, în 
textul adoptat se prevede 
hotărîrea statelor partici
pante de a contribui la dez
voltarea și diversificarea eco
nomiei țărilor mediteraneene 
neparticipante la conferință, 
pornind de la obiectivele pe 
care și le-au fixat aceste țări 
pe plan național pentru dez
voltarea lor economică.

O noua aminare, pina după 
25 octombrie, a soluționării cri
zei guvernamentale din Turcia 
a intervenit, marți, după între
vederea pe care Biilent Ecevit,

Lucrările Adunării Generale
a O.N.U

A FOST APROBAT PROIECTUL DE REZOLUȚIE CARE INVITA 
O.E.P. SĂ IA PARTE LA DEZBATEREA ASUPRA „PROBLEMEI 

PALESTINEI"

După ce a audiat un mare număr de vorbitori, care au spri
jinit, în cuvintul lor, documentul înaintat de un grup de 72 de 
state, Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat, luni, cu 105 vo
turi, 20 de abțineri și 4 voturi împotrivă, proiectul de rezoluție 
care invită Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) ca 
principală parte interesată in această chestiune, șă iajparte_la 
dezbaterile din Adunarea " 
Palestinei".

Reamintim că între cele 72 
state coautoare ale rezoluției 
află și România, care a sprijinit 
încă de la început înscrierea pe 
agenda sesiunii a problemei Pa
lestinei ca punct distinct.

în discursul de prezentare a

Generală asupra punctului „Problema

de
se

R.P. POLONA : Vedere a

rafinăriei de la Polck.

TINERETUL LUMII

• Participarea tineretului la
reforma agrara în Sri Lanka

Guvernul din Sri Lanka a hotărît să treacă la instalarea fa
miliilor țărănești — în primul rînd a tineretului — pe o serie de 
suprafețe agricole puse în ultima vreme sub controlul statului. 
Timp de un an și jumătate, respectivele terenuri au fost prelua
te do la persoanele ale căror proprietăți depășeau norma sta
bilită de 50 de acri (un acru este egal cu 0,4 hectare), statul do- 
bîndind astfel controlul asupra unor suprafețe însumînd circa 
560 000 de acri.

S-a stabilit ca în noua etapă a reformei agrare, pe pămîntu- 
rile naționalizate să fie creată o amplă rețea de cooperative 
agricole, primii pași în această direcție fiind făcuți cu cîtva 
timp în urmă cu participarea activă a Consiliului național pentru 
problemele tineretului, organism guvernamental. în acest fel, 
în țară au fost deja create 113 gospodării cooperatiste, în care 
lucrează 15 000 de tineri și tinere. Bazîndu-se pe experiența 
dobîndită, Comisia pentru problemele reformei agrare urmă
rește șă dubleze, pînă la finele anului in eurs, numărul coo
perativelor agricole în care lucrează tineretul, urmînd ca in 
unitățile nou create să-și desfășoare activitatea alți 25 000 de 
tineri1.

premierul desemnat și președin
tele Partidului Republican al 
Poporului — P.R.P. — a avut-o 
cu Suleiman Demirel, președin
tele Partidului Dreptății. Cei 
doi lideri au convenit asupra 
acestei date avînd în vedere 
faptul că Congresul Partidului 
Dreptății va începe la 21 octom
brie, cind urmează să fie alese 
noile organe de conducere ale 
partidului.

Potrivit declarațiilor făcute 
ulterior presei, în cadrul între
vederii Biilent Ecevit a prezen
tat interlocutorului său propu
nerile de principiu, aprobate de 
Consiliul de Conducere al P.R.P. 
și de președintele Fahri 
riitiirk, privind depășirea 
tualei crize. Ele includ 
formule posibile de guvern ; 
unele dintre acestea pleacă de la 
faptul că P.R.P. se declară favo
rabil oricărei soluții guverna
mentale care s-ar baza pe orga
nizarea de noi alegeri parlamen
tare cel mai tîrziu în toamna a- 
nului 1975. In cazul unui consens

Ko-
ac-
noi

noua aminare
asupra acestei propuneri, P.R.P. 
este dispus să ia in discuție ce
rerile formulate de Partidul 
Dreptății privind modificarea le
gii electorale.

O altă categorie de propuneri 
se referă la modalitățile prin 
care ar putea fi soluționată criza 
guvernamentală, dacă cele două 
partide nu vor cădea de acord 
asup'ra alegerilor anticipate.

Din declarațiile celor doi lideri 
a fost exclusă, ferm, numai po
sibilitatea unei colaborări pe ter
men nelimitat între partidul con
dus de Ecevit și cel al lui Demi
rel, amîndoi fiind de acord că 
asemenea colaborare este impo
sibilă în condițiile actuale.

La toate celelalte variante, 
Suleiman Demirel a precizat că 
va prezenta un răspuns, cu even
tuale noi sugestii ale partidului 
său, după data de 25 octombrie.

Biilent Ecevit a precizat că, 
pînă Ia această dată, nu inten
ționează să facă demersuri pe 
lingă nici un alt partid. Su
leiman Demirel a declarat la 
rindul său, că premierul desem
nat nu trebuie să se simtă legat 
în nici un fel de termenul men
ționat pentru formularea răs
punsului Partidului Dreptății.

proiectului de rezoluție, repre
zentantul Siriei, Haissam Ke- 
lani, a subliniat necesitatea re
prezentării poporului palestinian 
la dezbaterile din Adunarea Ge
nerală asupra acestei probleme, 
precum și dreptul acestui popor 
de a se exprima asupra aspira
țiilor sale în acest cadru orga
nizat.

într-o declarație distribuită 
presei, șeful delegației, Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei la Națiunile Unite, Nabeel 
Shaath, a arătat că rezoluția A- 
dunării Generale prin care se 
invită O.E.P. să participe la de
liberările asupra problemei Pa
lestinei recunoaște poporul pa
lestinian ca principală parte în 
problema Palestinei și Organi
zația pentru Eliberarea Palesti
nei ca reprezentant al acestui 
popor. In esență, rezoluția rea
firmă că poporul Palestinei are 
dreptul politic și uman să-și ho
tărască propria soartă.

într-o declarație făcută tri
misului Agerpres, șeful delega
ției palestiniene la O.N.U. s-a 
referit la contribuția României 
la sprijinirea cauzei poporului 
palestinian, la eforturile țării 
noastre pentru realizarea unei 
păci juste în Orientul ADropiat, 
la relațiile dintre O.E.P. și 
P.C.R.

„România — a spus șeful de
legației palestiniene la O.N.U. — 
sprijină cu consecvență poporul 
nostru și revoluția noastră. Au 
fost stabilite forme mai concrete 
de sprijin, în special după întîl- 
nirile dintre conducătorul nos
tru, Yasser Arafat, și președin
tele Nicolae Ceaușescu".

PE SCURT • PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Ședința Comitetului Exe.
cutiv al C.A.E.R.

independenței depline

Interlocutorul nostru: Renald Dalii, președintele 
Ligii Tineretului Socialist din Malta

Malta — un petec de pămînt în imensitatea 
albastră a Mediteranei, o țară insulară devenită 
bază militară a unei puteri străine. Dar maltezii 
— oameni obișnuiți cu furtunile existenței și cu 
asprimile ei - au ales drumul independenței 
reale. Au înfruntat cu curaj pe stăpînii de ieri și 
și-au pledat convingător cauza lor dreaptă în in
stanțele internaționale.

S Seul: noi represiuni 
împotriva studenților

După cum informează agenția REUTER, luni, la Seul, au 
avut loc ciocniri între aproximativ 3 000 de studenți, participanți 
la manifestații în favoarea reformelor democratice și eliberării 
colegilor lor arestați, și forțe ale poliției sud-coreene. Aceasta 
din urmă a folosit împotriva demonstranților gaze lacrimogene, 
în urma intervenției brutale a polițiștilor, 11 dintre manifestant! 
au fost răniți. Au fost operate, totodată, arestări. De asemenea, 
o a patra universitate din Seul a fost închisă, luni, de către au
torități, iar ministrul de interne a dat ordin politiei ca studenții 
arestâți de acum incolo să fie chemați în fata tribunalelor 
pentru a fi condamnați.

La rîndul său, ministrul învătămîntului a amenințat, luni, că, 
dacă actualele manifestații studențești nu încetează, toate uni
versitățile din Seul vor fi închise.

• La 15 octombrie, au început 
la Moscova lucrările celei de-a 
69-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, la care par
ticipă reprezentanții permanenți 
la C.A.E.R. ai Bulgariei, Ceho
slovaciei, Cubei, R. D. Germa
ne, Mongoliei, Poloniei, Româ
niei, Ungariei, Uniunii Sovietice, 
precum și reprezentantul per
manent al R.S.F. Iugoslavia la 
C.A.E.R.

Din Republica Socialistă Ro
mânia participă tovarășul Gheor- 
ghe Rădulescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, . reprezentan
tul permanent al țării noastre 
la C.A.E.R.

• IOAN COTOȚ, ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socia
liste România în Republica 
Populară Ungară și Roska 
Istvan, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.P. 
Ungare, au schimbat, la 15 
octombrie, instrumentele 
convenției consulare dintre 
cele două țări, semnată Ia 
București la 28 noiembrie 
1973.

țională a Angolei (F.L.N.A.) 
a devenit efectivă luni noaptea, 
transmite agenția de presă „Lu
sitania." Măsura de încetare a 
focului a intervenit, după cum 
s-a anunțat, în urma negocieri
lor care au avut loc între cele 
două părți la Kinshasa, la înce
putul lunii octombrie. Acordul 
de încetare a focului a fost 
semnat de reprezentantul guver
nului portughez, Frontes Perei
ra de Melo, și de președintele 
F.L.N.A., Roberto Holden.

La capătul vizitei efectuate 
în România, la invitația C.C. al 
U.T.C., RENALD DALLI, pre
ședintele Ligii Tineretului So
cialist din Malta și JOE DEBO- 
NO GRECH, secretarul general 
al Ligii, ne-au vorbit despre 
țara Tor și tînăra ei generație, 
despre o luptă dirză încununată 
de biruințe și, mai ales, despre 
perspectivele zilei de mime. 
Am răsfoit, împreună, ziare de 
pe insulă încercînd să. desci
frăm sensul titlurilor și. preocu- 
părilor confraților noștri.

— Istoria ne-a fost un învă
țător aspru. Secole de-a rîndul 
o forță străină ne-a dominat. 
Am cunoscut din plin răul 
dominației străine și idealul in
dependenței adevărate l-am pur
tat in inimi chiar în împreju
rări dificile. Apariția pe scena 
politică a partidului laburist a 
dat un impuls puternic luptei 
pentru independență. Anglia a 
fost forțată să ne acorde această 
independență, dar termenii a- 
corduiui pe care i-a acceptat ve
chiul partid de guvernămint e- 
chivalau cu menținerea depen
denței. Abia după 
putere a partidului 
tru prima oară în 
teză, independența 
fectivă. „Malta în 
— a fost și lozinca 
„Vacanța a luat sfîrșit" — le-am 
spus englezilor cind am preluat 
guvernarea țării. „Nu mai puteți 
folosi întreaga insulă pentru 
3 500 000 lire sterline, despre ca
re afirmați că ar fi o donație". 
Raporturile cu Anglia au fost 
plas-ate pe un alt fundament. 
Voința noastră nu mai putea fi 
ignorată. Londra plătește acum 
16 000 000 lire sterline, ceea ce 
reprezintă chiria pentru utiliza 
rea unei părți din insulă. Pro
blema nu este doar financiară. 
Comandamentul N.A.T.O. a fost 
expulzat din arhipelagul maltez. 
Baza britanică nu poate fi uti-

lizată pentru atacarea țărilor ve
cine și prietene. Contractul are 
o scadență. EI va lua sfîrșit. 
Pînă atunci, banii pe care îi pri
mim sînt folosiți pentru nece
sitățile economiei noastre. Sar
cina pe care ne-am propus-o 
este de a deveni independenți 
nu numai pe plan politic, ci și 
pe plan economic. Către această 
independență economică ne în-

COMINO

MALTA

MALTA
sozo

pregătite părăseau insula deoa
rece nu găseau de lucru). A 
fost creat un „corp de pionieri" 
— tineri care se înscriu pe bază 
de voluntariat, care învață o 
meserie și muncesc. își găsesc 
astfel plasament mai ales tinerii 
șomeri. Construcția a trei docuri 
angajează o forță de muncă cu 
un volum destul de mare pentru 
insulă. Docurile vor fi extrem 
de importante după redeschide
rea Canalului Suez și cind Mal
ta se va găsi in centrul unui 
drum maritim aglomerat. Sin- 
tem sprijiniți de o mare majo
ritate a tinerilor. Ne pregătim 
pentru viitoarele alegeri foarte 
încrezători, convinși că pozițiile 
partidului laburist se vor 
Independența politică pe 
am cucerit-o se reflectă 
xistența fiecărui maltez.

• Cum este cunoscută 
România în țara dum
neavoastră ?

— Ca o prietenă sinceră al 
cărei sprijin l-am simțit in mo
mentele de mare încercare. Ti
neretul din Malta este profund 
recunoscător poporului român, 
tineretului său, pentru solidari
tatea manifestată. Maltezii cu
nosc și prețuiesc prietenia 
României și sînt bucuroși să 
constate că între țările noastre 
se dezvoltă o cooperare atît po
litică, cit și economică. Amin
tesc, de pildă, conlucrarea în 
cadrul Conferinței general-euro- 
pene.

întări, 
care 

în e-

încetarea focului între 
trupele portugheze și 

F.L.N.A.
PREOCUPĂRI

• încetarea oficială a focului 
între trupele portugheze și for
țele Frontului de Eliberare Na

venirea la 
nostru, pen- 
istoria mal- 

a devenit e- 
primul rînd" 

noastră.

am sta- 
monedă, 
aeriene.

dreptăm în prezent — 
bilit propria noastră 
avem linii maritime și 
dezvoltăm industria.

• Care sînt probleme
le esențiale ale tinerilor 
din Malta ?

— 50 la sută din populație are 
sub 35 de ani. Practic, aceasta 
înseamnă că problemele insulei 
sînt și cele ale tineretului. Pen
tru tinerii muncitori preocupa
rea cea mai importantă este e- 
liminarea definitivă a șomajului. 
Este adevărat, șomajul descreș
te, dar această moștenire a ani
lor trecuți are consecințe pe 
care le resimțim. Dezvoltarea 
economică este remediul pentru 
această boală socotită multă vre
me drept dificil de vindecat. Ne 
construim propriile noastre fa
brici și punem capăt masivei 
emigrări (cadrele cel mai bine

• Ce credeți despre 
legăturile dintre tineretul 
român și cel maltez ?

— Ele au bune perspective. 
Sintem abia ia început de diun 
dar ambele părți sînt hotărite 
să acționeze pentru a înmulți 
contactele noastre. Liga Tinere
tului Socialist, care numără 7 000 
membri, ceea ce este foarte mult 
pentru o organizație care acti
vează în condițiile Maltei, do
rește să lărgească legăturile cu 
U.T.C. din România.. Avem con
vingerea că vom putea colabora 
rodnic nu numai bilateral, ei și 
în mișcarea internațională 
tineret, deoarece schimbul 
opinii ne-a permis să constatăm 
multe puncte de vedere comune.

• Despre voiajul din 
România ce impresii veți 
păslra ?

A fost minunat. Aveți o 
în plin progres, cu reali-

de 
de

tară
zări care ne-au impresionat pu
ternic...

EUGENIU OBREA

ECONOMICE
întreruperi ale lucrului la „Volkswagenu

Politica de apartheid se 
sprijină pe reglementări 
sau decrete guvernamen
tale izvorîte din sute de 
legi promulgate de parla
ment — un întreg arsenal 
juridico-rasial, 
reche in lume 
să eonstrîngă 4/5 
populația Africii de 
adică 15 milioane de 
câni la o existentă 
cară. Un studiu intocmit 
Ia cererea Adunării Ge
nerale a O.N.U. selecțio
nează dpar 300 de exem
ple din legislația aparthei
dului pe care o califică 
drept „inumană, nefastă 
și absurdă, cu consecințe 
dezastruoase pentru 
meni", 
exemple 
african 
muncit 
intr-un 
poate
Mțnisterul pentru admi
nistrația și dezvoltarea 
populației africane bantu 
dacă se apreciază că nu
mărul celor ce trăiesc în 
oraș „depășesc nevoile 
normale de mină de lu
cru ale regiunii". El tre
buie să se mute cu fami
lia in zona bantu desem
nată fără să i se asigure 
casă și slujbă. O africană 
care locuiește cu copiii ei 
și care și-a pierdut de 
patru ori serviciul intr-un 
an poate fi arestată, în
depărtată din oraș și con
dusă intr-un lagăr

fără pe- 
— menit 

din 
Sud, 
afri- 
pre-

oa-
Spicuim cîteva 
concludente : un 
care a trăit și 
fără întrerupere 
oraș 50 de ani 

fi transferat de

muncă dintr-o zonă ban
tu asemănătoare.

Legislația sud-africa- 
nă definește grupul albi
lor ca „persoane care sînt 
în aparența lor evident 
albe sau în general re
cunoscute ca albe, spre 
deosebire de cele care, 
deși albe în aparență, 
sînt în general recunoscu
te ca fiind persoane de 
culoare". Grupul african

tindere a zonei albilor 
intră în vigoare, popu
lațiile din alte grupe sau 
subgrupe sînt pur și sim
plu expulzate, orice opo
ziție fiind amendată 
500 dolari sau 2 ani 
chisoare. Ministerul 
justiție poate expulza 
oricine dintr-o localitate, 
pe ' un timp nelimitat, 
dacă hotărăște că această 
persoană „încurajează

cu 
în
de 
pe

Pentru a se angaja unde
va, africanii trebuie să 
intre mai intii in posesia 
unei „autorizații de mun
că", altfel comit un delict 
și nu le rămine decit să 
aleagă intre amendă și 
închisoare.

în termenii legii sud- 
africane, „Industrial Con
ciliation Act", sînt desem
nați ca „salariați" toate 
persoanele angajate in

Absurditățile apartheidului
se compune din „oricine 
este de rasă africană, 
membru al vreunui trib 
african sau care este în 
general considerat așa“. 
Albi! căsătoriți cu africani 
aparfin grupului african. 
Celui de al treilea grup, 
cel al persoanelor de cu
loare, îi aparțin toți cei 
ce nu sînt 
nici albi, nici 
Președintele 
Sud-Africane 
definească la un moment 
dat subgrupe etnice, 
lingvistice, culturale său 
„altele" și să le acorde 
zone teritoriale distincte. 
Cind vreo hotărîre de ex-

considerați 
africani. 

Republicii 
poate să

sentimente ostile" față de 
albi. Africanii care intră 
în alte zone decit cele in 
care își au domiciliul sint 
pasibili de 840 dolari a- 
mendă sau trei ani în
chisoare. Oricare inspec
tor al forței de muncă 
poate desface contractul 
unui african, chiar dacă 
patronul se opune, și-i in
terzice reședința în loca
litatea pe care -----------
s-o părăsească 
ore.

Participarea
. este interzisă, fiind socoti

tă infracțiune penală și se 
pedepsește cu 1 400 dolari 

închisoare.

urmeaza
în 24 de

Ia grevă

afară de africani. Doar 
ele pot fi înregistrate in 
sindicate. Ministrul mun
cii poate, la recomanda
rea Tribunalului indus
trial compus din cinci albi 
desemnați de el : 1) să 
rezerve un tip de muncă 
in exclusivitate albilor ; 
2) să prescrie ce procen
taj de africani poate fi 
angajat de un anume 
tron ; 3) să interzică 
locuirea angajațiior 
cu cei africani.

Cîteva exemple din
gislația privind învăță- 
mîntui de toate gradele : 
Ministrul invățămintului 
bantu are întreaga liber-

pa- 
în- 

albi

le.

tate să refuze autorizația 
funcționării vreunei școli, 
dacă ajunge Ia concluzia 
că școala nu prezintă in
teres pentru africani (!). 
Un african care-și învață 
copiii, soția sau prietenii 
să scrie și să citească co
mite o infracțiune penală 
și poate fi amendat cu 
280 dolari. Tot infracțiune 
comite și stăpînul alb 
care încearcă să-și alfabe
tizeze muncitorii sau 
școala particulară care în
scrie africani la cursurile 
sale prin corespondentă. 
Universitatea de la Fort 
Hare, fondată de grupul 
african Xhose, este con
trolată de un consiliu 
format din 11 membri din 
care, majoritatea de 8, 
este desemnată de însuși 
președintele republicii. A- 
cest consiliu poate inter
zice admiterea unui stu
dent din grupul Xhose, 
fără să fie obligat să-și 
justifice decizia. Același 
lucru este valabil și pen
tru Universitatea 
Zululand creată de 
pele africane i 
Suazi. Nici unui 
african nu-i este 
să asiste la vreun 
Universității din 
town destinată studenților 
albi. „îndrăzneala" îl poa
te costa o amendă de 280 
dolari sau 6 luni 
chisoare.

Un număr de 43 000 
de muncitori anga
jați ai firmei vest- 
germane „Volkswa
gen", de la diverse 
uzine ale concernu
lui din intreaga țară, 
au fost obligați să 
înceteze, incepînd de 
luni, lucrul, pe timp 
de o săptămină. 
ceasta măsură a 
determinată de 
derea vînzărilor 
in R.F Germania, cit 
și in străinătate la 
autoturismele pur- 
tind această marcă.

Un purtător de cu- 
vînt al companiei a 
anunțat că întreru
peri temporare ale.

A- 
fost 
scă- 
atît

activității productive 
— care antrenează, 
bineînțeles, neplata 
salariului în perioa
da respectivă — vor 
interveni in cursul 
lunilor noiembrie și 
decembrie.

Cifre oficiale ara 
tă că vînzările da 
autoturisme Volk
swagen au scăzut cu 
17,5 la sută in pri
mul semestru al a- 
cestui an, față de 
perioada corespun
zătoare a anului tre
cut.

în acest context se 
reamintește că nu
mărul salariaților 
concernului Volk
swagen a fost redus

cu aproape 8 000 de 
persoane de la 
ceputul anului, 
mărul total al anga- 
jaților fiind în pre
zent de 118 000. Con
ducerea firmei și-a 
fixat ca obiectiv ca 
acest proces să con
tinue, la sfirșitul a- 
nului în curs numă
rul angajațiior ur- 
mind ...............

Și 
mari 
toare 
din R F.G. „Audi*  
18 000 " ■ • 
32 000
— au 
intre 
fără plată" timp de 
două săptămîni.

în- 
nu-

a fi de 114 000. 
salariații altei 

firme construc- 
de automobile

totalul de 
muncitori 

obligați să 
„concediu

din 
de 
fost 
în

Cererea președintelui Ford
Președintele Gerald Ford a cerut guvernatorilor, precum ți 

primarilor din marile orașe ale S.U.A., să întărească măsurile 
pentru economisirea energiei, inclusiv respectarea cu strictețe 
a limitei de viteză pe autostrăzi la 55 mile pe oră.

S. U.A.: creșterea taxelor pentru energia
electrică

din 
gru- 

Zulu și 
student 
permis 
curs al 
Cape-

în primul semes
tru al acestui an, 
taxele plătite pen
tru consumul de e- 
nergie electrică au 
crescut, în Statele 
Unite, cu 55,4 la sută.

După cum anunță 
ziarul „New York 
Times", numai în de
cursul ultimelor zece 
zile, zece dintre cele 
mai mari companii 
producătoare de e-

nergie electrică din 
țară, și-au avertizat 
clienții asupra unei 
noi sporiri a costului 
electricității pe , care 
o furnizează.

Sporiri de prețuri în Norvegia
Conform unui comunicat al 

Direcției centrale de statistică 
din Norvegia, prețurile au cres-D. T

MIERCURI, 16 OCTOMBRIE 1974

cut, în medie, în această tară, 
în intervalul septembrie 1973 — 
septembrie 1974, cu 10,5 la sută.

PE PAMINT ! Co- 
14; 16; 18; 26),
Timpuri Noi (orele 
15.30; 18: 20,15).

lei. 19,00 In direct... de la Craio
va. 19,30 Știri. 19.35 Casa de 
discuri Hungaroton. 20,00 Figuri 
de seamă din istoria culturii 
românești : Tudor Vianu. 21,00 
Radio-fono-rama. Muzică ușoară 
de peste hotare. 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23.15 Poetica. Corneliu 
Sturzu. 23,55—24,00 Ultimele știri.

MISTERUL VASULUI „MARY 
DEARE" : Sala Palatului (ora 
20,15). Patria (orele 9,30; 12,15;
15; 17,30; 20), București (orele 8,30; 
10,45; 13,15; 16; 18.30; 20,45).

VIZUINA ----------- ----------
(orele 9,15;
20.30) .

FLOAREA
(orele 9,15;
20.30) .

TATAL RISIPITOR : Bucegi (o- 
rele 16; 18; 20), Floreasca (orele 
15,30; 18; 20,15). Moșilor (orele 
15.30; 18; 20).

RUY BLAS : Scala 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
21), Favorit (orele 9,15 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 : 20.30).

FRAȚII JDERI : Doina 
11,30; 17; 19,45). la orele

Capitol 
16; 18,15;

: Victoria 
16; 18,15;

(orele 9;
Festival 

18,30; 
11,30 ;

(orele
............. ......... ........ ........ 9,45 și 

15,45 — program de desene ani
mate.

CASA PĂPUȘILOR : Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 
20,30).

„STEJAR" — EXTREMA UR
GENTA : Pacea (orele 16; 18; 20), 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

RIUL. ROȘU : Lumina (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20), Popular
(orele . 14.45; 17,30; 20).

PROGRAMUL 2
20,10 o viată pentru o Idee. N. 
Coculescu. Film de montaj des
pre viața și activitatea astronomu
lui român. 20,40 Seară de operă : 
..Pădurea vulturilor" de Tudor 
Jarda. 21,40 Conștiința zilei ce-o 
trăim. 21,55 Telerama.

..Omul care l-a ucis pe Liberty 
Vallance". Premieră TV.

IN CER ȘI 
trocenl (orele

36 DE ORE :
8.45: 11; 13,15; ____  ... _____

JOE LIMONADA : Rahova (orele 
16; 18,15; 20,30).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Feroviar (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Melodia
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
20,45), Modern (orele 9; 11,15: 13,30; 
16; 18.15; 20,30).

PRIETENA MEA SYBILLE : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30), Flamura
(orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 
20,15).

SCURTA VACANTA : Grlvița 
(orele 9: 11,15; 13.30; 16; -------
20,30).

ORDINUL ANA : Buzeștl 
16; 18,15; 20,15).

ȘAPTE PĂCATE : Buzeștl 
9; 11,15; 13.30). Arta (orele 
17,30; 19,30).

TUNURILE DIN NAVARONE 7 
Glulești (orele 15,30; 19). Munca 
(orele 15,30; 19).

18,15;

(orele

(orele 
15,30;

ULTIMA LUPTA : Unirea (orele 
15; 17,30; 20).

VANDANA : Drumul Sării (ore
le 10,30; 15.30; 19), Progresul (orele 
10; 15,30; 19).

APAȘII: Crîngașl (orele 16;
18.15) .

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Gloria (orele 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15: 13,30; 15.45; 18: 20,15). Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30: 15,30; 18;
20.15) .

FĂRĂ UN ADIO : Ferentari (o- 
rele 15.30; 18; 20.15).

GOANA DUPĂ AUR : Volga 
(orele 9; 11; 13; 14,45; 16,30; 18.15; 
20), Miorița (orele 9: 11,15; 13.30; 
15,45: 18: 20,15), Flacăra (orele 16; 
18. 20).

FATA DE PE KOSMAJ: Viitorul 
(orele 20.15).

PIELE DE MĂGAR : Viitorul 
(orele 15,30; 18).

TREI INOCENȚI : Lira (orele 
15.30; 18; 20,15), înfrățirea (orele 
15,30; 18: 20,15).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SĂ ; Vitan (orele 15.30; 18; 20).

vor 
Adu- 

im- PROGRAMUL III

PROGRAMUL 1
8.30 Curs de limba engleză. 9,00 

Teleșcoală. 10,00 Documentar TV : 
„Oțel dunărean" 10,15 Răsună cln- 
tecul și jocul pe întinsul patriei. 
10,55 Un minut ieri și azi — docu
mentar Al. Sahia. 11.10 Muzică 
populară instrumentală.

In jurul orei 11,30 posturile noas
tre de radio și televiziune 
transmite direct de la Cluj 
narea populară prilejuită de
plinirea a 1850 de ani de atestare 
documentară a municipiului.

16,00 Curs de limbă germană. 
16,30—17.00 Curs de limbă franceză.
17.30 Telex. 17,35 Micii meșteri 
mari. 17,55 Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală. 18.15 Cum 
vorbim. 18,40 Din țările socialiste. 
18.50 Familia. 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Documentele
pentru Congresul al XI-lea — ex
presie a voinței 
întregului popor. 20,10 .. .
mleră. 20.15 Telecinemateca : Trei 
mari cineaști — John Ford, Ja
mes Stewart, John Wayne în

comuniștilor, a
Avanpre-

9,00 Știri. 9,05 Panoramic mu
zical. 9,55 Melodia zilei : „Patria 
mea" de Achim Stoia. 10,00 Me- 
ridian-club. 11,00 Probi pe porta
tiv — flaustlstul Vasile Jlanu. 
11,30 Fragmente din operete. 12,00 
Știri, 12.05 Invitație în fonotecă. 
12,55 Melodia zilei. 17,00 Știrile 
după-amiezii. 17,05 Alo, Radio — 
muzică ușoară la cerere. 17,50 Ti
neri ni-s anii tînăr ni-i cîntul 
— emisiune adresată formațiilor 
corale de tineret. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Arte plastice. 18,10 
Dublu recital Ana Identici și 
Cristian Popescu.18.55 Melodia zi-

Opera Română t DON QUIJOTE 
— ora 19; Teatrul de Operetă : 
LA CALUL BĂLAN — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : JOC DE 
PISICI — ora 19,30; (Sala studio) : 
ELISABETA I — ora 19,30; Tea
trul „C. I. Nottara" (Sala Maghe- 
ru) : LADY X — ora 19,30: Tea
trul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 19 30; Teatrul 
Mic : DUPĂ CĂDERE — ora 
19.30; Teatrul Giulești : COPACII 
MOR IN PICIOARE — Ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă" : SCUFI
ȚA CU TREI... IEZI — ora 16 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : LOZUL 
CEL MARE — ora 19: Teatrul 
„Ion Vasilescu" : PIRUETE MU
ZICALE — ora 19,30; Teatrul ,.C. 
Tănase" (Sala Savoy) : PARDON... 
SCUZAȚI... BONSOAR — ora 
19,30: A.R.I.A. (la Sala Ansam
blului . Rapsodia Română") : AN
SAMBLUL DE MUZICĂ ȘI DANS 
DIN INDIA — ora 20.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „ScIntell". Tel : 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi si Instituții — Tiparul : 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. _ 2001.

• CAVALER AL CIR.CULAȚ1FJ" in luna septembrie 
a devenit un elvețian care, prin prezența sa de spirit U ra
piditatea reflexelor, a evitat o catastrofă. El a stopat un ve
hicul în plină, viteză ale cărui frine.se blocaseră. Viețile a 10 
copii au fost astfel salvate. » UN MEDIC FRANCEZ, Lucien 
Israel, afirmă că a descoperit un tratament împotriva ban- 
cerului Metoda constă din injecții intravenoase ziln’ce 
cu doze dintr-un vaccin — C B.P.L. Coryne — Bacterium — 
Parvum compus din microbi morți la căldură și conținînd 
bacili apropiați de difterie. Patru spitale americane folosesc 
vaccinul asupra oamenilor. • O PIESA DE 10 DOLARI 
emisă anul trecut în vederea Jocurilor Olimpice de la 
Montreal din 1976 poartă din eroare data de 1974 în 
loc de 1973 Piesa, în circulație in lumea întreagă, valo
rează acum 50 de dolari. o „SECRETELE" MODEI AU
TUMNALE : taioare neclasice, fustele — 64 cm de la 
sol... acoperă genunchiul, mantou din gabardină cu 
talie înaltă și guler mare, veste de catifea sau mătase 
lungi și drepte.» REGINA ANGLIEI are griji finan
ciare, deși lista sa Civilă a fost majorată în 1972 de la 470 000 
lire la 980 000 lire pe an. Surplusul a fost repede absorbit de 
salariile funcționarilor coroanei. Dezvăluirea a fost făcută de 
un membru al Westminster-ului, care riscă să fie expulzat din 
parlament pentru .. lipsă de maniere. o TREI VULCANI din 
sud-vestul Guatemalei — Santiaquito De Fuego și Pacaya — 
au intrat simultan în activitate. în plină zi, cerul s-a întu
necat din cauza cantităților imense de nisip lansate de cei 
trei vulcani, obligînd populația din regiune să recurgă la 
iluminatul electric Lipsa de vizibilitate pe anumite căi rutiere 
a determinat suspendarea totală a traficului. Au fost afectate 
mai ales orașele Champerico, San Jose și Guezaltenango. Se 
apreciază că nisipul proiectat a- putea provoca pagube grave 
agriculturii. • ÎN URMA UNEI OPERAȚIUNI DE SALVA
RE, submarinul de buzunar, de tip „TS-1“, imobilizat timp 
de șase ore la 90 de metri adîncime, în largul coastelor sco
țiene, în perimetrul petrolier Auk, cu doi oameni la bord, a 
fost degajat luni seara. Doi scafandri au reușit să taie cordo
nul de nylon care bloca elicea aparatului. Submarinul a reușit 
apoi să iasă la suprafață utilizînd propriul motor. Nici unul 
din cei doi pasageri nu a avut de suferit.

Cel mai mare camion din lume a fost construit de firma 
„General Motors", un vehicul diesel-electric de 256 tone, 
care va fi utilizat în exploatările miniere la suprafață^ 
„Mastodontul", existent, deocamdată, în unicat, măsoară 
20 m. lungime, 7 m. lățime și are o capacitate de transport 
de 350 tone. Cabina conducătorului este situată la... 17 

metri de sol.

Combinatul poligrafic ..Casa Scinteii". 40 362

frine.se

