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Constructorii din Piatra Neamf au îndeplinit 
sarcinile planului cincinal

CU 14 LUNI MAI DEVREME
O știre de la Piatra Neamț anunță că lu

crătorii de pe șantierele întreprinderii jude
țene de eonstrucții-montaj din localitate au 
Îndeplinit, cu 14 luni mai devreme, sarcinile ’ 
pe întregul cincinal, reușind Să pun^la dis
poziția locatarilor, peste prevederile de pină 
acum, 800 de apartamente. Producția valorică 
suplimentară, ce va fi realizată pină la fi
nele anului viitor, se va cifra la circa 300 
milioane lei, concretizată în construirea a 2 000

♦

apartamente. Avansul cu care constructorii 
din Piatra .Neamț pășesc in viitorul cincinal 

fost posibil ca urmare a industrializării lu
crărilor de ctinștruețji-montaj în proporție de 
85 la’ sută1, introducerii unor tehnologii noi, 
de concepție originală, precum și dotării șan
tierelor cu utilaje de mică și mare mecani
zare, care au asigurat o creștere continuă a 
productivității muncii.

ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

IERI DIMINEAȚĂ A AVUT LOC

INAUGURAREA CENTRULUI NATIONAL DE FIZICÂ-BUCURESTI
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exemplară unitate de cercetare, învățămint și producție, concepută 
și realizată la indicația secretarului general al partidului

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Aș dori, cu acest prilej, să felicit pe proiec- 

tanți și constructori, pentru realizarea intr-un 
timp relativ scurt a acestei construcții care, în 
felul său, este unică în România, asigurînd îm
binarea intr-un centru a învățămîntului, cerce
tării și producției. După cit mi-am putut da sea
ma în această vizită scurtă se creează condiții 
deosebit de bune atit pentru învățămînt, cerce
tare și producție, cit și pentru locuit, precum și 
condiții, de viață bune pentru profesori și stu- 
denți. Aș dori, deci, să felicit pe cei care au rea
lizat acest centru. Fiind, oarecum, la începutul 
anului de învățămînt, aș dori să felicit și pe cei 
care vor învăța și vor studia, aici, pe cei care 
vor efectua cercetări sau vor produce in cadrul 
acestui Centru Național de Fizică.

Doresc să-mi exprim speranța și convingerea 
că baza materială existentă, condițiile create 
vor permite obținerea într-un timp scurt a unor 
rezultate bune în domeniul cercetării, în primul 
rind în folosirea energiei nucleare în scopuri 
pașnice, în producerea de aparatură atît de ne
cesară pentru cercetare și pentru economia na
țională. De asemenea, aș dori să exprim spe
ranța că studenții și profesorii se vor încadra cit 
mai rapid în noua activitate și vor reuși să ob
țină rezultate bune atit la învățătură, cit și in 
munca lor generală.

Cu aceste gînduri și cu această dorință, vă fe
licit încă o dată și vă urez succes în întreaga 
activitate de învățătură, de cercetare și produc
ție, pusă în serviciul înfloririi patriei, al edifi
cării socialismului și comunismului în România.

Actualitate

PREGĂTIREA 
TINERETULUI 
PENTRU 
APĂRAREA 
PATRIEI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Manea 
Mănescu, Gheorghe Cioară, Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe Pană, 
Emil Bobu, Gheorghe Oprea 
au participat, marți dimineață, 
la inaugurarea Centrului națio
nal de fizică-București, care re
unește, într-un tot unitar, cer
cetarea cu Invățămîntul și pro
ducția. Au fost prezenți, de ase
menea, tovarășii loan Ursu, 
președintele Consiliului Național

pentru Știință și Tehnologie, 
Octavian Groza, ministru secre
tar de stat, cadre de conduceri 
din unele ministere, academi
cieni, oameni de știință.

Conceput și realizat la indica
ția secretarului general al parti
dului — care, cu prilejul vi
zitei de lucru din 27 iulie 1971 
la Institutul de fizică atomică, 
sublinia faptul că „Crearea 
unui complex unitar de învăță- 
mînt, cercetare și producție, va 
avea rezultate deosebit de bune

pentru dezvoltarea In viitor a 
activității noastre în acest sec
tor de virf in știință și ’ pro
ducție" — Centrul național con
stituie o puternică bază mate
rială, la nivelul exigențelor ac
tuale, ce permite tinerelor ge
nerații să-și însușească temei
nice cunoștințe de fizică, țșh4 
nică și tehnologie specifice și. 
împreună cu specialiștii consa- 
crați, să abordeze și să soluțio-

(Continuare în pag, a Il-a)

ÎN ACEEAȘI ZI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT 0 VIZITĂ DE LUCRU ÎN INSTITUTE 

DE CERCETARE Șl PROIECTARE DIN CAPITALĂ
g Pretutindeni in institutele vizitate, oamenii 

de știință, proiectant», ceilalți specialiști, 
asemenea întregului nostru popor, și-au expri
mat deplina adeziune la propunerea ca, la 
Congresul al XI-lea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit tiu al patriei, să fie 
reales secretar general al partidului

g Rodnicele dialoguri cu specialiștii din do
meniul electronicii, chimiei, construcțiilor 
de mașini, sectoare de virf în știință și produc
ție - o prefață la dezbaterile Conferinței 
naționale a cercetării științifice

Trei fabrici o singură constatare

Recolta de sfeclă este bună. Producția
de zahăr va fi superioară prevederilor

Adevărate recorduri în istoria fabricii
Directorul Fabricii de zahăr din 

Bod, tovarășul Mihail Popa are 
suficient de multe motive pen
tru a se considera mulțumit. 
„Pină în prezent — ne spune 
dînsul — s-au obținut peste plan 
250 tone zahăr fabricate din sfe

cla predată suplimentar. Este o 
garanție sigură că, față de pro
ducția anului trecut, Fabrica de 
zahăr din Bod va livra comer
țului intern o cantitate suplimen
tară de peste 10 000 de tone de 
zahăr.

Intr-adevăr, luna septembrie a 
constituit pentru acest colectiv o 
perioadă de vîrf nu numai pen
tru această campanie ci și pentru 
întreaga istorie a fabricii. S-au 
realizat circa 2 000 tone de zahăr 
pe zi. Menținerea în continuare 
a unui asemenea ritm de produc
ție accelerat va permite ca pină 
la 15 noiembrie să se termine

prelucrarea întregii recolte de 
sfeclă de zahăr repartizate aces
tei'unități. Pentru a face față 
nivelului ridicat al producției, 
utilajele au fost completate cu 
noi agregate printre care cel de

ADINA VELEA

(Continuare în pag. a V-a)

Raportul tinerilor 
cairo Congres

UN OBIECTIV PERMANENT

ECONOMISIREA MATERIEI
PRIME, COMBUSTIBILULUI
SI ENERGIEI ELECTRICE
Contul tinerilor

conducători auto

225 de tineri șoferi ai între
prinderii de exploatare auto 
Craiova și-au stabilit ca princi
pal obiectiv în întrecerea ute- 
cistă economisirea ■ combustibi
lului și lubrifianților. Ei au por
nit de la ideea că fiecare este 
dator să gospodărească cu grijă 
bunurile obștești, să crească efi
ciența activității economice a în
treprinderii în care lucrează. 
Și-au intitulat acțiunea „cont“ ; 
la finele fiecărei luni, tinerii își 
fac bilanțul. Anul celui de al 
XI-lea Congres al partidului re
prezintă pentru tinerii de aici o 
permanentă confruntare cu po
sibilitățile pe care le au, cu an
gajamentele asumate. Pentru a- 
ceasta sînt valorificate, pe sca-

în pagino a 4-a

Fiecare atelier școlar — un atelier productiv

UZINA CU 110000
DE MUNCITORI

Școlile Capitalei și experiența 
lor in organizarea instruirii

tehnico-productive

ră mai mare, rezervele interne 
de la fiecare loc de muncă. Ma
șinile care se retrag la, garaj nu 
mai circulă goale ; la cap de li
nie moto-rul nu mai este lăsat să 
funcționeze in gol ; carburato
rul este reglat în funcție de a- 
notimp iar atunci cînd vehiculul 
este trimis la garaj pentru re
parații curente benzina se res
tituie Ia depozit. întreținerea 
mașinilor în bune condițiuni, 
controlul permanent asupra stă
rii lor tehnice sint tot atitea 
căi de a preveni risipa de ben
zină și motorină. Tinerii se-n- 
trec între ei, cu propriile lor 
succese. Printre fruntașii aces
tei acțiuni de amploare se deta
șează prin realizările obținu
te uteciștii Dumitru Olteanu, 
care economisește lunar 100 li
tri motorină, Gheorghe Păloiu, 
care înscrie în contul său econo
mii lunare de 130—140 litri ben
zină și Constantin Bizdache, ca
re a ajuns lunar la 160—180 li
tri benzină economisiți. împreu
nă cu tovarășul Gheorghe Gea- 
mănu, secretarul comitetului 
U.T.C., am făcut un calcul : cu 
motorina și benzina economisită 
în acest an se pot parcurge 
431 500 km. E un succes pe care 
tinerii, organizația U.T.C., le în
chină celui de al XI-lea Congres 
al partidului.

LIDIA POPESCU

Inițiative valoroase,
participare activă

Alături de toți oamenii mun
cii angajați in sfera producției 
de bunuri materiale, tinerii se 
afirmă viguros în diverse ac
țiuni ce au ca finalitate impor
tante economii de materii pri
me, materiale, combustibil și 
energie. O serie de organizații 
U.T.C. din județul Vîlcea au ob
ținut în acest sens rezultate 
demne de remarcat. Astfel, așa

(Continuare în pag. a ll-a)

Sarcină de onoare și de 
mare răspundere, încredin
țată de partid utecișiilor, 
pregătirea pentru apărarea 
patriei face parte dintr-un 
complex de măsuri privind 
educarea comunistă și pa
triotică a tinerei generații, 
expresie a grijii permanen
te pe care o manifestă con
ducerea partidului și statului 
nostru pentru formarea mul
tilaterală a tinerilor. In cel
6 ani de activitate in aceas
tă direcție, organizația U.T.C. 
a obținut rezultate bune, 
concludente, acumulind o 
experiență bogată. In ulti
mul timp, potrivit indicații
lor date de secretarul gene
ral al partidului, s-au adus 
îmbunătățiri substanțiale in 
ce privește conținutul și or
ganizarea acestei activități. 
In primul rînd, s-a trecut ia 
cuprinderea tuturor tinerilor 
între 16—20 de ani, ceea ce 
asigură o necesară continui
tate pregătirii, incepind de 
la elementele dc inițiere 
prezente in activitatea pio
nierească, pină la satisfa
cerea serviciului militar și 
mai apoi trecerea la alte 
forme de pregătire a popu
lației pentru apărarea pa
triei. S-a trecut la restrin- 
gerea activităților teoretice 
punindu-se un accent tot 
mai mare pe activitățile cu 
caracter practic-aplicativ. In 
acest scop s-au constituit
7 000 de cercuri tehnico-apli- 
cative în care sint cuprinși 
circa 1 300 000 de tineri. A 
fost organizat complexul a- 
plicativ „Pentru apărarea 
patriei" care asigură atit ve
rificarea cunoștințelor acu
mulate de tineri, cit și sti
mularea participării tinerilor 
la întreaga activitate de pre
gătire. In fine, după cum 
este știut, incepind din vara 
acestui an. C.C. al U.T.C. a 
trecut la organizarea unor 
tabere cu profil bine deter
minat : aviatice, de transmi
siuni, orientare turistică, tir, 
auto-moto-karturi, modelism 
etc, prin aceste elemente 
noi, atractive, determinîndu- 
se o participare masivă și 
entuziastă a tinerilor.

In acest context, devine tot 
mai evidentă necesitatea spo
ririi eforturilor organelor și 
organizațiilor U.T.C., ale co
mandanților și locțiitorilor 
acestora, în vederea organi
zării și desfășurării unor sus
ținute acțiuni politico-edu
cative care să permită înțe
legerea semnificațiilor aces
tei activități, a datoriei pa
triotice a tuturor tinerilor 
de a se pregăti multilateral 
pentru muncă și viață. Se 
cere amplificată și lărgită, 
totodată, participarea tineri
lor care se pregătesc pentru 
apărarea patriei, la activită
țile ostășești : depunerea ju- 
rămintului, vizite la muzeele 
militare, pentru cunoașterea 
tradițiilor de luptă, în- 
tilnirile cu ofițeri activi și 
în rezervă, cu veterani de 
război și activiști de partid, 
invățarea de cintece patrio
tice. desfășurarea unor pro
grame cultural-educative și 
sportive in comun cu tinerii 
militari. O aprofundare a 
acestor legături permanente 
cu viața ostășească o asigură 
cercurile tehnico-aplicative, 
multe din ele organizate in 
inseși incintele unităților mi
litare in care tinerii au ca 
instructori specialiști militari, 
înfăptuirea tuturor acestor 
obiective impune, desigur, o 
sporire a preocupărilor și 
răspunderilor organizațiilor 
U.T.C. pentru buna pregă
tire, Încă de-acum de Ia în
ceput, a tuturor participan- 
ților, precum și amenajarea 
cu mijloace proprii, prin au
todotam, a bazei materiale 
necesare desfășurării in con
diții optime a acestor mul
tiple activități.

In acest moment de fruc
tuos bilanț, cind s-a făcut 
primul pas într-un nou an 
tie pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, ti
nerii în uniforme albastre se 
alătură ostașilor țării, al că
ror drum nu peste mult îl 
vor urma, pentru a sărbăto
ri împreună evenimentul im
portant ce este încărcat de o 
semnificație cu profunde re
zonanțe patriotice — cea de-a 
XXX-a aniversare a forțelor 
armate ale Republicii Socia
liste România.

V. CĂBULEA
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neze probleme complexe, să 
contribuie la progresul econo
miei, la prestigiul științei și 
tehnicii românești pe plan mon
dial. în noul centru iși desfă
șoară activitatea Institutul . de 
fizică atomică, cu comparti
mentele de cercetare și de dez
voltare tehnologică și producție 
de aparatură și radioizotopi, In
stitutul de fizică. Institutul 
pentru creație științifică și 
tehnică, Facultatea de fizică a 
Universității București, liceul 
de specialitate, Centrul de pre
gătire și specializare a cadre
lor in domeniul nuclear. Toate 
aceste unități dispun de insta
lații și laboratoare de inves
tigații, de secții și de ateliere 
de producție dotate cu apara
tură și tehnică la nivelul cu
ceririlor actuale ale științei în 
domeniul fizicii, energiei nu
cleare și ramurilor conexe. 
Utilizarea în comun, pentru 
scopuri didactice, de cercetare ți 
producție a reactorilor atomici, 
a acceleratorilor de particule, a 
instalațiilor de laser, spectrome- 
trelor de înaltă rezoluție și a al
tor instalații moderne ale Insti
tutului de fizică atomică, a 
fondului de cărți și publicații de 
specialitate vor permite celor 
5 000 de cercetători. cadre 
didactice, specialiști, muncitori, 
studenți și elevi care lucrează 
aici însușirea unor temeinice 
cunoștințe, conceperea și reali
zarea unor proiecte integrate de 
cercetare, de aparate, instalații 
și tehnologii destinate, pe dc o 
parte, extinderii limitelor de 
cunoaștere, iar. pe de altă 
parte, lărgirii domeniilor de 
aplicații ale fizicii și tehnicilor 
nucleare în economia națională, 
posibilități largi de colaborare și 
cooperare internațională.

într-un ansamblu arhitectonic 
modern, centrul cuprinde. de 
asemenea, un pavilion al biblio
tecii și laboratoarelor centrale, 
precum și al coordonării întregii 
activități, construcții social-cul- 
turale, cămine studențești, inter
nate pentru elevi, cantină, 
restaurant, hotel, complex co
mercial și de deservire, dispen
sar, farmacie, blocuri de lo
cuințe.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la Centrul național de 
fizică a fost salutată cu prelungi 
ovații și aplauze de toți cei ce 
iși desfășoară activitatea în 
acest adevărat „combinat" al 
științei și tehnicii noi — care au
ținut să-și 
gratitudine 
excepționale

exprime profunda 
pentru condițiile 
de muncă, învăță

mint și cercetare create aici.

Profundă gratitudine pentru condițiile excepționale de muncă, învățămint și cercetare create în acest adevărat „combinat" al 
științei și tehnicii noi

Vizitarea unora din numeroa
sele obiective ale Centrului na
țional de fizică a permis cu
noașterea cîtorva din realizările 
și preocupările întregului colec
tiv, aportul său la progresul 
științei și tehnologiilor. Diferite 
aparate și utilaje pentru aplica
țiile tehnicilor și tehnologiilor 
nucleare, de concepție originală 
— rod al integrării activită
ții de cercetare-învățămînt- 
producție — reflectă modul in 

care au fost puse in valoare ca
pacitățile de inteligență crea
toare ale cercetătorilor, ingine
rilor, fizicienilor, muncitorilor și 
a altor specialiști. Urmînd indi
cațiile secretarului general al 
partidului, date cu prilejul vizi
tei precedente, lucrătorii Insti
tutului de fizică atomică au 
sporit de patru ori capacitatea 
de producție de aparate și insta
lații specifice.

Cercetătorii centrului prezintă, 
de asemenea, rezultate în do
meniul opticii, laserilor. radiați
ei, plasmei, semiconductorilor, 
corpului solid, valorificării unor 
noi surse de energie, al preve
nirii și combaterii poluării 
sonore in industrie și me
diul urban. Sînt evidențiate, 
totodată, eforturile pentru ob

ÎN CADRUL NOULUI CENTRU 
care reunește într-un tot unitar 
cercetarea cu învățămîntul și 

producția

ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA
• Institutul de fizică atomică
• Institutul de fizică
• Institutul pentru creație științifică 

ți tehnică
• Facultatea de fizică a Universității 

București
• Liceul de specialitate
• Centrul de pregătire și specializare 

a cadrelor în domeniul nuclear

ținerea unor produse competiti
ve pe plan mondial.

Toate acestea atestă contribu
ția Centrului național de fizi- 
că-București la promovarea 
unor tehnici și tehnologii de 
virf care contribuie la progre
sul științei și economiei româ
nești.

Legarea învățămîntului de 
cercetare și producțiș este, de 
asemenea, sugestiv oglindită de 
o expoziție specială de aparate 
— rod al muncii studenților, e- 
levilor și cadrelor didactice din 
Centrul național de fizică. Con
form indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, activitatea 
practică a elevilor și studenților 
de aici se desfășoară pe bază de 
contracte încheiate cu diverse 
unități.

Apreciind rezultatele pe care 
specialiștii de aici le-au obținut, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

subliniază necesitatea ca cerce
tarea în fizică, energia nucleară 
și domeniile sale conexe să dea 
soluții și să indice căile de re
zolvare a problemelor concrete 
ridicate de dezvoltarea econo
miei, probleme care impun des
chiderea unor noi direcții de cer
cetare teoretică și experimentală. 
Specialiștii de aici trebuie să-și 
orienteze activitatea spre extin
derea aplicațiilor energiei nu
cleare, realizarea de noi surse 
de energie. în acest cadru se a- 
rată importanța întocmirii de 
programe integrate de cercetare, 
dezvoltare, asigurarea unei pro
ducții sporite de aparate, insta
lații și izotopi radioactivi, reali
zarea de tehnologii și produse 
noi. 1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat vizitează in continuare noul 
edificiu al Facultății de fizică, 
căminul de studenți, cantina, 
complexul comercial, dotări care 
se remarcă prin modernitatea 
lor și prin înaltul grad de func
ționalitate.

în aula facultății, secretarul 
general al partidului s-a întil- 
nit cu academicieni, cadre di
dactice, cercetători, studenți, 
care au ținut să exprime încă o 
dată adinca lor recunoștință 
față de partid pentru condițiile 
minunate ce le-au fost create 
pe această platformă, angaja
mentul lor de a-și dedica fără 
precupețire intreaga pasiune, 
talentul și capacitatea de muncă 
pentru realizarea mărețelor o- 
biective ce le revin din docu
mentele programatice ale celui 
de-al XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

în fața lor, în aplauzel» 
celor prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a notat pe prima pa
gină a cărții de onoare a Cen
trului național de fizică :

„La inaugurarea Centrului 
național d» fizică—București, 
felicit călduros pe realizatorii 
săi pentru transpunerea în via
ță, în domeniul fizicii și ener
giei nucleare, a concepției par
tidului de integrare organică a 
cercetării cu invățămintul și 
producția.

îmi exprim convingerea că 
cercetătorii, cadrele didactice, 
muncitorii și tehnicienii, precum 
și tineretul — studenți și elevi 
— pentru care s-au creat condi
ții deosebite de studiu, de mun
că și de viață, lucrind împreună 
în laboratoarele de cercetare și 
în atelierele de producție, vor 
înfăptui cu succes sarcinile ca 
revin fizicii, energiei nucleara 
și domeniilor conexe din Pro
gramul Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre co
munism".

Dind glas simțămintelor celor 
prezenți, ale tuturor lucrători
lor centrului, tovarășul loan 
Ursu a spus :

Este cea mai mare sărbătoare 
pe care fizicienii, specialiștii, 
cercetătorii care lucrează in a- 
ceste domenii și domeniile co
nexe, cadre didactice de la Fa
cultatea de fizică, studenții, ele
vii. muncitorii, tehnicienii din 
cadrul acestui centru național 
de fizică o trăiesc in aceste mo
mente prilejuite de vizita dum
neavoastră aici, precum și de 
inaugurarea acestui minunat 
complex realizat la indicațiile 
dumneavoastră personale.

Ca un exemplu al atașamen
tului față de partid, față de 
dumneavoastră, membrii de 
partid, lucrătorii instituțiilor 
care se găsesc în cadrul acestui 
centru național de fizică susțin 
propunerea ca dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fiți reales la 
Congresul al XI-lea în înalta 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, ga
ranție sigură a progresului tă
rii, a mersului nostru înainte. 
Vă mulțumim din suflet și vă 
asigurăm că vom munci astfel 
ca să venim în întîmpinarea aș
teptărilor dumneavoastră.

A luat apoi cuvîntul secretarul 
general al partidului.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al nartidului. îndemnurile și 
indicațiile sale au fost primite 
cu profund interes de cei pre- 
zenți care, prin ovații și aplau
ze. și-au exprimat din -nou ho- 
tărîrea lor de a da viată pro
gramelor științifice de cercetare 
trasate do către partid.

în încheierea vizitei, asis
tăm la un nou și semnifica
tiv moment : tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu plantează in viitorul 
parc al Centrului național de 
fizică doi platani, arbori de via
ță lungă, care simbolizează du
rata în timp a acestei noi ce
tăți a științei și tehnicii româ
nești.

Raportul tiiierilor către Congres

Economisirea materiei

prime, combustibilului

și energiei electrice

AU FOST ÎNSĂMlNȚATE APROAPE 
DOUĂ MILIOANE HECTARE

Se impun eforturi susținute pentru 
încheierea grabnică a acestei lucrări

(Urmare din pag. I)

cum ne-a relatat tovarășul Mi
hai Neagoe, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la T.C.H. Olt, ti
nerii de aici au acționat în ulti
ma perioadă pentru economisi
rea energiei electrice. La Gora- 
nu, Dăești, Rîureni, Govora s-a 
realizat o repartiție rațională a 
surselor de iluminat, luîndu-se 
concomitent măsuri pentru ca 
utilajele să nu meargă in gol și 
să lucreze la randamentul ma
xim cu consumuri cit mai mici. 
Tot pe șantierele T.C.H. Olt se 
acționează ferm împotriva risi
pei pentru realizarea de econo
mii de materii prime și mate
riale. Două inițiative : „Să sudăm 
o zi pe lună cu electrozi econo
misiți" și „Să înlocuim cofrajele 
de lemn cu cele metalice și să 
le folosim de 2—3 ori" — s-au 
finalizat pină in prezeițt cu eco
nomii in valoare de peste 
300 000 lei.

La rindul său, organizația 
U.T.C. coloană auto sud, din 
cadrul Grupului de șantiere Go
vora, a lansat cu puțin timp in 
urmă o chemare sub deviza : 
„Acțiuni ferme împotriva risi
pei, spirit gospodăresc pentru 

economisirea energiei și carbu
ranților" — Această inițiativă
— ne spune tovarășul Voicu 
Axente, președintele Consiliului 
tineret muncitoresc al Comite
tului județean Vîlcea al U.T.C.
— a fost preluată ulterior și de 
tinerii din organizațiile I.J.C.M., 
I.T.A. — mărfuri și călători. 
Bilanțul unei asemenea acțiuni 
s-a dovedit extrem de bogat : 
tinerii au economisit 44 500 litri 
benzină, 45 200 litri motorină, 
51 000 kWh energie electrică și 
4 800 Gcal. energie termică.

DORU MOȚOC

0 zi pe lună cu material 
economisit

După nouă luni din acest an, 
colectivul întreprinderii de pro
duse și materiale sportive din 
Reghin raportează depășirea 
planului cu aproape 4 milioane 
lei la producția globală șl cu 
peste 5 milioane lei la producția 
marfă, altfel spus, s-au realizat 
suplimentar 10 000 perechi încăl
țăminte și peste 13 000 produse 
de marochinărie.

— Ceea ce se cuvine remarcat 
— ne spune Viorica Seibriger, 
secretara comitetului U.T.C. — 
este faptul că preocuparea tine
rilor pentru depășirea sarcinilor 
de plan se desfășoară într-o co
relație directă, nemijlocită cu 
eforturile în direcția gospodări
rii cu maximum de eficiență a 
materialelor. Inițiativa utecistă 
„Să lucrăm o zi pe lună cu ma
terial economisit" a devenit un 
fapt real. Măsura rezultatului o 
dau cei peste 115 mii decimetri 
pătrați piele și peste 4 tone 
tălpi economisite, acțiune de 
amploare în care contribuția ti
nerilor croitori și stanțatori Eva 
Szekely, Maria Drăgan, Ana Or- 
dog, Ludovic Belteki s-a dove
dit hotărîtoare. O atenție spori
tă-se acordă de asemenea valo
rificării deșeurilor din furdale
le căzute' din . care pină acum 
s-au confecționat peste 20 000 
pantofi. La capitolul „Contribu
ția tineretului la reducerea 
cheltuielilor de producție" se în
scrie și inițiativa „Duminica uti
lajelor și pieselor de schimb", 
acțiune în cadrul căreia s-au 
executat prin' munca patriotică 
a tinerilor lucrări de întreținere 
și reparații în valoare de peste 
40 000 lei, economisindu-se oțel 
în valoare de 5 000 lei.

MIRCEA BORDA

în toate
Unitățile agricole de stat 

și cooperatiste au insămînțat, 
pină la 22 octombrie, aproape 
două milioane hectare cu 
grîu. ceea ce reprezintă 82 
la sută din suprafețele pre
văzute pentru recolta anului 
viitor. în sudul țării, semă
natul s-a terminat in mai 
toate județele. Au mai ră
mas de insămințal circa 
400 000 ha situate în județele 
din vestul țării, din Transil
vania și nordul Moldovei, 
zone în cuprinsul cărora lu-

județele
crările au fost stinjenite din 
cauza ploilor.

Concomitent, continuă strin- 
gerea și depozitarea recoltei 
de toamnă. Astfel, porumbul 
a fost cules de pe 55 la sută 
din suprafețele cultivate, iar 
sfecla de zahăr de pe 60 la 
sută. în unitățile agricole 
cooperatiste s-a terminat 
strinsul cartofilor de toamnă 
de pe intreaga suprafață 
cultivată.

(Agerpres)

întrecerea „Fiecare asociație a studenților 

comuniști - colectiv de educare prin 
muncă și pentru muncă a studenților"

Pe baza prevederilor Progra
mului de activități ■ al Consiliu
lui U.A.S.C.R., în anul univer
sitar 1974/1975 se va organiza 
întrecerea : „Fiecare asociație a 
studenților comuniști — colec
tiv de educare prin muncă și 
pentru muncă a studenților".

întrecerea urmărește intensi
ficarea Jntregii activități a aso
ciațiilor studenților comuniști 
în vederea educației în chip co
munist, prin muncă și pentru 
muncă a studenților și îndepli
nirea la un înalt nivel a obliga
țiilor universitare, pentru spo
rirea preocupărilor, în strinsă 
conlucrare cu ceilalți factori, în 
vederea realizării obftctivelor 
integrării învățămîntului, cer
cetării și producției.

întrecerea constituie forma 
specifică de desfășurare în rin
dul studenților a întrecerii lan
sate de C.C. al U.T.C. „Tinere
tul — factor activ în realizarea 
cincinalului înainte de termen" 
și se organizează : la nivelul 
anilor, intre grupele de studiu; 
la nivelul facultăților, între anii 
de studiu : la nivel național, în
tre facultățile de același profil, 
din centre universitare dife
rite.

în cazul facultăților cu profil 
unic pe țară, întrecerea se reali
zează intre grupe și ani de stu
diu ; la nivel național aceste 
facultăți vor fi evidențiate în 
funcție dș procentul de crește
re după fiecare etapă a indica
torilor stabiliți pentru întrecere 
fată de perioada similară pre
cedentă.

Etapele de desfășurare a în
trecerii. întrecerea la nivelul 
anilor și facultăților, cit și la 
nivel național se desfășoară in 

trei etape care se finalizează 
astfel : a) etapa I, la începutul 
semestrului II, pe baza rezulta
telor obținute în perioada se
mestrului I ; b) etapa a Il-a, la 
sfirșitul sesiunii de examene 
din vară, pe baza rezultatelor 
obținute în semestrele I și II ; 
c) etapa a III-a, la sfirșitul a- 
nului universitar, pe baza rezul
tatelor obținute în întreaga pe
rioadă a anului universitar', in
clusiv în perioada verii.

Indicatorii generali ai întrece
rii sînt : a) numărul studenților 
prezentați la toate examenele 
planificate ; b) numărul studen
ților care iși promovează inte
gral examenele in sesiunile 
programate ; numărul studen
ților care au obținut numai me
dii peste 8 ; c) numărul studen
ților cuprinși în activitățile de 
cercetare științifică și proiecta
re ; d) valoarea lucrărilor de 
cercetare și proiectare efectuate 
de studenți, pe bază de contract 
cu unitățile economice : e) va
loarea acțiunilor de muncă pa
triotică efectuate de studenți ; 
f) valoarea producției obținute 
de studenți în atelierele-școală 
sau unitățile economice ; g) re
zultatele obținute în gospodări
rea și administrarea căminelor 
și cantinelor studențești ; nu
mărul studenților sancționați 
pentru neîndeplinirea obligați
ilor in activitatea de gospodă
rire și administrare a cămine
lor și cantinelor.

în aprecierea rezultatelor ob
ținute de fiecare colectiv, indi
catorii numerici se vor raporta 
la numărul membrilor organi
zației de la nivelul respectiv.

Clasamentul în vederea stabi
lirii colectivelor fruntașe se va 

face prin luarea in calcul a tu
turor indicatorilor. Pentru fie
care indicator se acordă un nu
măr egal de puncte. în funcție 
de rezultatele obținute la fie
care indicator, se va calcula 
punctajul pe baza căruia se va 
stabili locul de clasificare.

Evidențierea și stimularea or
ganizațiilor cîștigătoare in între
cerea „Fiecare asociație a stu
denților comuniști — colectiv dc 
educare prin muncă și pentru 
muncă a studenților". Consiliile 
U.A.S.C. (A.S.C.) de la nivelul 
centrelor universitare, al insti
tutelor, facultăților și birourile 
organizațiilor de an ale A.S.C. 
vor avea permanent în atenție 
evidențierea și stimularea co
lectivelor și studenților fruntași, 
urmărind organizarea de ex
cursii, manifestări cultural- 
artistice, atribuirea de premii în 
obiecte etc. Consiliul U.A.S.C.R. 
va organiza anual o tabără sau 
o excursie pentru responsabilii 
grupelor și secretarii birourilor 
organizațiilor de an ale A.S.C. 
declarate fruntașe după etapa a
III-a  la sfirșitul anului univer
sitar, desemnați de consiliul 
U.A.S.C. (A.S.C.) din centrul u- 
niversitar respectiv. Comitetul 
Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. va decerna fanionul 
U.A.S.C.R. și diploma de onoare 
a Consiliului U.A.S.C.R., tutu
ror asociațiilor studenților co
muniști din facultățile declara
te fruntașe pe etape.

Pentru organizațiile situate pe 
locul I, după etapa a III-a, 'la 
sfirșitul anului universitar Co
mitetul Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. va acorda un premiu 
în valoare de 10 000 lei.

o
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în institute de cercetare și proiectare din Capitală

In aceeași zi. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o vizită de 
lucru in importante institute de 
cercetare și proiectare din do
meniile electronicii, chimiei, 
construcțiilor de mașini, sectoa
re de virf in știință și produc
ție.

Secretarul general al partidu
lui s-a aflat pentru a doua oa
ră, în răstimpul unei jumătăți 
de an, în mijlocul'oamenilor de 
știință, al specialiștilor. Noua 
întîlnire dobindește o semnifi
cație aparte prin faptul că ea 
a“5 loc in această perioadă din 
preajma Congresului al XI-lea 
al partidului, perioadă de inten
să activitate politică, de muncă 
însuflețită, de dezbatere profun
dă și responsabilă a Programu
lui partidului și a Directivelor 
apropiatului forum al comuniș
tilor, al țării, care deschid în
tregii noastre națiuni perspecti
va luminoasă a edificării socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și a înaintării României 
spre comunism. Vizita a prefa
țat, totodată, problemele care 
se vor afla în dezbaterea Con
ferinței naționale a cercetării 
științifice, menită să marcheze 
o dată însemnată în dezvolta
rea științei și tehnologiei din 
țara noastră.

Pretutindeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimpinat cu 
multă dragoste și căldură, cer
cetătorii, specialiștii, exprimîn- 
du-și deplina adeziune la pro
punerea ca cel care și-a închi
nat întreaga viață prosperității 
patriei, poporului să fie reales 
secretar general al partidului la 
cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R.

Primul obiectiv înscris pe iti- 
.nerariul acestei zile de lucru a 
secretarului general al partidu
lui a fost Institutul de Cerce
tări și Proiectări Electronice.

în cadrul unei microexpoziții 
sint prezentate realizări de 
seamă ale colectivelor ce
lor zece mari unități de cer
cetare grupate în cadrul Insti
tutului central de ramură. Răs
punzi nd la Întrebările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu referi
toare la potențialul institutului, 
gazdele arată că specia
liști de aici colaborează cu 
cadrele didactice de la cele 
36 de catedre de profil ale 
unităților de învățămint superi
or tehnic din țară. Valoarea 
producției care se realizează nu
mai in acest an prin valorifica
rea la scară industrială a acti
vității de cercetare desfășurate 
de colectivele acestui puternic 
institut central se ridică la pes
te 1,5 miliarde lei. Competența 
științifică și tehnică a tinerelor 
colective de cercetători își gă
sește materializarea în faptul că 
numai in ultimii patru ani au 
fost introduse în producție 30 de 
aparate realizate aici, alte 23 a- 
flindu-se în curs de asimilare.

Sînt arătate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o serie de. a- 
parate cu circuite integrate, rea
lizate de colectivul de aici, care 
se situează, prin performanțele 
lor, la nivelul celor mai bune 
instalații similare folosite in 
lume în acest domeniu de vîrf 
al tehnicii.

Felicitînd colectivul de aici 
pentru succesele sale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază că 
ceea ce s-a realizat reprezintă 
un început promițător și sub
liniază, în discuția pe care o 
poartă cu Virgil Actarian, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electroteh
nicii, cu factorii de conducere 
din institut, că cercetătorii și 
proiectanții din acest domeniu 
trebuie să aducă o contribuție 
mai mare la modernizarea struc
turii producției în această ra
mură prioritară a industriei, 
care va cunoaște și în viitor un 
ritm rapid de dezvoltare. Secre
tarul general al partidului cere, 
de asemenea, să se treacă la 
realizarea unor aparate care să 

permită urmărirea centralizată 
și de la distanță a funcționării 
instalațiilor industriale in ve
derea preîntîmpinării eventua
lelor deranjamente sau dere
glări în cursul procesului de 
producție, a optimizării aces
teia, a perfecționării automati
zării fabricației.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru aprecierile 
făcute la adresa realizărilor in
stitutului, gazdele îl asigură pe 
secretarul general al partidului 
că vor înfăptui întocmai indi
cațiile date, sporindu-și astfel 
contribuția la dezvoltarea rapi
dă a industriei electronice ro
mânești.

La Institutul Central de Cer
cetări Chimice — prestigioasă 
unitate științifică a cărei acti
vitate se regăsește în realiză
rile de ansamblu ale chimiei — 
dialogul a fost consacrat abor
dării analitice, de perspectivă, 
a unor probleme majore privind 
organizarea și desfășurarea cer
cetării științifice în domeniul 
chimiei, în vederea ridicării efi
cienței întregii activități econo
mice în această importantă ra
mură industrială.

Secretarul general al partidu
lui este'întimpinat de acad. dr. 
ing. Elena Ceaușescu, director 
general al Institutului Central 
de Cercetări Chimice, și Mi
hail Florescu, ministrul indus
triei chimice. Sint prezentate 
cele mai recente rezultate ale 
cercetării în această ramură, re- 
flectînd preocuparea permanen
tă pentru participarea în mai 
mare măsură a științei româ
nești la realizarea obiectivelor 
de investiții, îmbunătățirea ba
zei materiale a cercetării în in
stitute și înzestrarea lor cu' apa
ratură modernă prin autodotare.

Se vizitează laboratorul anali
tic central al ICECHIM in care 
este grupată aparatură de înaltă 
tehnicitate cu care se efectuează 
toate analizele necesare lucrări
lor din institut, reliefîndu-se 
cele mai noi creații românești, 
rod al colaborării unor institute 
din mai multe ramuri. Apreciind 
rezultatele obținute, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată că e- 
xistă spațiu și aparatură sufi
ciente pentru a fi concentrate, 
aici, noi forțe de cercetare. La
boratorul va putea astfel să exe
cute nu numai analizele și ex
pertizele curente, ci să urmă
rească permanent și calitatea 
produselor realizate de indus
tria chimică. In același timp, 
s-a recomandat ca unele apara
te ce au fost verificate in la
borator și au dovedit calități su
perioare să fie .făcute in serie 
pentru dotarea celorlalte labora
toare și a unităților productive. 
Se indică, în același timp, să se 
folosească și experiența bună a 
altor colective de cercetare și 
împreună cu Institutul de cer
cetări electronice să se elabo
reze un sistem complet de con
trol și urmărire automată a pro
ducției pentru a fi utilizat la 
unul din obiectivele chimiei, ur- 
mînd a se trece după experi
mentare la producția de serie.

Expoziția organizată în insti
tut a prilejuit apoi o analiză la 
obiect a rezultatelor obținute de 
această unitate de cercetare, 
ilustrindu-se capacitatea științi
fică creatoare a colectivului de 
muncă de aici, potențialul im
portant de care dispune indus
tria pentru a-și reînnoi conti
nuu baza tehnică și tehnologică, 
în fața panourilor și machetelor 
ce înfățișează contribuția cer
cetării la dezvoltarea chimiei în 
următorii ani, se evidențiază 
preocuparea pentru valorificarea 
superioară a resurselor mate
riale, lărgirea gamei de materii 
prime, elaborarea unor procedee 
tehnologice moderne de mare e- 
ficiență. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu subliniază necesi
tatea creșterii capacității de 
producție a unor instalații,
studierea de soluții economi

ce în așa fel incit ciclul 
cercetare-producție să se reducă 
cit mai mult posibil. In acest 
context, s-a evidențiat partici
parea tot mai largă a științei 
românești la soluționarea pro
blemelor dezvoltării industriei 
chimice, relevindu-se faptul că 
din totalul capacităților care se 
vor pune în funcțiune în peri
oada 1975—1980, 174 de instalații 
sînt rezultatul cercetărilor pro
prii, înglobînd 411 tehnologii 
elaborate în cadrul institutului, 
la care se adaugă un important 
număr de instalații ce se vor 
realiza prin reproducerea unor 
tehnologii proprii, Îmbunătățite 
și aplicate.

In fața machetei uzinei de 
cauciuc poliizoprenic — cel mai 
mare obiectiv al industriei chi
mice cc se va realiza integral 
pe baza cercetării proprii la 
Combinatul petrochimic Brazi 
— se analizează planul general 
al proiectului. Referindu-se la 
amplasarea viitoarei întreprin
deri, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă ca terenurile desti
nate construirii noilor unități 
economice să fie folosite cu 
maximă eficiență.

In continuare s-a purtat un 
viu dialog cu pronunțat caracter 
de perspectivă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă adoptarea 
în activitatea de cercetare a 
unui sistem de muncă în schim
buri, similar celui din produc
ție, și crearea unor colective 
complexe de cercetare și dez
voltare tehnologică care să 
înglobeze, încă în faza de labora
tor, proiectanți, electroniști, fi
zicieni, alți specialiști, pentru 
elaborarea de la început a so
luțiilor tehnice optime de apli
care practică a procesului teh
nologic a sistemelor complete 
de automatizare, măsură și con
trol, astfel încît proiectul să fie 
terminat aproape odată cu cer
cetarea, în scopul realizării în 
cel mai scurt timp a instala
țiilor industriale.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat co
lectivul de cercetători și proiec
tanți, pe ceilalți specialiști din 
cadrul Institutului Central de 
Cercetări Chimice pentru acti
vitatea desfășurată și le-a urat 
succes în îndeplinirea sarcini
lor complexe pe care dezvolta
rea industriei românești le ri
dică în fața lor.

Continuindu-și vizita de lu
cru, secretarul general al parti
dului a examinat modul cum se 
îndeplinesc o serie de obiective 
prioritare ale cercetării in do
meniul. construcției de mașini, 
privind introducerea tehnolo
giilor moderne, realizarea de 
utilaje și linii de producție cu 
înalt randament, extinderea me
canizării și automatizării in ra
mura respectivă. Cadrul anali
zei l-a constituit Institutul cen
tral de cercetări pentru con
strucții de mașini și trei dintre 
institutele aflate sub coordo
narea sa. La această vizită a 
luat parte ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
loan Avram.

Explicațiile date scot în evi
dență faptul că însăși organi
zarea institutului, realizările 
sale din ultimul timp sînt re
zultat al aplicării indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care au orientat ac
tivitatea in acest domeniu-cheie 
spre rezolvarea, la nivelul celei 
mai înalte tehnicități, a proble
melor practice cu care se con
fruntă industria noastră con
structoare de mașini, spre asu
marea unor importante sarcini 
de producție, de asistență teh
nică directă în întreprinderi și 
de perfecționare a cadrelor din 
unități.

Examinind activitatea Institu
tului de cercetări și proiectări 
tehnologice pentru sectoarele 
calde, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază preocupă
rile acestuia în direcția înfăp

tuirii programului privind ti
pizarea turnătoriilor, acțiune 
pentru care s-au Încheiat, in
tr-un timp record, studiile ne
cesare, proiectindu-se de 6 ori 
mai mult ca în trecut.

Sint prezentate turnătoria- 
pilot, în care se distinge un pro
cedeu original de turnare de 
precizie in coji ceramice, reali
zare de vîrf în acest domeniu și 
care a adus uzinei de anvelope 
din Florești, unde s-a aplicat, 
economii de 1 milion lei valută. 
Cu aceeași satisfacție îi sînt în
fățișate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și alte valoroase ma
terializări ale unei gîndiri teh
nice inventive și originale.

In aceeași atmosferă de satis
facție pentru îndeplinirea orien
tărilor date de secretarul gene
ral al partidului se desfășoară 
și vizita la Institutul de cerce
tări și proiectări tehnologice 
pentru construcția de mașini. 
Aici, directorul general al 
Institutului central, ing. Ion Cri- 
șan, prezintă stadiul de îndepli
nire a unor importante progra
me privind tipizarea organelor 
de mașini de uz general și cen
tralizarea fabricației unor astfel 
de agregate. în laboratorul de 
tehnologii de prelucrare, secre
tarul general al partidului exa
minează cu interes instalațiile 
de prelucrat electrochimie ți de 
electroeroziune, instalațiile pen
tru mecanizarea șț automatiza
rea tehnologiilor de montaj în 
serie mare, ca și soluțiile pen
tru serii mai mici, organizate 
pe principii ergonomice.

Atelierul de modele, vizitat 
apoi, care se prezintă ca o mică 
fabrică, ilustrează grăitor hotă- 
rirea cercetătorilor de a pune 
la dispoziția întreprinderilor so
luții practice, eficiente, veri
ficate în standuri. Această 
orientare atrage felicitările 
secretarului general care reco
mandă să se persevereze în 
continuare în direcția realizării 
de instalații și utilaje de înalt 
nivel tehnic în atelierele și la
boratoarele institutului și care 
apoi să fie preluate de între
prinderile constructoare cu asis
tența tehnică a specialiștilor.

Aveți un program bun — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
încheierea vizitei. Vă felicit 
pentru rezultatele de pină acum, 
doresc tuturor cercetătorilor, 
in frunte cu comuniștii, succese 
tot mai mari in înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare viitoare, 
a cincinalului următor, care va 
fi cincinalul revoluției tehnico- 
științifice în România. Aveți 
sarcini mari — sperăm să le 
realizați 1

Cea de-a treia unitate vizitată 
în cadrul Institutului central de 
cercetări pentru construcția de 
mașini și ultima din această 
laborioasă vizită de lucru a 
secretarului general al partidu
lui a fost Institutul de cercetări 
și proiectări de echipamente 
termoenergetice. Directorul in
stitutului, ing. Teofil Popovici, a 
înfățișat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o suită de preocupări 
și realizări axate pe obiectivul 
principal în momentul de față, 
și anume crearea unor utilaje 
și instalații care să ducă la eco
nomisirea de energie și valorifi
carea resurselor primare și se
cundare de combustibil. Au fost 
prezentate în acest sens proto
tipurile unor cazane pentru abur 
și cazane recuperatoare, cazane 
funcționînd pe bază de lignit 
pentru încălzirea apartamente
lor. A fost remarcată soluția 
găsită de specialiștii institutului, 
care permite o mai eficientă 
ardere a lignitului. De asemenea, 
a fost examinat cu viu interes 
modelul unui cazan de mari di
mensiuni destinat termocentrale
lor electrice și care va folosi — 
potrivit indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — una din 
resursele mari de care dispune 

țara noastră, șisturile bitumi
noase.

La observația secretarului ge
neral al partidului că in meta
lurgie se consumă incă mult 
cărbune, mult cocs, că trebuie 
găsite căi pentru recuperarea 
acestor surse de energie, gazde
le informează că la Hunedoara 
au fost instalate primele caza
ne recuperatoare, căldura de la 
cuptoarele Siemens fiind acum 
recuperată.

Vă felicit pentru preocupările 
și pentru bunele rezultate ob
ținute .— s-a adresat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cercetători
lor din acest institut, la în
cheierea vizitei.

Mulțumind din inimă secreta
rului general al partidului pen
tru această înaltă apreciere, 
gazdele s-au angajat să facă to
tul pentru a-și aduce din plin 
contribuția la înflorirea econo
miei patriei, la făurirea unei 
Românii moderne, așa cum o 
prefigurează documentele Con
gresului al XI-lea al partidului.

★
Vizita de lucru a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu a constituit 
pentru aceste institute un pu
ternic imbold în activitatea lor, 
în conturarea mai exactă a 
obiectivelor, în direcționarea 
eforturilor. în găsirea celor mai 
eficiente căi de realizare a ma
rilor sarcini ce Ie revin din 
programul de dezvoltare eco
nomică și socială a societății 
noastre socialiste.

Oamenii de știință, cercetăto
rii și proiectanții din cadrul a- 
cestor institute s-au angajat să 
contribuie tot mai mult prin 
eforturi neprecupețite și ani
mați de cea mai exigentă con
știință politică și profesională la 
progresul economiei românești, 
Ia îmbogățirea tezaurului știin
țific și tehnic național, la în
făptuirea cincinalului înainte de 
termen, la continua înflorire a 
palriei noastre, așa cum este ea 
prefigurată in documentele pro
gramatice ale Congresului al 
XI-lea al partidului.

Program non-stop in Bărăganul 
ialomițean. Etajele de verdeață 
ale culturilor de „hrană" și-au 
transformat sunetul de foșnet 
mînglietor sub adierea viaturilor 
năbădăioase în stridente glasuri 
uscate. Frunzele și-au prins în 
piepturi culoarea cernoziomului 
gras. Ele sînt cele care cheamă 
oamenii pe timpuri. Motoarele 
fără odihnă au căpătat o mișca
re diurnă neîntreruptă. Să reți
nem o cifră : din cele 621 000 
hectare suprafață integrală a ju
dețului Ialomița, 500 200 hectare 
sînt terenuri arabile. Adică pe 
80 la sută din teritoriu se prac
tică străvechea îndeletnicire a 
agriculturii. Și campania de 
toamnă prin caracterul ei com
plex incluzînd aproape toate lu
crările agricole înseamnă...

Dialog la marginea unui lan de 
porumb copt

...Aproape 50 000 lucrători în 
l.A.S.-uri, cooperatori, mecani
zatori, elevi, studenți, ostași, plus, 
în zilele de duminică, orășenii. 
Se adaugă 6 200 tractoare cu uti
lajele aferente specifice lucrărilor 
pe care le execută, 450 de „Glo
rii" la recoltat porumb, sfecla de 
zahăr, ricin, tutun, orez, legume 
și zarzavat, furaje, eliberat te
ren, transport și înmagazinat a 
producției — principală și se
cundară — de peste 3 milioane 
tone produse agricole'. Zilnic se 
însămînțează 7 000 hectare cu 
cereale de toamnă, se ară 6 000 
hectare, se pregătește terenul pe 
10 500 hectare, se recoltează 
3 000 hectare cu porumb, im
portante cantități de sfeclă, 
soia, legume și altele.

— Ce înseamnă organizarea 
muncii în acest context al cifre
lor gigant pe care le prezentați ?

— Încadrarea strictă în grafi
cele de lucru, întocmite anteri
or, a acțiunilor enumerate mai 
sus. Agricultură înseamnă „peri
oadă optimă", iar dincolo de ea 
înseamnă „pierderi". Acest ul
tim capitol nu are justificări.

— In Bărăgan se practică o 
agricultură intensivă ?

— Vorbind numai de bără
ganul ialomițean, pot spune că 
acesta s-a bucurat de o atenție 
deosebită din partea conducerii 
de partid și de stat. Investițiile 
alocate pentru îmbunătățiri fun
ciare au permis îndiguirea și de
secarea luncii Dunării pe 85 000 
hectare, desecarea unei supra
fețe de 80 000 de hectare pe te
rasa din nord-vestul și centrul 
județului, amenajarea unei su
prafețe de 212 000 hectare la iri
gat pină în acest an, cu perspec
tive, pînă în 1380, a încă 155 000 
hectare, — adică un total de 72 
la sută din suprafața totală. 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice Slobozia va furniza canti
tăți suficiente de substanțe ferti- 
lizante țării și județului; erbici- 
darea se aplică pe circa 120 000 
hectare, mecanizarea integrală a 
lucrărilor la cereale, păioase, floa- 
rea-soarelui, soia, o parte din po
rumb, a dus la creșterea pro
ductivității muncii. Folosirea so
iurilor și hibrizilor de înaltă pro
ductivitate a condus în ultimii 
ani la creșterea recoltelor cu 15— 
20 la sută. In agricultura județu
lui lucrează aproape 1 000 de 
specialiști. Toate acestea consti
tuie premisele unei agriculturi in
tensive, care deja în multe uni
tăți a prins rădăcini.

Vă mulțumim, tovarășe inginer 
Iosif Boieria (director adjunct la 
Direcția Agricolă Ialomița).
Nivelul producțiilor intensive
Enumerăm rezultatele cele mai 

bune din acest an :
— Grîu : cooperativele agri

cole de producție Dor Mărunt — 
4 400 kg la hectar, Muntenii 
Buzău — 4 210 kg la hectar, 
Grindu — 4 005 kg la hectar.

— Porumb : cooperativele a- 
gricole Săveni, Scînteia — 6 000 
kg boabe la hectar, Grindu — 
6100 kg, Miloșești — 6 400 kg, 
lazu — 6 500 kg, Borcea II — 
6 900 kg, Dor Mărunt — 7 000 
fcg-

— Sfeclă de zahăr: Peste
45 000 kg la hectar, cooperative
le agricole de producție Socoa- 
le, Dor Mărunt, Grindu, Jegălia, 
Smirna.

„Avem încredere în tineri"
Scurtcircuit în mecanismul in

tim al combinei. Mecanizatorul 
Constantin Popa, pe care cu 
greu îl poți întreba de vîrstă, iar 

FESTIVALUL TOAMNEI 
ÎN CÎMPIA ROMÂNĂ 

Reportaj de campanie din județul Ialomița
dacă te iei după îndemânare gre
șești, se zbătea să o repare cît 
mai repede. Soia nu poate aș
tepta. O oră în plus pe timp în
seamnă pierderi irecuperabile.

— Și ca el sînt Cornel Moraru, 
Dumitru Lică, Andrei Lupașcu și 
încă alți 100 de tineri mecaniza
tori, ne spune inginerul Constan
tin Chiosea, directorul S.M.A.- 
Balaciu. Servim 5 cooperative 
agricole de producție cu 17 400 
hectare culturi. S-a lucrat zi și 
noapte la semănat pentru a ne 
încadra în epoca optimă și acum 
3 600 hectare cu grîu, 850 hec
tare cu orz, 360 hectare masă 
verde sînt terminate. La grîu 
neirigat am obținut în acest an 
de pe 3 700 hectare, 3 250 kg 
în medie. Pentru 1975, ne propu
nem 4 250 kg la hectar. Și de 
aceea calitatea lucrărilor a fost 
obiectivul principal. Mecanizato
rii sînt cointeresați pentru că e

vidențierea se face după rezul
tatele obținute și fiind integrați 
în secțiile de mecanizare, la fer
mele de producție ale C.A P.-u- 
rilor, se poate cunoaște contri
buția lor după recoltele realizate 
la hectar. Pînă la 15 noiembrie, 
în cinstea Congresului partidului 
vom termina toate lucrările de 
bază ale campaniei de toamnă. 
Nu este angajamentul meu, ci al 

tinerilor mecanizatori, care for
mează majoritatea noastră. Cred 
că putem avea încredere în ei 
deoarece rezultatele de pînă 
acum confirmă.

„Permis" pentru 1975

Și dacă tot vorbim de anul 
agricol viitor, iată cîteva măsuri 
care s-au luat pentru sporirea 
producției:

— Un plan minuțios de ferti
lizare după cartări agrochimice ;

— Respectarea asolamentului 
după planul de culturi și norme
le agrotehnice adecvate;

— Evidența strictă a 'erbici- 
dării terenurilor;

— In fiecare unitate agricolă 
pe 100 hectare un lot de porumb 
cu peste 15 000 kg șfiuleți la 
hectar;

— Extinderea tehnologiilor ca
re au dat cele mai bune rezul

tate pe lotul specialistului din 
fiecare unitate ;

— Mecanizarea lucrărilor la 
culturile prășitoare și pe cît posi
bil în zootehnie.

Pe scurt, contrariu...

— Jumătate de măsură ! La 
Cooperativa agricolă de produc
ție Cuza Vodă, planul de iri- 

goții s-a realizat în proporție de... 
jumătate. Nivelarea terenurilor la 
culturile de toamnă s-a... și nu 
prea. Fertilizarea parcă a 
făcut-o... vîntul. Cine plătește 
„investiția", dar cu măsură în
treagă P

— Semnal de alarmă ! Plato- 
nești, Vlădeni, Stelnica, atenție : 
cine se ocupă de mobilizarea for
țelor la recoltat, că producția du
pă evaluări nu este prea strălu
cită ? In pamînt oricum se Stri
că ; este mai la rostul ei în ham
bare.

— 7 combine, 7 mirese fără 
miri.... de te miri cum stau ne
folosite la cooperativele agricole 
de producție Socoale, Dragoș 
Vodă, Vilcele etc. Respective
le sînt destinate recoltării sfe
clei de zahăr, dar nu funcționea
ză, pentru simplul motiv că 
sint... defecte l

O socoteală simplă, 
dar deschisă

27 000 tone de porumb depănu- 
șat plus 15 000 tone recoltat le
gume plus 10 000 tone recoltat 
struguri egal 1,6 milioane lei. 
Adică atît au lucrat cei aproape 
1 000 de studenți, 4 600 elevi de 
licee și 21 000 elevi din școlile 
generale ale județului Ialomița în 
campania de toamnă. Sprijinul 

rămîne valabil în continuare și 
nu este exclus supralicitarea 
cifrei.

Pămîntul, o campanie care nu 
se încheie niciodată

Motto : dacă lățimea drumu
lui interior de exploatare s-ar 
reduce cu un metru se pot cîș- 
tiga aproape 2 000 hectare. Dacă 
în sistemele de irigații s-ar cul
tiva judicios terenurile de pe 
lingă canale, s-ar cîștiga în jur 
de 1 000 hectare. Dacă fiecare 
țăran cooperator ar cultiva 300 
mp cu legume în curte s-ar cîș- 
tiga 1500 hectare de grădină 
(Un calcul făcut pe ansamblul 
județului).

Cu picătura se face marea. La 
Fundata s-a construit un baraj 
cu un volum de acumulare de 
10 milioane m.c. Tînărul inginer 
Gabriel Marinescu, specialist la 

Oficiul de îmbunătățiri funciare 
și proiectări în construcții agri
cole, controlează calitatea lucră
rilor :

— Scopul obiectivului este de 
a regulariza cursul Văii Fundata 
fi eliminarea excesului de umidi
tate pe circa 10 000 hectare, de 
a izola lacul sărat Fundata de 
apele dulci din curgeri care vor 
fi folosite la irigații și piscicul- 
tură. Beneficiarii acestei lucrări 
sînt deocamdată cooperativele 
agricole de producție Nicolești
— 680 hectare, Miloșești — 
2 000 hectare, Grivița — 300 
hectare și I.A.S. Andrășești — 
1 020 hectare.

— De fapt pămîntul este o 
campanie care nu se încheie ni
ciodată, intervine inginerul Eugen 
Popescu, director O.I.F.P.C.A.
— Ialomița. Amplele lucrări de 
îmbunătățiri funciare care s-au 
executat în județ vor fi continuate. 
Un fenomen îmbucurător este 
faptul că metamorfozele la care 
a fost supus pămîntul a schim
bat radical, în sens de bine, con
cepția tradițională despre Bă
răgan. Acum nu mai este cerno
ziom mult, acum este cernoziom 
care trebuie lucrat pînă la ulti
ma palmă. Respectul față de pă- 
mînt a devenit echivalent cu 
respectul față de tine însuți ca 
agricultor: 300 de hectare au 
fost recuperate din drumuri inu
tile ; 1 000 hectare prin defrișări 
ji îndiguiri, suprafața a 7 loca
lități dezafectate a fost redată 
agriculturii. Și mai mult, acum se 
„umblă" la identificarea calitati
vă a pămîntului, nu numai la can
titate, cum se obișnuia, pentru că 
irigațiile și desecările au schim
bat implicit regimul natural de 
evoluție al solurilor.

Fără comentarii...
— La C.A.P. Ciochina s-au 

făcut terase pentru îmbunătățirea 
pantelor pe o suprafață de 20 
hectare care urmau să fie plan
tate cu vie. Intre timp, destina
ția inițială s-a schimbat în pășu
ne pentru oi. Ce vină au ele că 

strivesc în picioare o lucrare în 
care s-au investit importante 
fonduri financiare ?

— I.A.S. Ciulnița a ocupat 
circa 15 hectare teren arabil cu... 
gunoi de grajd. La I.A S. Mir
cea Vodă, chiar pe canalul de 
desecare au fost depozitate de
șeuri de diferite proveniențe. 
T.C.I.F. București nu a redat în 
circuitul agricol aproape 20 de 
hectare pe locul fostelor organi
zări de șantier. Exemple...

■—C.A.P. Roseți, Lupșani și 
ferma Frățilești de la I.A.S. Bă
răganul, au centrele gospodărești 
pe suprafețe mari, care stau ne
folosite. Nu aude nimeni strigă
tul de indignare al cernoziomw 
lui gras P

— In Lunca Ialomiței s-au 
executat canale de desecări fără... 
„lucrări de artă", care în ter
meni tehnici înseamnă podețe, 
suhtraversări.

Pentru circulația normală s-au 
astupat unele canale, împiedicind 
scurgerea normală a apei excesi
ve. Pămîntul a început să aibă 
gust sărat. Ca și situația !

...Program non-stop în Bără
gan, acum, toamna, salba de chih
limbar și aur a Carpaților. Liniș
tea cerului cîmpiei este dinami
tată diurn de cohortele mecani
zatelor belșugului. Ele sînt cele 
care cheamă oamenii să învingă 
egoismul ancestral al timpurilor, 
să smulgă către lumină comorile 
ferecate de Ceres. Și oamenii 
răspund prezent. In primul rînd 
tinerii. Prezentul viitorului româ
nesc. Specialiști. Mihai Himceac, 
președinte și inginer la C.A.P. 
Vîlcele, Nicolae Păunescu, in
giner la lazu, Virgil Nicu, Ni
colae Șerban, Vasile Berbecel, 
colegii lor de la Grindu, Jegălia, 
Smirna. I-am găsit și i-arn lăsat 
acolo pe salba de aur și chihlim
bar a cîmpiei, să pună pe mai 
departe bazele viitoarelor recolte. 
Acum, în preajma datei cînd în
treaga Românie pune bazele pre
zentului viitorului.

ȘTEFAN DORGOȘAN
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Școlile Capitalei și experiența lor în organizarea instruirii tehnico-productive
Școlile Capitalei oferi un e- 

xemplu : „nu ceea ce se poate 
ci ceea ce trebuie !" 60 de mi
lioane lei. Elevi de școală gene
rală, de liceu, de liceu de spe
cialitate, de școală profesională 
— sînt cei care vor produce a- 
cele milioane. Participam, de
unăzi, la plenara Comitetului 
municipal București al U.T.C. 
care analiza activitatea organi
zației U.T.C. în rîndurile elevi
lor și, pe măsură ce lucrările 
acesteia înaintau, ne dădeam 
seama că cifra aceea nu repre
zintă o utopie, ci o realitate 
care va fi raportată în iunie 
1975. Nu vom analiza aici des
fășurarea plenarei, deși ea în
săși a dat soluții active privind 
participarea organizației de ti
neret la problema nr. 1 a învă- 
țămîntului : cum trebuie pregă
tit tineretul în școală, să fie apt, 
din toate punctele de vedere, 
pentru muncă, pentru viața so
cială, pentru viitor.

Cît de depărtată apare situa
ția din 1972, de la începuturile 
aplicării în viață a indicației 
date de partid ca școala să de
vină și o școală a muncii, pe 
lingă cea a instrucției ! „S-a fă
cut ce s-a putut“, ne amintim 
și acum acel răspuns pe care-1 
primeam în decursul unui faid 
cu tema „atelierul în viața li
ceului". Adeziunea, reală în rîn- 
dul elevilor și dascălilor lor la 
introducerea Muncii ca discipli
nă în orarul școlii, era modest 
acoperită ; se lucra mai mult in 
ideea „exercițiului mîinii".

La o distanță de doi ani șco
lari se dovedește că a putut fi 
depășit acel răspuns de mini
mă rezistență („s-a făcut ce 
s-a putut"). Populația școlilor 

Capitalei — dascăli și elevi — 
ține minte bine cum a fost po
sibil acest pas calitativ : de 
cîte ori secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a vizitat școlile, a 
dat soluții concrete cum să fie 
organizată o școală a învățăturii 
și a muncii. Capitala are 1399 a- 
teliere-școală în care sînt cu
prinși 110 000 elevi, deci, fiecare 
atelier are aproape 100 de munci- 
tori-elevi. Atelierele fără ex
cepție sînt patronate de între
prinderi și reflectă mai adecvat

• Ameliorările la profilul practicii productive țin seama de industriile orașului • Nici o 
școală fără plan de producție ! - nu un dezide rat ci o realitate ® Obiectiv școlar pentru anul 
de învățămînt 1974—1975 : 60 milioane lei venituri realizate prin munca productivă a elevilor • Opt 
școli, cîte una din fiecare sector al Capitalei, ex perimentează trecerea la autofinanțarea integrală 
• 7 200 atestări în meserii pentru bacalaureații 1974 • Expo-Elevi vă invită să vedeți - și să 
cumpărați - produse lucrate de elevi.
........................ ..... .......................- ■■ ------ -------------- ...................

industriile orașului : mai mult 
de 60 la sută sînt cu profil de 
construcții de mașini, prelucra
rea metalelor, electrotehnică și 
electronică, chimie și numai 30 
la sută sînt de industrie ușoară. 
Nu este încă idealul a ceea ce 
ar putea fi — se atrăgea aten
ția în plenară și ni se spune 
și în școli ; procentul de 30 la 
sută trebuie încă micșorat.

Fiecare șooală are un plan de 
producție. Fiecărui atelier îi 
sînt adresate comenzi ferme, în 
majoritatea cazurilor, din pro
ducția întreprinderilor patrona- 
toare.

„Nu poți să nu te gindești — 
ne spunea directorul de la „Au
tomatica" — că tot ai noștri vor 

fi — muncitori, tehnicieni ori 
Ingineri — și că ni-i putem nu 
numai ciștiga de acum, din 
școală, ci chiar forma de acum".

Zilele trecute vizitam atelie
rele din strada General Broș- 
teanu, ale Liceului de mecanică 
nr. 8 (Mihail Sadoveanu), ace
leași unde, cu un an în urmă, 
găsisem o situație foarte criti
că. „Am schimbat mai toate 
mașinile și uneltele vechi — ne 
spune tovarășul director, ing. 
Georgescu — am adus 20 de 
utilaje noi ; la strungărie avem 

patru strunguri noi — S.N. 400. 
Nu se poate face meserie cu e- 
levii pe mașini depășite ; îi pre
gătim pentru viitor, nu pentru 
ieri, și nici planul de producție 
de un milion de lei nu se reali
zează fără strădania de a avea 
ateliere cît mai aproape de ceea 
ce este o fabrică. Dacă I.O.R. 
ne comandă 50 de mașini de 
găurit, valorînd 400 000 lei, ori 
trebuie să executăm aparate de 
determinare a gradului de po
luare a prafului — comandă a 
industriei forestiere — înseam
nă că trebuie să lucrăm cu ele
vii după exigențele producției. 
Din ce cîștigăm, ne dotăm in 
continuare".

Poate că cel mai elocvent e

xemplu de curaj cu care o în
treprindere tratează liceul pe 
care-1 patronează îl oferă însă 
„Automatica". întreprinderea 
consideră că liceul său „I.L. 
Caragiale" reprezintă o forță 
de muncă de calitate pe mina 
căreia poate da comenzi dintre 
cele mai dificile (o aparatură 
complexă de automatizare). Or, 
ca să adresezi asemenea co
menzi, înțelept este să le faci 
elevilor mica lor fabrică cu 
profil electrotehnic-electronic. 
Și le-a făcut-o. A făcut-o îm

preună cu liceul, și școala- 
fabrică produce acum, formînd, 
paralel, meseriași. Jumătatea de 
milion, realizată anul trecut, a 
intrat in modernul complex de 
laboratoare cu care liceul, pe 
bună dreptate, se mîndrește. în 
acest an școlar este prevăzut să 
se realizeze o producție de 1 
milion lei. Am dat aceste e- 
xemple pentru a ilustra drumul 
pe care școlile Capitalei vor pu
tea realiza obiectivul cu care au 
pornit la drum, la 15 septem
brie : fiecare școală generală să 
realizeze cu elevii o producție 
echivalentă cu 5 la sută din 
cheltuielile de Ia buget pentru 
școala respectivă ; elevii licee
lor real-umaniste să dea o pro

ducție echivalentă cu 10 la sută 
din cheltuieli, iar elevii liceelor 
de specialitate, o producție e- 
chivalentă cu 50 la sută din a- 
ceste cheltuieli.

Mîndria de producător. „Expo 
Elevi". Așa se numește maga
zinul elevilor din Capitală, a- 
flat pe strada Bărăției. El 
a vîndut marfă în valoare de 
600 000 lei și mai are marfă în 
valoare de 800 000 lei. Dacă-1 
vizitați (și merită cu prisosin
ță s-o faceți) sîntem convinși că 
vă va emoționa un fapt aparent 
mărunt pe fiecare obiect, pus 
In vînzare, obișnuita marcă a 
fabricii este înlocuită cu marca 
școlii, cu numele ei.

„Executăm o comandă pentru 
inspectoratul școlar : pupitre 
pentru școli", ne spune secreta
rul U.T.C. al Liceului 25, expli- 
cindu-ne la ce lucrau fetele, în 
curte, într-una din aceste zile 
frumoase de toamnă. Sînt o- 
mologate sub denumirea „L-25", 
fiindcă sînt făcute după o con
cepție proprie atelierului nostru 
de tîmplărie și sculptură. Sînt 
mai moderne decît cele făcute 
de fabrică. Deci produs omo
logat sub numele liceului. Tot 
aici, în atelierul de electroteh
nică, unde se execută 300 dis
pozitive D.E.R. pentru Electro- 
bobinaj, aveam să citim o lo
zincă edificatoare : „Fiecare e- 
lev, propriul său controlor de 
calitate" ! Aveam să auzim de 
„aprovizionare ritmică", de „go
luri în producție", despre coo
perare între ateliere...

LUCREȚIA LUSTIG

na

AVEM FILME CU TINERI
DAR NU DESPRE TINERET

Vechile reproșuri aduse cine
matografiei privitor la absența 
tinerilor din filmele noastre nu 
mai au obiect. Demonstrația 
s-ar putea face simplu și fără 
efort, doar prin înșirarea citor- 
va titluri ale producției națio
nale de filme din, să zicem, ul
timii doi ani : ..Dragostea înce
pe vineri", „Despre o anume 
fericire", „Proprietarii", „Para- 
șutiștii", „O suțâ de lei", „De 
bună voie și nesilit de nimeni", 
poate și altele. Problema nu 
este însă a prezenței, în acest 
caz titlurile, cifrele sau listele 
de personaje puțind fi înșelătoa
re. Dacă există ceva care meri
tă să fie discutat acum, în 
această etapă a dezvoltării cine
matografiei noastre, acest ceva 
este măsura in care s-a consti
tuit o preocupare statornică și 
ambițioasă de a dezbate proble
mele specifice ale tineretului, 
implicat în film nu numai ca 
prezență fizică, nu numai ca 
virstă, dar și ca prezență și con
știință socială și morală activă 
a societății contemporane.

Tineretul despre care scriem 
astăzi, despre care facem filme 
astăzi, este generația care — 
așa cum rezultă din Programul 
partidului — va desăvîrși con
strucția societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și va scrie 
primele pagini ale istoriei co
muniste a țării noastre, genera
ția care va da conturul defini
tiv idealurilor revoluției. Este 
o materie umană generoasă pen
tru cinematografie, o zonă deo
sebit de fertilă și mereu ine
dită.

Să ne amintim că problemati
ca tineretului a constituit pîr- 
ghia unor mari dislocări în ci
nematografia mondială, echiva- 
lînd cu adevărate revoluții ar
tistice. Neorealismul italian, pri
ma și cea mai importantă miș
care cinematografică de după 
război, a cercetat cu patimă, cu 
înverșunare destinul tineretului : 
ce se întîmplă cu tinerii întorși 
de pe front, ce-i așteaptă, £ e le 
oferă societatea, are el puterea 
de a-și modifica soarta, poate 
scăpa de mizerie, de șomaj, de 
consecințele războiului ? Tinere
tul a fost eroul primelor filme 
mari ale perioadei postbelice, 
filme ce reprezintă un moment 
de glorie a cinematografiei. 
Mai tîrziu, mișcarea „tinerilor 
furioși" din Anglia, a adus o 
nouă infuzie de vigoare artei 
filmului, prin acea critică luci
dă, inflexibilă pe care eroii ti

neri au adresat-o unei societăți 
închise, anchilozate, incapabile 
de regenerare, opunind conser
vatorismului și filistinismului 
burghez o dorință aprigă de în
noire și eliberare. Sînt două 
momente revoluționare care 
s-au exprimat tocmai prin tine
ret și din unghiul de vedere al 
tineretului, momente care au lă
sat urme adinei și durabile atît 
în istoria filmului, cît și în gîn- 
direa cinematografică.

Nu ne-ăm referit întîmplă- 
tor la cele două puncte de răs
cruce ale istoriei filmului con
temporan. Sîntem încredințați că 
există condiții și forțe care să 
determine o concludentă replică 
românească ■ a acestor momente 
de mare intensitate ale artei ci
nematografice. Avem un număr 
de regizori talentați, între care 
unii tineri, interesați în mod 
sincer și pasionat de viața tl-

OPINII
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neretului, de universul moral șl 
psihologic al generației de care 
aparțin șl pe care năzuiesc s-o 
exprime. Avem, în același timp, 
un tineret foarte interesant, de
loc pasiv, deloc Idilic, deloc 
amorf, dimpotrivă, < adine preo
cupat de condiția sa existenția
lă, capabil să se bată pentru 
idealul său etic, pentru locul 
său în societate, pentru viitorul 
său, un tineret cu personalitate, 
mai precis cu personalități, un 
tineret cu o bogată și autentică 
viață spirituală, cu o conștiință 
politică și socială responsabilă, 
un tineret complex, hotărît, am
bițios, muncitor, cult. Universul 
lăuntric al acestor tineri, bogat 
și surprinzător prin diversitate 
și maturitate, constituie pentru 
cinematografie un imens cimp 
de Investigație, care trebuie ex
ploatat sîngeros, în folosul ar
tei. Problemele, întrebările, fră- 
mîntările, dilemele și căutările 
tinerilor de azi oferă cel mai 
ispititor material artistic cine
matografiei noastre și, în același 
timp, șansa cea mai sigură de 
autoînnoire, căci filmul se întîl- 
nește astfel cu zonele în care 
noul are densitatea maximă.

Aici, prin tineret și dinspre ti
neret, ar putea izbucni momen
tul românesc în cinematograful' 
european.

Ca producător al uneia din 
casele de filme, îndrăznesc să 
afirm că există semnele unei 
concentrări mai atente și mai 
puternice a cineaștilor asupra 
vieții și problematicii specifice 
tineretului. Unele din filmele 
semnificative în această direcție 
se află de-acum în producție, 
altele se elaborează. în același 
timp, însă, ne este dat să citim 
cu surprindere scenarii, și nu 
puține, în care se încearcă acre
ditarea unei imagini artificiale 
a generației tinere, imagine de
dusă nu din adevărul realității, 
ci din scheme uzate, respinse 
categoric atît de legile artei cît 
și de public. Sînt scenarii care 
prezintă fie un tineret idilic, 
aproblematic, amoral (nu imo
ral), jucăuș, pus pe șotii și glu
me școlărești, trăind parcă în 
vid, imatur și incult, neinteli
gent și abulic, o imagine mono
tonă, plicticoasă și fadă a unor 
pașnici arierați, fie un tineret 
de margine, compus din borfași, 
escroci, huligani, sau viitori 
borfași, escroci, huligani, trăind 
și el într-un fel de vid social, 
vorbind un protolimba], aproape 
nearticulat, provocator de haz 
ieftin, primitiv, consumînd nu
mai alcooluri și fum de țigară. 
Nu vreau să spun, doamne fe
rește, că n-ar exista și tineri 
aproblematici și amorali, că n-ar 
exista borfași, escroci, huligani. 
Nu vreau să spun că acești ti
neri nu pot deveni personaje de 
film. Important este ca filmul 
românesc să dea o imagine ade
vărată și profundă, asta însem- 
nînd și complexă și autentică, 
asupra tineretului. Important 
este ca filmul să dezbată pro
blemele tineretului la nivelul și 
la temperatura artei, să refuze 
falsurile și schemele, să respin
gă ilustrativismul comod, nean- 
gajant, să intre în dialog cu ge
nerația tînără, să o atragă în 
acest dialog, să o oblige la acest 
dialog prin forța ideilor, prin 
originalitatea imaginilor, prin a- 
dîncimea observației.

Generația care va pune pri
mele pietre la temelia societății 
comuniste din patria noastră, 
merită din plin filmele care să 
o reprezinte și să o consacre.

Nu știu precis cum stau 
lucrurile cu alte categorii de 
spectacole, dar e absolut si
gur că în materie de balet 
A.R.I.A. (adică Agenția Ro
mână de Impresariat Artistic) 
ne cam răsfață, în ultima 
vreme. Ca să fim mai pre- 
ciși, de la începutul anului 
ne-a adus ansambluri core
grafice din Statele Unite ale 
Americii, din Australia, din 
Danemarca și acum pe cel 
din-Mexic. Spectatorul român 
a avut posibilitatea, într-un 
răstimp relativ scurt, să vadă 
la lucru patru colective cu 
personalitate bine stabilită 
fiecare, cu stiluri și maniere 
interpretative diferite.

Oferiudu-ni-se cele două 
spectacole ale Baletului Na-

BALETUL 
NATIONAL 
MEXICAN

țional din Mexic, am avut 
prilejul, în primul rînd, să 
luăm contact cu o școală na
țională coregrafică originală. 
Este vorba de o școală 
cu rădăcini adine înfipte 
în tradiția folclorică (fie 
ea această tradiție una 
ancestrală sau una mai 
nouă), din care vrea să ex
tragă esențe, în intenția de a 
le pune apoi în circulație în 
cadrul sistemului valorilor 
culturale contemporane. Ca 
să fim mai preciși, este 
vorba de o valorificare 
a valorilor , folclorice nu 
prin folosirea citatului me
lodic (brut sau „stilizat"), 
ci prin intermediul unei pre
lucrări ce urmărește relevarea 
unei spiritualități specifice a 
poporului în sinul căruia au 
fost create respectivele opere 
muzicale sau dansuri.

Înseși partiturile muzicale 
abordate permit o remarcă a- 
supra spiritului ce animă ac
tivitatea trupei mexicane : de 
la J.S. Back s-a trecut brusc 
la Gustav Mahler, Igor Stra- 
vinski, Benjamin Britten, 
Krzysztof Penderecki și Iannis 
Xenakis (alături de care au 
mai fost prezente o lucrare de 
Rafael Elizondo, o selecțiune 
din muzica populară brazilia
nă și un acompaniament de 
percuție — aparținînd dan
satorului și coregrafului Luis 
Fandino). Să remarcăm, apoi, 
ebregrafiile semnate de Gui- 
llermina Bravo, Jaime Blank, 
Federico Castro și Luis Fan
dino.

RADU GÂDILA

TINERI ÎN HAINĂ MILITARĂ

Cintece de viteji peste 
creste de munți

(Cu vînători de munte într-un 
exercițiu tactic)

Peste întinderi se lăsase o 
liniște desăvîrșită. Pînă și copa
cii își încetează parcă legăna
rea lor spre crestele maiestuoase 
ale munților. Clipele trec din 
ce în ce mai greu. In adăpostu
rile lor militarii, cu privirea fi
xată pe terenul din față în 
care se află „inamicul", string 
la piept, instinctiv, armele. Sînt 
momentele grele, de maximă 
încordare și tensiune ce pre
ced acel moment al dezlănțui
rii unui atac viguros. Exerci
țiul tactic la care asistăm con
stituie prin complexitatea lui, 
prin încercările cărora urmează 
să le facă față ostași și ofițeri, 
un examen dificil al capacității 
de a-și îndeplini cu succes mi
siunile de luptă încredințate. 
Un examen care trebuie să ve
rifice măsura în care ostașii vî
nători de munte au deprins 
tainele măiestriei militare, s-au 
format multilateral ca apărători 
destoinici și pricepuți al patriei 
socialiste.

Mă aflu într-un post de co
mandă. Totul fusese pregătit pînă 
In cele mal mici amănunte. Sînt 
controlate, din nou, toate da
tele exercițiului. Comandantul 
stăruie cîteva clipe asupra cea
sornicului, urmărind mersul e- 
gal al secundarului. Face un 
semn și o rachetă se sparge în 
aer aruneînd jerbe multicolore. 
Liniștea este ruptă brusc și pu
ternic. Artileria deschide focul 
într-un ritm asurzitor. Vacar
mul face una cerul și pămîntul, 
zguduind munții din care pro
iectilele rup bucăți ce se prăvale 
de pe stînci. El este amplificat 
de ecoul ce se întoarce înapoi 
către bateriile de tunuri, învălu
ind întinderile în care sînt dis
puse subunitățile. Două ținte sînt 
lovite de prima lovitură a ar

melor antitanc. Flăcările cu
prind locul și mistuie totul. Una 
dintre ținte — ce simulează cel 
de al treilea tanc dușman — 
este atinsă doar în margine și 
nu se aprinde. Sticla cu lichidul 
inflamabil se află în centrul ei 
și numai dacă lovitura nime
rește în acest punct jerba de 
flăcări mistuie ținta. Toți, și 
noi cei de la punctul de coman
dă șl cel din tranșee, ne în
dreptăm privirile către ea. O 
nouă lovitură și sticla se aprinde. 
Abia mă rețin să nu aplaud. In
tră în acțiune armele automate. 
Țintele atinse cu precizie cad 
una după alta. începe atacul 
proprlu-zis. Subunitățile iau eu 
asalt poziția inamică. In vreme 
ce militarii asaltează, lulndu-1 
pieptiș, muntele din față, pe 
creste alte subunități ale bata
lionului își fac apariția șl des
chid focul asupra „inamicului",
lnvălulndu-1 într-un foc ne-
cruțător.

O rachetă luminoasă •em-
nalizează că misiunea a fost
îndeplinită. Militarii revin la 
punctul de adunare. Spectaco
lul ce se desfășoară în fața 
privirilor este Impresionant. Cu 
o viteză amețitoare individual 
sau în grup, vînătorii de mun
te se aruncă de la sute de me
tri înălțime în abisul ce 11 se 
deschide sub picioare. Corzile, 
frînghiile, pe care le manevrea
ză cu iuțeală și pricepere, se 
întind la maximum. Tremurul 
lor ușor te obligă să-ți ții ră
suflarea. Dar siguranța cu care 
sînt mînuite înlătură orice e- 
moție. Un militar coboară, pur- 
tînd în spate un tovarăș de 
luptă „rănit" ; alți doi fac ace
lași lucru cu un al treilea „grav 
rănit". în același fei este re
adusă de pe înălțimi tehnica de 
luptă.

ARMATEI"

Exercițiul a luat sfîrșlt. Bu
curia succesului Înlătură urmele 
efortului cerut de escaladarea 
rapidă și grea a peretelui stîn- 
cos al muntelui. Tinerii ofițeri, 
ca locotenențil Ion Herciu, 
Gheorghe Argeșanu sau Petru 
Kelemen, sint mîndri că milita
rii din subordine au acționat 
cu pricepere, că au aplicat 
corect cu acest prilej tot ceea 
ce și-au însușit pe cîmpul de 
instrucție, în sălile de specia
litate, în cadrul activităților de 
pregătire politico-educatlvă. Nu 
mai puțin mulțumiți sînt osta
șii înșiși de felul în care s-au 
comportat, de felul în care au 
reușit să învingă dificultățile, 
pentru a duce la capăt misiu
nea încredințată. Se conving din 
nou că lungile antrenamente e- 
fectuate, instrucția de zi cu zi, 

atenția pe care au acordat-o 
pregătirii de luptă șl politice in 
toată perioada anterioară au fost 
din plin răsplătite de succesul 
obținut. Ca șl comandanții lor, 
soldațll Ion Buga, Gheorghe Da
mian, Ion Terecoasă, Vaslle 
Vulpe, toți ceilalți militari al 
batalionului țin privirea sus, în
cearcă acel emoționant și înăl
țător sentiment al datoriei îm
plinite.

Și din nou liniștea văilor a- 
dînci și a crestelor semețe este 
tulburată. De data aceasta din 
piepturile tinere ale vînătorilor 
de munte se înalță un cîntec 
ostășesc, cîntec ce cuprinde în
tinderile și-i va însoți pînă la 
unitate ca semn al victoriei, al 
succesului, al atingerii țelului 
propus.

AL. DOBRE
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SOSIRE
La invitația Comisiei pentru 

politică externă a Marii Adunări 
Naționale, marți după-amiază, a 
sosit, în Capitală, o delegație a 
Comitetului pentru politica ex
ternă gl Adunării Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, în frunte cu 
Mihailo Iavorski, președintele 
comitetului, care va face o vi
zită în țara noastră. Din dele
gație fac parte deputății Radmi
la Matici, Joza Vilfan, Svetoslav 
Popovicl, Moricz Romano.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții 
au fost întîmpinați de Mihai 
Dalea, președintele Comisiei 
pentru politica externă a 
M.A.N., și membri ai comisiei.

VIZITE
La invitația ministrului afa

cerilor externe al Republicii 
Franceze, Jean Sauvagnargues. 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovercu. va face o 
vizită oficială in Franța, în 
zilele de 4 și 5 noiembrie a.c.

★
în cadrul vizitei pe care o în

treprinde in țara noastră, dele
gația Mișcării pentru Socialism 
(M.A.S.) din Venezuela a vizi
tat Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România, Tîrgul 
Internațional București-1974, 
noile cartiere și construcții so- 
cial-edilitare din municipiul 
București, Grupul industrial 
petrochimic de la Brazi și Com
binatul de vinificație Valea 
Călugărească din județul Pra
hova, fabrica „Tricotajul", gră
dinița de copii a uzinelor „Trac
torul" și I.A.S. Prejmer din ju
dețul Brașov.

SESIUNE
La Ministerul Comerțului Ex

terior și Cooperării Economice 
Internaționale au început, marți 

dimineață, lucrările celei de-a
IV-a  sesiuni a Comisiei mixte 
de cooperare economică dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Africa Centrală.

Delegația română la lucrări 
este condusă de Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, iar delega
ția centrafricană de Jean Paul 
Mokodopo, ministrul planului și 
cooperării.-

Schimbul de vederi care a 
avut loc cu acest prilej a evi
dențiat cursul ascendent al re
lațiilor economice dintre cele 
două țări, dorința părților de a 
extinde și diversifica schimbu
rile comerciale și cooperarea 
bilaterală în avantajul reciproc.

★
în aceeași zi, delegația econo

mică centrafricană a vizitat 
Tirgul Internațional București.

FESTIVAL
Marți seara, a început, la 

Cluj-Napoca, Festivalul teatre
lor naționale din țara noastră, 
manifestare artistică de presti
giu, devenită tradițională. închi
nat Congresului al XI-lea al 
partidului, festivalul din acest 
an aduce la rampă piese româ
nești de autori contemporani.

în cadrul acestei manifestări 
va fi organizat un simpozion 
republican pe tema valorificării 
scenice a dramaturgiei româ
nești.

CONDOLEANȚE
în legătură cu încetarea din 

viață a ministrului afacerilor 
externe al Irakului, Shazel 
Taqah, marți dimineața au pre
zentat condoleanțe, la Ambasa
da Republicii Irak din Bucu
rești, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe.

La închiderea Tirgului Internațional București

Contacte fructuoase, 
tranzacții comerciaie 
reciproc avantajoase

Marți, și-a închis porțile edi
ția 1974 a Tirgului Internațio
nal București, cea mai impor
tantă manifestare internațională 
cu caracter economic și comer
cial găzduită de Capitala țării 
noastre. Această confruntare, 
organizată sub semnul promo7 
vării schimbului de valori ma
teriale, de idei și experiență, a 
reunit peste 1 000 de firme in
dustriale și comerciale din 24 de 
țări, care au prezentat produse 
din subramurile de vîrf ale in
dustriei constructoare de ma
șini : electronica și electroteh
nica, optica și mecanica fină, 
mașinile-unelte și din alte do
menii.

Beneficiind de condiții su
perioare de organizare, de spa
ții mai mari de expunere, un 
profil lărgit față de edițiile 
din 1970 și 1972, cea din acest

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Serviciului pen
tru schimburi internaționale 
și vizite pe linie de tineret 
(I.J.A.B.) din R. F. Germa
nia, care va efectua, la invi
tația C.C. al U.T.C., o vizită 
in țara noastră. 

an a suscitat un interes cres- 
cind, reflectat atit în partici
parea amplă și prestigioasă, cît 
și în afluența de vizitatori (pes
te 300 000 de persoane în de
cursul celor 10 zile, cît a fost 
deschisă cea de-a treia ediție, 
îndeosebi specialiști români și 
din diverse țări).

Tîrgul Internațional București 
a constituit, în același timp, ca
drul unor contacte fructuoase, 
un prilej de identificare și pu
nere în valoare a unor noi po
sibilități de extindere și diver
sificare a comerțului și coope
rării economice. De altfel, in
tensa activitate de negocieri și 
perfectarea de tranzacții co
merciale, reciproc-avantajoase, a 
fost caracteristica principală, 
dominantă, a celei de-a treia 
ediții a T.I.B. Mii de specialiști 
și oameni de afaceri au luat loc 
la masa tratativelor, discuțiile 
finalizîndu-se în sute de con
tracte de export-import, în 
aranjamente ce stabilesc o se
rie de acțiuni de cooperare și 
specializare în producție.

în baza contractelor semnate, 
întreprinderile românești de 
comerț exterior vor exporta în 
Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germania, U.R.S.S. și în alte 
țări locomotive Diesel-hidrauli- 
ce, vagoane, linii pentru lami
narea oțelurilor aliate, radio
receptoare, convertizoare, trans
formatoare, diverse componente 
electronice, tractoare, mașini 
automate și semiautomate de 
tricotat, utilaje petroliere, 
strunguri și alte mașini-unelte, 

motocompresoare și rulmenți, 
subansamble de prese pentru 
industria metalurgică și alte 
produse. Pe aceeași linie sînt 
de menționat și contractele în
cheiate cu parteneri din Argen
tina, Australia, R. P. Chineză, 
Cuba, Iran, Liban, Libia, 
Tailanda și din alte țări, care, 
deși n-au participat la tîrg cu 
expoziții proprii, au ținut totuși 
să-și trimită reprezentanți la 
București.

Concomitent, au fost concreti
zate o serie de contracte pri
vind importurile românești de 
instalații și utilaje chimice, ma
șini-unelte, aparate de măsură 
și control, mașini de calculat și 
accesorii, aparatură electronică, 
diverse componente electronice, 
oțeluri speciale, table și țevi 
din Anglia, Austria, Belgia, 
Cehoslovacia, Elveția, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Japonia, Olanda, Suedia, Unga
ria, U.R.S.S. și din alte țări.

Vorbind despre auspiciile fa
vorabile sub care s-a desfășurat 
confruntarea tehnică de la 
București, ing. Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, a declarat : 
,,Se poate aprecia că din punct 
de vedere al rezultatelor, fie 
chiar și preliminare, ediția 1974 
a T.I.B. se situează peste nive
lul atins de cele două ediții an
terioare. Dar un bilanț complet 
al rezultatelor înregistrate la 
T.I.B. ’74 va fi, evident, mult 
mai bogat".

(Agerpres)

PRODUCȚIA DE ZAHĂR VA FI
SUPERIOARA PREVEDERILOR

(Urmare din pag. I)

preambalat zahărul cubic înce- 
pind cu cutiile de 2 kg pînă la 
pachetele de cite 2 și 3 bucăți, 
pentru alimentația publică. Circa 
60 la sută din volumul total de 
zahăr tos ce se consumă în în
treaga țară este preambalat în 
pungi speciale aici la Bod. Tra
dițiile vechi ale colectivului din 
Bod — fabrica a fost înființată 
cu peste 80 de ani în urmă — 
precum fi hărnicia fi priceperea 
muncitorilor constituie garanția 
fermă atit a realizării unei pro
ducții abundente cît și a calității 
superioare a sortimentelor de za
hăr ce ve vor pune la dispoziția 
consumatorilor.

In numai două 
DECADE-600 TONE 

PESTE PLAN
Zile de activitate intensă, fe

brilă la Fabrica de zahăr din 
Tg. Mureș. Sute de camioane 
din toate direcțiile județului în
cărcate cu rodul bogat al aces
tei toamne au drept țintă silo
zul, în timp ce alte sute de va
goane încărcate cu sfeclă de za
hăr intră direct în fabricație. 
Ca niciodată pînă acum, produc
ția de sfeclă de zahăr se anunță 
a fi dintre cele mai bogate. 
Așa după cum ne relata tovară
șul Iosif Szekely, vicepreședinte 
al U.J.C.A.P. Mureș ea se esti
mează a fi cu 35—40 000 tone 
mai mare decît cea a anului 
trecut pe județ.

Este firesc deci ritmul alert 

în care lucrează colectivul de 
la fabrica de zahăr, strădania a- 
cestuia de a valorifica în cel 
mai înalt grad materia primă, 
astfel îneît necesitățile de con
sum ale populației să fie satis
făcute pe deplin. Iar barome
trul cel mai fidel al unor ase
menea preocupări îl constituie 
evident nivelul producției de 
zahăr care marchează de la o 
zi la alta creșteri spectaculoase.

Comparativ cu primele două 
decade ale lunii octombrie a a- 
nului 1973 în cele 20 de zile din 
această lună s-au obținut cu 
peste 600 tone de zahăr mai 
mult.

în această situație, cum este 
și firesc, s-a înregistrat și o de
pășire corespunzătoare a sarci
nilor de livrare la fondul pieței, 

împreună cu tovarășul Iuliu 
Chirilă, secretarul comitetului 
de partid, am urmărit procesul 
descărcării materiilor prime. 
Două silvere, podurile rulante, 
instalații hidraulice sînt prea 
puține pentru a face față con
voaielor de mașini care intră 
pe două rînduri pe poarta fa
bricii.

M. BORDA

CANTITĂȚI SUFICIENTE 
PENTRU APROVIZIONA

REA CAPITALEI
Camioane, tractoare cu re

morci, trenuri cu zeci de vagoa
ne încărcate cu sfeclă aduc bo
gatele roade ale acestei toamne 
de prin Bărăgan și Dobrogea 
spre Fabrica de zahăr și acid 
citric din Giurgiu. La rampa de 
recepționare a sfeclei este de 

serviciu echipa condusă de Du
mitru Monda. „La fiecare 4 mi
nute cîntărim și descărcăm trei 
camioane — ne declară șeful de 
echipă. Zilnic primim peste 
2 000 de tone, iar în bazele de 
recepție însilozăm pentru peri
oada de iarnă 8 000—9 000 tone 
de sfeclă în fiecare zi. Peste 
1 200 de tone vin de la bazele 
de recepție, iar 800 de tone de la 
C.A.P.-uri. Echipe special con
stituite, lucrînd în 3 schimburi, 
descarcă 40—50 de vagoane pa 
zi".

— Producem 240—250 de tona 
de zahăr în 24 de ore, aceasta 
este capacitatea maximă a in
stalațiilor — ne spune ing. 
Gheorghe Cristescu, directorul 
fabricii. Cea mai mare parte din 
această cantitate — 140 de tone 
— se încarcă in vagoane și ca
mioane și ia drumul Capitalei. 
Bucureștenii, poate nu știu, sînt 
aprovizionați cu zahăr de aici, 
de la Giurgiu. Respectăm întoc
mai planul de livrări și pregă
tim rezervele necesare pentru a- 
provizionarea populației din zo
nele ce ne sînt repartizate — 
București, Ilfov și Constanța — 
pentru întreaga perioadă a anu
lui. Avem deja rezerve de za
hăr, pentru satisfacerea cerințe
lor consumatorilor din aceste 
zone pînă în toamna viitoare. 
Cu plusul de zahăr ce-1 vom fa
brica se vor putea satisface, în 
totalitate, cerințele populației 
din întreaga țară. >

.Mașinile de preambalat func
ționează și ele în trei1 schim
buri : împachetează fiecare 60 
de tone de zahăr pe zi. Patru 
benzi transportoare încarcă si
multan tot atîtea vagoane cu za
hăr care vor ajunge chiar astăzi 
la I.C.R.A.-București.

I. MORARU

Cîteva sute de tineri au primit brevetele, 
dar cei mai multi așteaptă la start!

Evidența existentă la Consi
liul pentru educație fizică și 
sport al municipiului Hunedoa
ra atestă că încă de la debut, 
complexul polisportiv „Sport și 
sănătate" — mijloc important de 
cuprindere a maselor în practi
carea organizată a exercițiilor 
fizice și a sportului — s-a bucu
rat de un larg interes. Pină la 
această oră aproape 2 000 de ti
neri din școlile, facultățile, în
treprinderile și instituțiile ora
șului au trecut probele și nor
mele prevăzute, intrind în pose
sia brevetelor de participanți. 
O atracție deosebită a avut com
plexul polisportiv în cele două 
mari unități economice — Com
binatul siderurgic și întreprin
derea de construcții siderurgice 
— unde numărul celor care 
practică, în mod organizat, spor
tul a depășit cifra de o mie.

Situația nu reflectă însă ade
văratele posibilități ale munici
piului. La Liceul nr. 1 există 
peste 400 de elevi care ar pu
tea trece probele, dar acest pas 
nu l-au făcut decît 100. La 
grupul școlar profesional — cu 
peste 1 500 de elevi — există 
doar 130 posesori de brevete, iar 
la Școala generală nr. 5 nu pu
tem consemna încă nici un par
ticipant la competiții. Acest fapt 
reliefează slaba preocupare a or
ganizațiilor U.T.C. și a cadrelor 
didactice de specialitate pentru 
popularizarea acțiunii polispor
tive „Sport și sănătate", pentru 
atragerea cît mai multor par
ticipanți, pentru ținerea la zi a 
evidenței. Un mare număr de 
elevi de la Liceul nr. 1 au tre
cut probele, dar brevetele — so
site încă din luna mai — n-au 
fost nici pină acum completate 
și repartizate în totalitate. La 
Institutul de subingineri, stu
denții știu foarte puține lucruri 
despre complexul polisportiv la 
care sînt chemați să participe. 
Pavel Diaconii, anul III, Dumi
tru Tănase, din anul I, Viorel 
Adam din anul al II-lea și alții 
ne-au mărturisit că n-au văzut 
Încă brevetele și nici afișe care 
să popularizeze competiția. To
varășul Gheorghe Popoiu, pre
ședintele Consiliului Asociației 
studenților comuniști pe insti
tut, a recunoscut că așa se pre
zintă lucrurile și a ținut să pre
cizeze că nici în viitor nu se vor 
îndrepta. De ce ? Lipsește o ba
ză sportivă proprie.

Este adevărat că studenții sînt 
nevoiți să apeleze mereu la aso
ciațiile sportive din întreprin
deri pentru a le pune la dispozi
ție terenurile și că acestea îi mai 
refuză cîteodată (in fond, au și 
ele programe de activități pe ca
re trebuie să și le ducă la în
deplinire), că o bază sportivă le 
este absolut necesară Și studen

ALEXANDRU MACEDON : Sca
la (orele 8,45; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30) , Festival (orele 9; 12; 15; 
17,45; 20,30).

NONA : Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

MISTERUL VASULUI „MARY 
DEARE" : Patria (orele 9,30; 12,15; 
15; 17,30; 20), București (orele 
8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 20,45), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 16; 18,15;
20.30) .

VIZUINA VULPII : Capitol (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Victoria (orele 9,30; 12; 
15; 17,45; 20,30), Volga (orele 9.30; 
12,30; 15; 17,30; 20), Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15).

FIUL RISIPITOR : Lira (orele 
15,30; 18; 20,15), Giulești (orele 
15,30; 18; 20,15).

RUY BLAS : Feroviar (orele 9; 
11.15; 13,30: 15,45; 18,15; 20,30), Me
lodia (orele 9: 11,15; 13,30; 46; 
18,30; 20,45), Modern (orele 9; 
11.15: 13.30: 16: 18,15; 20.30).

ORDINUL ANA : Drumul Sării 
(orele 15.30; 18: 20.15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Excelsior (orele 9; 11,15; 

ților din Hunedoara, dar pină la 
împlinirea acestui deziderat nu 
putem concepe ca aici să nu se 
mai facă sport. Trecerea probe
lor prevăzute în complexul 
„Sport și sănătate" nu necesită 
amenajări deosebite, ci doar un 
pic de interes și pasiune. în ul
timă instanță, alergările, săritu
rile, aruncarea greutății și alte
le s-ar putea desfășura chiar in 
curtea institutului ! Considerăm 
apoi că printr-o judicioasă pla
nificare bazele sportive pot fi 
folosite mai intensiv, creîndu-se . 
și studenților posibilitatea de a 
practica exercițiile fizice. Solu
ții s-ar găsi dacă organizația de 
tineret a institutului n-ar fi pre
ocupată în primul rînd să de
monstreze că la Hunedoara... nu 
se poate face sport !

Ne-am referit îndeosebi la de
ficiențele întilnite în școli și fa
cultăți deoarece in aceste unități 
organizația U.T.C. răspunde di

Campionatele mondiale de gimnastică
Cea de-a 18-a ediție a 

campionatelor mondiale de 
gimnastică a continuat marți 
la Varna cu desfășurarea 
exercițiilor impuse pentru e- 
chipele masculine. în clasa
ment conduce echipa Japo
niei cu 284,40 puncte. Selec
ționatele U.R.S.S. — 280,80 și 
R. D. Germane — 279,50
puncte se află pe locurile 
următoare. Echipa României 
ocupă locul 6 cu 270,40 punc
te. O comportare excelentă 
a avut la inele campionul 
nostru Dan Grecu care a 
obținut 9,70, cea mai mare 
notă din concurs. De a- 
semenea a evoluat foar
te bine Ia inele un alt mem
bru ai echipei noastre 
M. Borș care a primit nota 
9,60.

box: Runda a 4-a a ..Naționalelor"
Aseară, în cea de-a patra 

reuniune a finalelor campio
natelor naționale de box au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate tehnice : isemimus* 
câ : Al. Turei (Voința Cluj- 
Napoca) b.p. pe D. Negru 
(Dinamo Brașov) ; Remus 
Cozma (C.S.M. Cluj-Napoca) 
b.ab. 3 pe P. Stîrcu (A.S.A. 
Bacău) ; P. Ganea (B.C. 
Galați) b.p. pe V. JTtogănaru 
(Metalul Plopeni). Campio
nul țării la această categorie, 
Aurel Mihai (Farul Constan

13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

PLANETA SĂLBATICĂ : Feren
tari (orele 16; 18; 20).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Grivița (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Crîngași (orele 16;
18.15) , Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

PIELE DE MĂGAR : Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,15), Doina 
(orele 11; 13,15; 17,30; 20) — la
orele 9,45 și 16 program pentru 
copii.

PRIETENA MEA SYBILLE : 
Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

GOANA DUPĂ AUR : Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30),  Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15), Cotroceni (orele 14; 16; 
18: 20).

VÂND ANA : Unirea (orele 16; 
19), Pacea (orele 13; 16; 19), Bu- 
zeștl (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

ULTIMA LUPTA : Popular (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

MIHAI VITEAZUL : Munca (o- 
rele 15,30; 19).

SCURTA VACANTĂ : Aurora
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

Complexul polisportiv „SPORT 
Șl SĂNĂTATE" la Hunedoara

rect de organizarea și desfășura
rea complexului polisportiv. Din 
păcate, sarcina este lăsată dese
ori în grija profesorilor de spe
cialitate care se descurcă cum 
pot și cum găsesc de cuviință. 
De regulă ei procedează în fe
lul următor : normele și probe
le pe care elevul trebuie să le 
treacă în cadrul orelor de edu
cație fizică sint consemnate a- 
poi și în brevetul de partici
pant la complexul „Sport și să
nătate" (fapt permis in mod in
explicabil de către regulament) 
ceea ce transformă o acțiune uti
lă și interesantă într-o pură 
formalitate. Firesc ar fi ca nor
mele complexului să difere de 
ale programei școlare pentru a 
constitui, intr-adevăr, un stimu
lent și a contribui în mod supli
mentar la dezvoltarea fizică a tî- 
nărului.

AL. BĂLGRADEAN

Astăzi odată cu desfășura
rea exercițiilor libere pentru 
echipele feminine se va de
cerna prima medalie de aur 
a campionatelor. în clasa
ment, după desfășurarea 
exercițiilor impuse, pe pri
mul Ioc se află formația 
U.R.S.S. cu 190,80 puncte, ur
mată de echipele R.D. Ger
mane — 186,20 puncte și Un
gariei — 184,65 puncte. Echi
pa României ocupă locul 
cinei eu 180,85 puncte. La 
individual compus conduce 
sovietica Ludmila Turîșceva 
cu 38,95 puncte. Cel mai bun 
rezultat dintre sportivele 
noastre este deținut la indi
vidual compus de Alina Go- 
reac cu 36,85 puncte.

ța), a pierdut prin neprezen- 
tare meciul cu Coman Irimia 
(B.C. Brăila) ; cocoș : D. 
Dorobanții (Dinamo Bucu
rești) b. descalificare repri
za a doua pe Săli Iuseim 
(Hidrotehnica Constanța) ; 
Al. Dobăieș (Metalul Bocșa 
Română) b.p. pe V. Drăgan 
(Voința București) ; V. Kis 
(A.S.A. Cluj-Napoca) b.p. pe 
L. Horvath (Crișul Oradea) ; 
pană : Gh. Ciochină (Steaua) 
b.p. pe M. Peia (Metalul 
București) ; M. Ploieșteanu

FLOAREA DE PIATRA : Viito
rul (orele 16; 18; 20).

FĂRĂ UN ADIO : Bucegi (orele 
16; 18; 20).

„STEJAR" — EXTREMĂ UR
GENȚĂ : Progresul (orele 16; 18; 
20).

RIUL ROȘU : Moșilor (orele 
13.30; 15,45; 18; 20,15).

ÎN CER ȘI PE PĂMÎNT : Raho
va (orele 16; 18; 20).

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

TREI INOCENȚI : Vitan (orele 
15.30; 18; 20).

POLIȚIA SUB ACUZARE : Fla
căra (orele 15,30; 17,45; 20).

JOE LIMONADA : înfrățirea 
(orele 16; 18; 20).

MIERCURI 23 OCTOMBRIE 1974
Teatrul de Operetă : OKLA

HOMA — ora 19,30 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : JOC DE PISICI — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : ELISA- 
BETA I — ora 19.30 ; Teatrul 
,,C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
LADY — ora 19.30 : (Sala Stu
dio) : PITICUL DIN GRADINA 
DE VARĂ — ora 19 ; Teatrul de

Bogat program sportiv 
pe micul ecran

MIERCURI 23 OCTOMBRIE
Ora 12,30 — Campionatele 

mondiale de gimnastică — e- 
xerciții litere femei. Transmi
siune directă de la Varna. 
Ora. 14,55 — Fotbal : Dinamo 
București — F.C. Koln (Cupa 
U.E.F.A.). Transmisiune directă 
de la Stadionul Dinamo.
JOI 24 OCTOMBRIE

Ora 18,05 — Campionatele 
mondiale de gimnastică — e- 
xerciții libere bărbați. Trans
misiune de la Varna.
VINERI 25 OCTOMBRIE

Ora 16.00 — Fotbal : Ujpest 
Budapesta — Leeds United 
(Cupa Campionilor Europeni), 
înregistrare de la Budapesta.
SIMBĂTĂ 26 OCTOMBRIE

Ora 13.00 — Campionatele 
mondiale de gimnatsică —- fi
nale. Transmisiune de la 
Varna. Ora 15,00 — Fotbal :

handbal: Tur de orizont înaintea 
derbiului Dinamo-Steaua

Ultimele etape ale diviziei 
naționale de handbal au fost 
dominate de întîlnirile directe 
dintre principalele protagoniste, 
care aveau să aducă unele cla
rificări în prima parte a clasa
mentelor. Partidele, în majori
tatea lor, au purtat amprenta 
unor dispute dîrze, însă nivelul 
tehnic și spectacular a lăsat de 
dorit. Referindu-se la echipele 
din campionatul feminin, antre
norul emerit Constantin Popescu 
ne-a declarat : „Mare parte din
tre competitoare sînt deficitare 
Ia capitolul pregătire tehnică 
și fizică, acționează prea lent in 
fazele de atac și se dovedesc 
inconstante de la o etapă la 
alta". Amintim, bunăoară, că 
handbalistele de la Textila Bu- 
huși au întrecut pe lider în e- 
tapa a 7-a. 14-8 cu I.E.F.S., iar 
după opt zile au cedat cu 9—18

(Progresul) b.p. pe I. Guță 
(B.C. Brăila) ; I. Angelescu 
(C.S.M.) b.p. pe Al. Barbu 
(Dinamo București) ; G. Po- 
metcu (Rapid) b.p. pe N. 
Butiseacă (B.C. Galați). în 
meciul „vedetă" la „cocoș" 
s-au întîlnit Mircea Tone 
(B.C. Galați) și C. Buzducea- 
nu (Steaua). Gălățeanul a 
a primit decizia la puncte 
(5-0).

Astăzi de Ia ora 15,00 și 
respectiv 19,00 au loc alte 
două reuniuni.

Comedie : NICNIC — ora 19,30 ; 
Teatrul Mic : DUPĂ CĂDERE — 
ora 19,30 ; Teatrul Giulești : CINE 
UCIDE DRAGOSTEA — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu : MITICĂ 
POPESCU — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : PAR
DON... SCUZAȚI... BONSOAR — 
ora 19,30 ; Circul „București" : 
MARELE SPECTACOL — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă" : 
OMUL INVIZIBIL — ora 9.30; 
Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
SIMBĂTĂ LA VERITAS — ora 20.

MIERCURI 23 OCTOMBRIE 1974
PROGRAMUL III
9,00 —• Știri ; 9,05 —• Panoramic 

muzical ; 9,55 — Melodia zilei.
„Ne e partidul marea călăuză" de 
A. Bretz ; 10,00 —- Meridian club ; 
11,00 — Profil pe portativ — di
rijorul Bernard Haitink ; 11,30 — 
Muzică din operete ; 12,00 Știri ; 
12,05 — Invitație în fonotecă ; 
12.55 — Melodia zilei : 17,00 — Ști
rile după-amiezii ; 17,05 — Alo, 
Radio! — muzică ușoară la cere
re ; 17.50 — Tineri ni-s anii, tinăr 
ni-i cîntul. Emisiune adresată 
formațiilor corale de tineret; 18,00

Politehnica Timișoara — F.C. 
Argeș (divizia A) — repriza 
I. Transmisiune directă de 
la Timișoara. Ora 15,45 •—
Handbal masculin : Dinamo— 
Steaua (derbiul campionatului 
national) — ultimele 15 minu
te din repriza I. Transmi
siune directă de la Stadionul 
Dinamo. Ora 16,00 — Fotbal : 
Repriza a Il-a a meciului Po
litehnica Timișoara — F. C. 
Argeș (transmisiune directă). 
Ora 16.45 — Handbal mascu
lin : Dinamo—Steaua, renriza a 
Il-a (înregistrare). Ora 17.15 — 
,.Galeria campionilor" : atleții 
Imre și Miklos Nemeth — tată 
și fiu.
DUMINICA 27 OCTOMBRIE

Ora 11.15 — Finalele campio
natelor naționale individuale 
de box ale României (aspecte). 
Transmisiune directă de la Pa
latul Sporturilor și Culturii. 
Ora 17,45 — Campionatele mon
diale de gimnastică — finale. 
Transmisiune directă de la 
Varna.

în fața Universității București, 
pentru ca în etapa următoare să 
aducă prima înfrîngere din a- 
cest sezon Universității Timi
șoara.

Dintre noile promovate se re
marcă Progresul București, care 
a obținut victorii în fața unor 
echipe mai rutinate. în etapa a 
X-a, elevele fostului internațio
nal Simion Pompiliu au între
cut cu scorul de 21—9 Universi
tatea laș, și ocupă locul 4 in 
clasament. La polul opus se si
tuează Sparta Mediaș, care a 
cunoscut eșecul la scor, deți- 
nînd, la ora actuală, „lanterna 
roșie". După penultima etapă a 
turului, disputată duminică, 
Universitatea Timișoara a tre
cut, din nou, pe primul loc. Ciș- 
tigînd derbiul cu I.E.F.S., timi- 
șorencele au acumulat 15 puncte 
și au un joc restanță cu Univer
sitatea Iași, pe care îl susțin 
azi. Pe locurile 2 și 3 se află 
Universitatea București și 
I.E.F.S., cu același număr de 
puncte, 15. Duminică, în ultima 
etapă a turului, timișorencele 
joacă în Capitală, cu Universi
tatea, meci care va decide cam
pioana de toamnă.

Ieri, Steaua a susținut, în Ca
pitală. meciul restanță cu Ști
ința Bacău, de care a dispus cu 
19—16 și a revenit pe prima po
ziție în clasament, cu 20 de 
puncte. Pe locul 2 se află Di
namo cu 18 puncte, urmată de 
Minaur Baia Mare, cu 16 punc
te. Simbătă, pe Dinamo, se dis
pută tradiționalul derbi Dinamo- 
Steaua, de la ora 15,45.

M. L.

— Șapte zile, șapte arte. Arte 
plastice ; 18,10 — Dublu recital : 
Aura Urziceanu și O. C. Smith ; 
18,55 — Melodia zilei ; 19,00 — In 
direct... de la Reșița. „Zilele cul
turii reșițene" ; 19,30 — știri ; 19,35
— Casa de discuri EMI ; 20,00 —
Figuri de seamă din istoria cultu
rii românești. Ovid Densusianu ; 
21,00 — Radlofonorama. Muzică u- 
șoară de peste hotare ; 22,00 —
O zi într-o oră ; 23.00 — Vedete 
ale muzicii ușoare ; 23,15 — Poeti
ca. Ovidiu Genaru ; 23,20 Tim
pul și spațiul în muzică (Emisiu
nea I) 23,55—24,00 — Ultimele știri.

MIERCURI 23 OCTOMBRIE 1974
PROGRAMUL I
8,30 Curs de limba engleză. Te- 

leșcoală. 9,20 Botanică (clasa a
V-a).  9.30 Geografie (anul IV li
ceu). 9,50 îndrumări metodice 
RTVS (liceu). 10,00 Curs de limba 
rusă. 10,30 Argeșul cîntă cu țara. 
11,00 Caraglale pe ecran : „Două 
lozuri", „Lanțul slăbiciunilor". 
12,10 Documentar TV : Valea Fru
moasei moare. Valea Frumoasei

Ieri, 22 octombrie, ora 11 dimineața. la 
Hala „Unirii", Raionul „zahăr" e bogat 
aprovizionat.

Fotografii de VASILE RANGA

Să-i lămurim pe acești bunici că stocarea 
alimentelor nu-i o dovadă de înțelepciune !

După cum se vede din fotografiile alăturate, 
numai in imaginația unora am putea avea 
greutăți în această toamnă bogată...

Grijii statului să-i răspundem
cu înțelepciunea adevăraților

Un raid efectuat ieri în unită
țile alimentare ale Capitalei a 
evidențiat, cum era de așteptat, 
buna aprovizionare a acestora, 
oromptitudinea în deservirea 
populației cu produse de bază. 
La unitatea Comaliment nr. 1 
(Leonida), rafturile sînt pline. 
Personalul este antrenat la 
completarea urgentă acolo unde 
solicitările sînt mai mari. Se 
descarcă o mașină de sticle cu 
ulei. Imediat sînt așezate la în- 
demîna cumpărătorilor. De la 
șeful unității, Dumitru Cîmpea- 
nu, aflăm că au sosit 2340 de 
sticle. O altă mașină a plecat 
să onoreze comenzile la zahăr, 
îmbulzeala unor cumpărători 
lacomi împiedică personalul la 
aducerea și aranjarea produse
lor. Cîțiva necumpătați am în
tîlnit și în halele Unirii, „au- 
toservindu-se“ direct de pe că
ruciorul cu care se transportă 
zahărul. „Nici nu au răbdare să 
așezăm marfa, se revoltă pe 
bună dreptate vînzătoarea Geor- 
geta Sameș. Numai ne încurcă". 
Dezaprobarea din partea celor
lalți cumpărători și lămuririle 
personalului de serviciu i-au a- 
dus pe cei în cauză la realitate.

renaște. 12,30 Campionatele mon
diale de gimnastică. Exerciții li
bere — femei. Transmisiune direc
tă de la Varna. 13,45 Telex. 13,50 
închiderea programului. 14,55— 
16,45 Fotbal : Dinamo București— 
F. C. Kdln, In cadrul Cupei 
U.E.F.A. Transmisiune directă de 
la Stadionul Dlnamo. 17,30 Telex. 
17,35 Steaua Polară. 17,55 Publi
citate. 18,00 Istoria operetei în 
personaje. 18,15 Scena. Emisiune 
de actualitate șl critică teatrală.
18.30 Tragerea pronoexpres. 18.40 
Din țările socialiste. 18,50 Familia 
la Craiova. 19,20 1001 de seri : Po
vești din călimară. 19,30 Telejur
nal. 20,00 TIB ’74. România în co
merțul mondial. 20,15 Teleclnema- 
teca. Ciclul „Mari ecranizări" — 
„Pescărușul" — producție a stu
diourilor sovietice. 21,50 Mic atlas 
muzical — muzică ușoară. 22,10 24 
de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL TT
20,00 Avanpremieră. 20,05 O 

viață pentru o idee : Iuliu Hațle- 
ganu. 20,35 Publicitate. 20,40 Mu
zică ușoară cu formația Nicușor 
Predeseu. 20.55 Telex. 21.00 Reluări 
la cererea telespectatorilor : în- 
tîlnire cu Dan Iordăchescu. 21,45 
Bucureștlul necunoscut. Acel mi
nunați meșteri ai construcțiilor... 
22,00 Contemporanele noastre.
22.30 închiderea programului.

gospodari!
Au înțeles jenați cît de nejus- 

, tificată. este atitudinea lor, cînd 
au văzut că în rafturi a fost a- 
șezată o cantitate de 5 000 kg 
zahăr. La „Unic" au fost distri
buite 1 000 sticle cu ulei și 4 000 
kg zahăr. S-a plecat la depozit 
după alte cantități. Sosesc la 
timp, conform graficului, pen
tru ca pe toată perioada zilei 
să se găsească din abundență 
sortimentele respective.

Preocuparea pentru buna or
ganizare a magazinelor am în
tîlnit și la complexele Modern, 
Bitolia, Triumf, la multe alte 
unități similare. Cîteva cifre 
stau mărturie acestei activități 
de servire a populației. între 
1—21 octombrie, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului tre
cut, au fost vîndute în plus nu
mai în unitățile I.C.S. Comali
ment peste 220 tone zahăr, față 
de cantitățile rezultate din co
menzile obișnuite. „Am introdus 
în rețeaua noastră de desfacere 
— ne oferă cîteva lămuriri în 

/acest sens tovarășul Eugen 
Trandafir, director coordonator 
al I.C.S. Comaliment — pînă la 
20 tone zahăr zilnic. La fel, ulei 
și alte produse solicitate ca ur
mare a creșterii consumului în 

Tot în jurul orei 11, la „Comaliment" din Bulevardul Ana Ipă- 
tescu. Ulei, conserve, carne. Și niște gospodari exagerați, care 
cred că a Îngrămădi înseamnă a economisi.

această perioadă de toamnă. Se 
găsesc la vînzare, în majorita
tea timpului, în toate magazi
nele și sîntem în măsură să 
asigurăm cererile sporite. Avem 
stocuri suficiente și vom primi 
în continuare conform consu
mului. Parcul auto pentru tran
sport a fost, de asemenea, mă
rit corespunzător suplimentă
rii graficelor zilnice".

Avem suficiente dovezi să a- 
preciem pozitiv strădania orga
nelor de resort pentru aprovi
zionarea corespunzătoare a 
populației, fără perturbații, pe 
întreaga perioadă, satisfăcînd 
pe deplin toate categoriile de 
lucrători. Unei asemenea griji 
trebuie să-i răspundem printr-o 
atitudine chibzuită, de buni gos
podari. Este în tradiția cetățea
nului nostru să-și facă provizii 
de toamnă. Dar nu-și găsește 
nici o justificare tentația unora 
spre stocarea alimentelor — 
mărfuri, după cum se știe din
tre cele mai perisabile — cu 
atît mai mult cu cît tot ce ne 
trebuie se găsește șl la prețu
rile pe care le cunoaștem. Grijii 
statului să-i răspundem cu în
țelepciunea noastră !

VASILE RAVESCU
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DEDICATA ROMÂNIEI

Evoluția mozambicană
• Incidente la Lourenco Marques • 37 persoane 
ucise • Autoritățile au restabilit calmul © Mă
suri pentru neutralizarea elementelor reacționare

Președintele Republicii Columbia. Alfonso Lopez Michelsen l-a 
primit, la 22 octombrie, pe Vasile Pungan,. reprezentantul per
sonal al președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu care i-a prezentat șefului statului columbian un me
saj. El a transmis din partea președintelui Nicolae Ceaușescu 
urări de sănătate și fericire personală președintelui Alfonso 
Lopez Michelsen, urări de progres și prosperitate poporului 
columbian.

Președintele Republicii Columbia a transmis la rîndul său, 
șefului statului român cele mai calde urări de fericire și sănă
tate. de prosperitate pentru poporul prieten român.

• •

a
La 21 octombrie, primul mi

nistru al guvernului provizoriu 
al Portugaliei, Vasco dos Santos 
Goncalves, l-a primit în vizi
tă de prezentare pe ambasado
rul României la Lisabona. Ma
rin Iliescu. Cu acest prilej. a 
avut loc o convorbire privind 
posibilitățile de dezvoltare a re
lațiilor și colaborării, pe multi
ple planuri, intre România și 
Portugalia. Primul ministru 
portughez a exprimat dorința 
de a extinde cooperarea dintre 
cele două țări, ca o contribuție 
la edificarea unui climat de 
securitate și înțelegere in Euro
pa și in întreaga lume, la pro
movarea noului curs în relațiile

internaționale. In acest context, 
a fost subliniat rolul țărilor 
mici și mijlocii în consolidarea 
păcii și destinderii, in aplica
rea principiilor și normelor u- 
nanim recunoscute care trebuie 
să guverneze viata internațio
nală.

Ulterior, ambasadorul român 
la Lisabona a fost primit în 
vizită de prezentare de minis
trul de stat al guvernului pro
vizoriu portughez, Alvaro Cun- 
hal, secretar general al P.C. 
Portughez, prilej cu care a avut 
loc o convorbire prietenească, 
privind perspectivele dezvoltării 
relațiilor dintre România și 
Portugalia.

în cadrul manifestărilor 
care au loc în Olanda cu pri
lejul celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, 
Ia Universitatea din Gro
ningen a fost organizată o 
seară culturală dedicată țării 
noastre. In aula străvechii 
universități, inființată în se
colul al XVII-lea, prof. dr. 
W. Noomen, directorul Insti
tutului de limbi romanice, 
a vorbit despre „Formarea 
poporului, limbii și culturii 
române", prof. Răzvan Teo- 
dorescu, director adjunct al 
Institutului de istoria artei 
din București, a făcut o ex
punere privind „Arta româ
nească in contextul artei u- 
niversale", iar lector univ. 
Sorin Alexandrescu a vorbit 
despre „Literatura contempo
rană din România".

Auditoriul, format din ca
dre didactice universitare, 
sțudenți. un numeros public, 
a urmărit eu interes expune
rile prezentate.

Au fost prezenți ambasado
rul țării noastre la Ilaga, 
Mihail Bujor Sion, membri 
ai ambasadei.

Luni după-amiază, în 
centrul orașului Lourenco 
Marques și în cartierele 
din apropierea aeroportu
lui, elemente militare a- 
parținînd unităților „co- 
mandos" ale armatei por
tugheze au provocat inci
dente soldate cu victime.

Intr-un comunicat difuzat de 
„Radio-Club", marți dimineața, 
se precizează că' 37 persoane au 
fost ucise, iar aproximativ 100 
au fost rănite în cursul inciden
telor de luni. Comunicatul sub
liniază că autoritățile dețin con
trolul asupra situației în capi
tală, iar calmul a fost restabilit. 
Comunicatul face apel la toți 
muncitorii din Lourenco Mar
ques să se prezinte la locurile 
lor de muncă.

' Contraamiralul Victor Crespo, 
înaltul comisar al Portugaliei în 
Mozambic, și Joaquim Chissano, 
primul ministru al guvernului 
mozambican de tranziție, au 
denunțat, în cadrul unor decla
rații, difuzate de .,Radio-CIub“ 
din capitală, „elementele reac
ționare" care au provocat aceste 
tulburări.

Contraamiralul Crespo a de
clarat că forțele militare portu
gheze șj ale F.R.E.L.I.M.O. au 
primit ordinul să acționeze e- 
nergic împotriva oricărei' tenta
tive urmărind tulburarea ordinii 
publice.

Primul ministru Joaquim Chis
sano, calificînd incidentele 
drept „provocări ale reacțiunii", 
a arătat că forțele populare din 
Mozambic și forțele armate por
tugheze au luat măsuri pentru 
a neutraliza grupurile de „co- 
mandos". Numeroase elemente 
reacționare au și fost evacuate 
spre Portugalia — a spus pre
mierul mozambican.

la recoltareaREPUBLICA VIETNAMULUI DE SUD. Locuitori din zona eliberată participînd 
orezului de pe ogoarele din apropiere de Loc Ninh

Conferința pentru securitate
în Europa

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste
George Macovescu, a sosit, la 22 
octombrie, la Ciudad de Mexico, 
într-o vizită oficială, ia invita
ția secretarului pentru afacerile 
externe al Statelor Unite Mexi
cane, Emilio Rabasa. La sosire, 
pe aeroportul .,Benito Juarez", 
oaspetele a fost intimpinat de 
ministrul de externe mexican și 
de alte persoane oficiale. A fost

România,
prezent ambasadorul țării noas
tre in Mexic, Dumitru Mihail.

în aceeași zi, George Maco
vescu a făcut o vizită protoco
lară colegului său mexican, care 
l-a reținut la dejun. Cu acest 
prilej, cei doi miniștri au rostit 
toasturi

După-amiază, George Maco
vescu și Emilio Rabasa au 
început convorbirile oficiale.

în cadrul eforturilor generale 
legate de negocierea și redac
tarea documentelor finale ale 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa s-au înre
gistrat, in ultimul timp, progre
se și în elaborarea Declarației 
privind Mediterana, care abor
dează probleme importante 
ale securității în această regiu
ne și ale cooperării • statelor 
participante cu statele medite
raneene care nu participă la 
conferință. Astfel, în ședința 
din 19 octombrie a Grupului de- 
lucru constituit de Comitetul 
de coordonare în vederea redac-

Vastul program de 
fertilizare a deșertu
lui lansat de guvernul 
nigerian a inceput 
prin inipădurirea, eu 
eucalipți și diverse 
esențe de pini, a unei 
întinse zone de la por
țile Saharei. de-a la
tul țării, incepind de 
la granițele Marocului 
pînă la cele ale Tuni
siei. în final, această 
perdea forestieră, lun
gă de 1 600 km și lată 
de 5 pină Ia 20 km. 
va acoperi o suprafață 
de peste trei milioa
ne de hectare, ceea ce 
echivalează cu întrea
ga suprafață acoperită 
in prezent de păduri 
in întreaga Algerie.

Scopul acestei benzi 
forestiere, căreia i s-a 
dat denumirea de 
„BARAJUL VERDE", 
este de a pune stavilă 
înaintării lente, dar 
sistematice, a marelui 
deșert saharian spre 
regiunile cultivate din 
nordul țării. Acest 
vast proiect de împă
durire a fost pregătit 
de mai bine de doi ani, 
iar înfăptuirea lui este 
prevăzută pentru alți 
sîțiva ani, chiar 10—20 
— estimează unii spe
cialiști, date fiind 
condițiile climaterice 
deosebite in care se 
lucrează. „Barajul 
Verde" constituind li
nul din obiectivele 
prioritare ale revolu
ției agrare algeriene, 
guvernul a mobili
zat un mare vo
lum de mijloace ma
teriale și financiare, 
preconizind a lucra a- 
nual la el circa 
100 000 de oameni. Ofi
ciul național de lucrări 
forestiere care coordo
nează această gran
dioasă acțiune de îm
pădurire, fără prece
dent, asigură anual 
șantierului, prin cinci 
pepiniere special ame
najate, circa 40 de mi
lioane de puieți de 
arbori specifici aces
tor zone aride. Pinul 
„Alep“ pare pentru 
moment arborele adap
tabil cel mai bine 
condițiilor climaterice 
din regiune, fiind, tot
odată, și cel mai inte
resant pe plan eco
nomic. Dar se întreve

de, pe parcurs, intro
ducerea în această 
zonă și a unor specii 
de eucalipți aduși din 
ținuturile cele mai seci 
ale Australiei.

înfăptuirea acestei 
ample lucrări a fost 
încredințată tineretu
lui din Serviciul Na
țional. cunoscut prin 
hărnicia și priceperea 
sa dovedite la reali
zarea altui mare pro
iect al țării — șoseaua 
transsahariană ce va 
lega. nu peste mult 
timp, Algeria de veci-

alba, coline de zeci 
și mii de hectare, 
proaspăta lor inverzi- 
re sfidind parcă pei
sajul arid din împre
jurimi, lipsit pină in 
prezent de orice ve
getație. Primele rezul
tate obținute sint a- 
preciate ca deosebit 
de încurajatoare și 
stimulatorii totodată 
pentru reușita aces
tui îndrăzneț proiect, 
îndrăzneț, deoarece u- 
riașa fîșie de pădure 
urmează să influențe
ze, potrivit specialiști-

Tinerii algerieni 
construiesc

„barajul verde“
Corespondență specială din Alger

nii săi din Sud. Pe 
șantierul „Barajului 
Verde" și-au inceput 
pînă acum activitatea 
peste 2 000 tineri. Dar 
ei sînt ajutați de alte 
mii, zeci de mii de 
tineri algerieni din 
școli, facultăți, din în
treprinderi, de pe 
ogoare, care Ia fiecare 
sfîrșit de săptămînă 
organizează pe șantier 
„zile de voluntariat". 
4 000 de studenți, de 
exemplu, și-au început 
recent cursurile, după 
o perioadă de aproape 
două luni pe acest 
șantier.

„Barajul Verde" a 
fost „atacat" din mai 
multe puncte ale viito
rului său traseu, pen
tru a lega, în final, 
înaltele platouri din 
F.st cu Atlașii Saha- 
rieni din Vest. încă 
de pe acum au fost 
împădurite. în plin 
deșert. în regiuni ari
de și deșertiee, ca 
Djelfa, Ein-Elibel, Ma

ior, pînă și lumina 
necruțătoare a soare
lui din această zonă, 
adică întreaga climă 
aridă a Saharei — cel 
mai mare pustiu al 
Terrei, ducînd in final 
la creșterea gradului 
de umiditate a mare
lui deșert african. De 
fapt, energia solară din 
această zonă este pre
văzută să revoluțione
ze și vechile metode 
de pompare a apei în 
Sud, din Nordul țării. 
Un nou sistem, func- 
ționînd cu energie so
lară, va fi instalat, cu 
titlu experimental, în 
această regiune, in a- 
propierea localității 
Ouargla. Acest proce
deu, care deja a dat 
rezultate în Maurita
nia, unde se utilizează 
de trei ani, precum și 
în Mexic, va înlocui 
moto-pompele electri
ce sau pe bază de mo
torină.

„Barajul Verde" ur

mează să favorizeze 
transformarea unor 
mari întinderi de te
ren în zone agricole 
prin fertilizarea solu
lui. Se preconizează a 
se cultiva îndeosebi 
aici cereale pentru a se 
asigura, cel puțin, ne
cesarul in alimentație 
al populației din zonă. 
Dar dezvoltarea agri
culturii în această 
parte deșertică *a țării 
va fi stimulată și prin 
crearea unei stații 
pentru provocarea de 
precipitații prin lansa
rea de rachete în for
mațiunile de nori.

Fără îndoială, „Ba
rajul Verde" va furni
za și o sursă de mate
rie primă pentru dez
voltarea unei ramuri 
noi a economiei națio
nale — industria lem
nului. Cu toate că Al
geria cu mulți ani in 
urmă dispunea de re
surse însemnate în a- 
cest domeniu, întinsele 
ei păduri acoperind 28 
la sută din suprafața 
sa imensă — 2 381 741 
km2, anii colonialismu
lui au deposedat-o de 
această bogăție, prin- 
tr-o exploatare irațio
nală a regiunilor fo
restiere, astfel incit, 
în prezent, țara este 
nevoită să importe in 
cantități foarte mari 
material lemnos. „Ba
rajul Verde" readuce 
astfel în circuitul eco
nomiei naționale o 
tradițională bogăție a 
țării. Și odată cu a- 
ceasta patru proiecte 
de fabrici de cherestea 
și mobilă au fost fina
lizate. implantarea lor 
urmînd a se face trep
tat. pe măsură ce „Ba
rajul Verde" va începe 
să „producă". Se cre
ează. în același timp, 
și „surse" noi de viață 
în deșert, menite să 
stagneze exodul popu
lației sahariene spre 
Nordul țării și să ab
soarbă cu siguranță și 
excedentul forței de 
muncă din unele zone 
ale țării.

MIRCEA 
S. IONESCU

octombrie, 1974

tării documentului respectiv s-a 
realizat un acord general refe
ritor la unele aspecte ale coope
rării economice cu țările nepar
ticipante din regiunea Mării 
Mediterane, pe baza propuneri
lor formulate 
depuse 
Maltei, 
precum 
tate de 
Franței, 
ciei.

In'textul asupra căruia s-a 
convenit, este evidențiată nece
sitatea dezvoltării cooperării 
economice dintre statele parti
cipante și statele mediteraneene 
care nu iau parte la conferin
ță. Se subliniază faptul că a- 
ceastă cooperare trebuie să se 
realizeze în condiții reciproc a- 
vantajoase și să aibă un carac
ter diversificat, cuprinzînd dife
ritele domenii ale activității 
conomîce.

Ca obiective de bază ale 
cestei cooperări economice 
fost fixate promovarea progre
sului economic și a bunăstării 
popoarelor acestor țări. în con
dițiile interdependenței econo
mice intre statele participante 
și statele mediteraneene nepar
ticipante și a diferențelor din
tre nivelele lor de 
economică. în acest 
apreciază că un rol 
revine stabilirii de 
merciale stabile 
țări.

Delegația română s-a pronun
țat pentru includerea, în textul 
amintit, a tuturor acestor idei 
importante, subliniind atenția 
care trebuie acordată interese
lor și nevoilor specifice ale ță
rilor în curs de dezvoltare din 
Europa și din regiunea Mării 
Mediterane.

în documentele 
de delegațiile Ciprului. 

Iugoslaviei și Italiei, 
și a sugestiilor prezen- 

delegațiile României, 
Belgiei, U.R.S.S. și Tur-

o .
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• IN CAPITALA MAROCU
LUI și-a început lucrările, 
marți clupă-amiază, reuniunea 
miniștrilor afacerilor externe 
din țările arabe, consacrată pre
gătirii conferinței la nivel inalt 
a statelor membre ale Ligii 
Arabe, care se va deschide, tot 
la Rabat, incepind de simbătă, 
26 octombrie.

• ȘEFUL statului Dahomey, 
locotenent-colonelul Mathieu 
Kerekou, a procedat la o re
structurare a guvernului ca și la 
o importantă remaniere ministe
rială, a anunțat, luni seara, un 
purtător de cuvint guvernamen
tal, în cadrul unei emisiuni a 
postului de radio dahomean 
„Vocea Revoluției". Numărul 
membrilor guvernului a trecut 
de la 12 la 14, dintre ei făcînd 
parte și șeful statului, care este 
și șef al guvernului.

• IN SALA PALATULUI 
CULTURII din Phenian, a avut 
loc vernisajul expoziției „Ima
gini clin viața culturală și ar
tistică a României socialiste". 
La. vernisaj au participat Kim 
Yong Sun, vicepreședinte al Co-

IIhivhi de lava

mitetului de relații culturale cu 
străinătatea, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie coreea- 
no-române, Ceang Ceăl, adjunct 
al ministrului culturii și artelor, 
reprezentanți ai M.A.E. și un 
numeros public,

in Guatemala
Vulcanul Fuego din Guatemala continuă să erupă producînd 

importante pagube materiale in regiunea inconjurătoare și pani
că în rîndul populației. Activitatea celorlalți doi vulcani — 
Santiaguiio și Pacaya — din cea mai importantă regiune agri
colă a Guatcmalei s-a redus simțitor în ultimele zile.

Agenția France Presse relevă că în jurul localităților afectate 
de cele trei erupții simultane, stratul de cenușă vulcanică atinge 
înălțimea de aproape 15 cm și, pe alocuri, chiar 50 cm, în timp 
ce trei fluvii de lavă continuă să se extindă pe o suprafață de 
aproape 3 km în jurul craterului vulcanului Fuego. Potrivit unui 
purtător de euvînt al Crucii Roșii, aproape 1 500 de persoane au 
rămas izolate, fără a li se putea acorda vreun ajutor, deoarece 
mijloacele de comunicație au devenit, in mare parte, impracti
cabile.

Telegramele de pre
să sosite în ultima 
săptămină de la Seul 
reflectă amplificarea 
iemonstrațiilor studen
țești 
luiui 
ean. 
torii 
cența protestului stu
dențesc nu constituie 
o surpriză. Este cunos
cut faptul că, in pofida 
acțiunilor represive 
neobișnuit de brutale 
ale regimului condus 
de Pak Cijan Hi. miș
carea opoziționistă se 
intensifică tot mai 
mult. în rîndul forțe
lor care se opun lui 
Pak Cijan Hi,a,studen- 
ții s-au angajat cu fer
mitate și curaj. Repre
siunile poliției nu pot 
împiedica amplificarea 
demonstrațiilor stu- 
dențimii. Tinerii din 
universități au ieșit din 
nou în stradă, cerind 
încetarea acțiunilor te
roriste ale autorități
lor. punerea in liber
tate a studenților și 
celorlalte persoane a- 
restatc. Replica auto
rităților Ia 
revendicări 
reotipă : 
violentă a poliției.

Potrivit 
furnizate de 
REUTER, celor aproxi
mativ 3 000 de studenți

împotriva actua- 
regim sud-core- 
Pentru observa- 

politici, recrudes-

participanțl Ia mani
festațiile desfășurate in 
ziua de 15 octombrie 
li s-a răspuns cu gaze 
lacrimogene. în timpul 
ciocnirilor care s-au 
produs 11 studenți au 
fost răniți ; au avut 
loc numeroase ares-

tează, toate universi
tățile vor fi închise. 
Dar amenințările n-au 
avut efectul scontat. 
Ultimele știri sosite de 
la Seul semnalau în
treruperea cursurilor 
în 18 instituții de învă- 
țămînt superior și des-

^TINERETUL LUMII

Protestul
studenților 
sud-coreeni

asemenea 
este ste- 

intervenția

unei știri 
Agenția

țări ; au fost ordonate 
suspendarea cursurilor 
și amînarea sesiunii 
de examene. Ministrul 
de interne a dat or
din poliției ca studen
ții arestați să fie a- 
duși in fața tribunale
lor pentru a fi con
damnați. La rîndul 
său. ministrul învăță- 
mintului a amenințat 
că, dacă manifestațiile 
studențești nu înce-

fășurarea unor ample 
demonstrații în cen
trele universitare. De
monstranții continuă 
să revendice acordarea 
de libertăți politice și 
cetățenești populației 
sud-coreene. Aceleași 
revendicări au consti
tuit obiectul unei alte 
acțiuni protestatare, 
desfășurate la începu
tul lunii octombrie la 
Seul, acțiune la care

au participat peste 
15 000 de persoane și 
care a fost apreciată 
drept „cea mai amplă" 
manifestare de acest 
fel de la introducerea 
„stării excepționale" 
de către regimul sud- 
coreean.

„Măsurile de urgen
ță" adoptate în patru 
etape succesive de la 
începutul 
urmăresc 
protestele 
față de politica anti
populară a autorități
lor, ilustrînd orienta
rea profund antidemo
cratică a unui regim 
care, respins de popor, 
încearcă să-și păs
treze puterea prin te
roare. In baza acestor 
măsuri, sute și mii 
de tineri au fost ares
tați, întemnițați, tor
turați. înscenările ju
diciare organizate 
Seul s-au 
numeroase 
la moarte.

Acțiunile 
ale lui Pak Cijan Hi, 
pe care opinia publică 
le condamnă cu ener
gie, sînt contrare inte
reselor și aspirațiilor 
reale ale poporului co
reean, agravează ten
siunea in această parte 
a lumii.

CAIRO: DESCHIDEREA
CONFERINȚEI
CONSTITUTIVE

A UNIUNII
acestui an 

să înăbușe 
populației

la 
soldat cu 

condamnări

despotice

DOINA IOVANEL
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TINERETULUI ARAB
In prezența primului mi

nistru al R.A. Egipt, Abdel 
Aziz Hegazy, marți, s-au 
deschis la Cairo lucrările 
Conferinței constitutive a 
Uniunii Tineretului Arab.

La hotelul „Le- 
continuat, 
prizonieri 

Și 
sub 
Na- 

ai 
Un 

a

Cu prilejul împlinirii a 25 
de ani (le la stabilirea rela
țiilor diplomatice între 
România și R.D. Germană, 
ambasadorul țării noastre 
la Berlin. Vasile Vlad, a 
oferit un cocteil in saloane
le Ambasadei. Au participat 
Herbert Krolikowski. adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne. Wilfried Maass. ad
junct al ministrului culturii, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe 
al R.D.G., alte persoane 
oficiale.

• Radio Național din Argentina 
a transmis piesa „Steaua fără 
nume" de Mihail Sebastian, în 
traducerea semnată de Vcr Ago- 
nian și Vladimir Stelian Stama- 
tiade.
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Vedere din centrul orașului Praga

• PENTRU PRIMA DATA 
după al doilea război mondial, 
totalul șomerilor a depășit în 
Franța cifra de o jumătate de 
milion. Datele statistice furniza
te de Ministerul Muncii infor
mează că luna trecută șomajul 
afecta 534 300 francezi.

Ministrul argentinian al 
economiei a demisionat

• PREȘEDINTELE Argenti
nei, Maria Estela Martinez de 
Peron, a acceptat demisia pre
zentată de ministrul economiei. 
Jose Gelbard. EI va fi înlocuit 
in funcție de Alfredo Gomez 
Morales. Potrivit unui comunicat 
oficial al președinției, dat publi
cității la Buenos Aires, demisia 
lui Jose Gelbard este motivată 
de starea sănătății sale.

Atacuri ale patrioților 
khmeri

• ARTILERIA forțelor patrio
tice cambodgiene a bombardat 
cu rachete obiective lonnoliste 
din Pnom Penh. Citeva rachete 
au explodat in zona reședinței 
lui Lon Noi. Totodată, în noap
tea de luni spre marți, forțele 
de eliberare au atacat cu succes 
mai multe poziții inamice din 
vecinătatea capitalei.

Expoziție românească la 
Tripoli

• IN CAPITALA LIBIEI s-a 
deschis o expoziție de materiale 
de construcții și mobilier a Mi
nisterului Economiei Forestiere
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Cuvîntul reprezentantului României în Comitetul 
pentru probleme economice și financiare al 

Adunării Generale a O.N.U.
in cadrul dezbaterilor din Comitetul pentru probleme econo

mice și financiare al Adunării Generale, care analizează raportul 
prezentat de Consiliul 
U.N.C.T.A.D., a luat cuvîntpl 
basadorul Constantin Ene.

El a arătat că înființarea 
U.N.C.T.A.D., în urmă cu 10 ani, 
a constituit o expresie de largă 
semnificație a voinței statelor 
de a acționa în favoarea extin
derii schimburilor comerciale 
dintre ele.

In acest spirit, vorbitorul a 
subliniat importanța angajării e- 
ficiente a U.N.C.T.A.D. pe calea 
aplicării obiectivelor declarației 
și programului de acțiune, adop
tate la sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale din primăva
ra acestui an. Reprezentantul 
nostru a arătat că, dincolo de 
semnificația practică pe care în
cheierea cu succes a acestei ac
țiuni ar avea-o pentru reușita 
celorlalte preocupări normative 
ale U.N.C.T.A.D., adoptarea Car
tei se înscrie ca o contribuție 
concretă la redefinirea cadrului 
de funcționare a economiei 
mondiale.

In continuare, ambasadorul 
român a relevat acuitatea și ac
tualitatea perfecționării accesu
lui pe piață al produselor expor
tate de țările în curs de dezvol
tare, subliniind atenția ce tre
buie acordată ameliorării con
stante a schemelor de preferin
țe. El a reafirmat că o eventu
ală revizuire trebuie să aibă 
în vedere lărgirea gamei de pro
duse incluse în sistemul gene
ralizat de preferințe, precum șl 
desființarea restricțiilor cantita
tive 
unor

De 
nate 
ternului monetar — a arătat vor
bitorul, pronunțîndu-se pentru 
accesul efectiv al țărilor în curs 
de dezvoltare la resursele finan
ciare adiționale pentru dezvol
tare. La baza întocmirii listei 
țărilor beneficiare de ajutor pen
tru dezvoltare trebuie să se a- 
fle criterii economice, ceea ce ar 
permite tuturor statelor îndrep
tățite — așa cum este și cazul 
României — să aibă acces la 
astfel de resurse financiare.

pentru comerț și dezvoltare al 
reprezentantul țării noastre, am

în sfirșit, delegatul român a 
reafirmat existența unor pers
pective certe pentru extinderea 
raporturilor României cu cele
lalte state în curs de dezvolta
re. în ce privește comerțul. ro
mânesc C” 
vorbitorul 
este încă 
structurii 
condițiilor 
respective, 
lor protecționiste și menținerii 
unor restricții discriminatorii. 
El a reafirmat dorința țării 
noastre ca statele in cauză să a- 

. dopte măsuri corespunzătoare 
pentru eliminarea oricăror pie
dici din calea. comerțului reci
proc, ceea ce ar fi in deplină 
conformitate cu prevederile a- 
cordului de aderare a României 
la G.A.T.T.

Continuă schimbul 
de prizonieri în Cipru

NICOSIA,
dra" din Nicosia, a 
marți, schimbul de 
între comunitățile greacă 
turcă din Cipru, desfășurat 
auspiciile reprezentanților 
țiunilor Unite din insulă și 
.Crucii Roșii Internaționale, 
purtător de euvînt al O.N.U. 
anunțat că au fost eliberați 325 
de ciprioți turci și 157 de ciprioți 
greci, luați prizonieri cu prile
jul luptelor desfășurate în cursul 
verii, precizînd că un număr de 
13 ciprioți greci au optat pentru 
revenirea in satele lor. situate 
în zona ocupată de forțele tur
cești.

Schimbul de prizonieri se des
fășoară in conformitate cu pre
vederile acordului intervenit, la 
22 septembrie, in cadrul con
vorbirilor dintre președintele 
interimar al Ciprului, Glafkos 
Clerides, liderul clprioților greci, 
și Rauf Denktaș. vicepreședinte
le cipriot și liderul ciprioților 
turci.

In decursul ultimelor tr.ei zile 
au fost schimbați, în Cipru, 
1 179 de prizonieri — a anunțat 
Comitetul Internațional al Cru
cii Roșii. Un număr de 654 din
tre ei sint ciprioți turci, iar 525 
— ciprioți greci.

care afectează exporturile 
state.
același spirit se cer guver- 
și măsurile consacrate sis-

și Materialelor de Construcții, 
in organizarea întreprinderii de 
comerț exterior „Vitrocim". A- 
menajată pe o suprafață de 450 
m.p., expoziția, prima de acest 
gen din Libia, prezintă specia
liștilor și oamenilor de afaceri 
din domeniul construcțiilor 
mărfurile românești oferite la 
export, bucurîndu-se de o bună 
apreciere din partea vizitatori
lor. .

• LA PALATUL CULTURII 
și științei din Varșovia a avut 
Ioc vernisajul expoziției ..Cartea 
științifică românească", care în
mănunchează o selecție de lu
crări reprezentative ale „Editu
rii Academiei" și ale altor edi
turi științifice românești.

PE SCURT®PE SCURT® PE SCURT®PE SCURT®PE SCURT

cu țările occidentale, 
a arătat că acesta 
afectat de asimetria 
și de instabilitatea 
de acces pe piețele 
ca urmare a măsuri-

• LA SFIRȘITUL a două zile 
de dezbateri, miniștrii agricul
turii ai „celor nouă", întruniți 
la Luxemburg, au ajuns, marți, 
la o soluție de compromis cu 
privire la noua politică comu
nitară în domeniul zahărului 
pentru campania agricolă 
toare. După cum a declarat 
rre Lardinois, membru al 
misiei C.E.E., miniștrii au 
tărît să fixeze producția

vii- 
Pie- 
Co- 
ho- 

„-------de
zahăr a C.E.E. la 9 milioane tone 
anual. Pentru această produc
ție, prețurile vor fi garantate 
de către Fondul agricol vest-eu- 
ropean.

.* PțUVEȘTI CXI ochii tăi albaștri încep să
visez... Vocea, gîtuită, cu un puternic accent „digital" nu a- 
parține unui îndrăgostit timid, cu un ușor defect de. vorbire, 
ct unei... mașini de calcul. Propunîndu-și să „învețe" ordina- 
/n rru vowească, cercetătorii Universității din Gottingen 
(R.l'.G.) au reușit să facă un pas important în lumea științifi- 
co-fantastică a tehnicii moderne. Aplicațiile „ordinatorului 
vorbitor" sînt numeroase : la informarea unor cercuri largi ale 
populației (puțind, servi simultan cîteva mii de persoane), la 
transmiterea datelor destinate specialiștilor sau la convorbiri 
■bancare • O VASTĂ CAMPANIE de reducere a consumului 
de țigări în rîndul tinerelor fete a fost lansată de Institutul de 
igftmă din Austria. Intr-adevăr, potrivit unui sondaj oficial, 56 
la sută dintre tinerele austriece devin sclavele tutunului încă 
de la 16 ani, fumatul avînd consecințe nedorite asupra sănă
tății și activității acestora • ATHOS. ARAMIS ȘI PORTHOS, 
numele celebrilor mușchetari denumesc de acum înainte trei sor
turi de vin— alb, roz și roșu — puse în vînzare de viticultorii 
din Plzenec, (Cehoslovacia), Numele celui de al patrulea mușche
tar, D Artagnan, va fi alături de celelalte trei în primul tri
mestru al anului viitor, cînd va răspunde cererilor amatorilor 
de vin spumos... • POLIȚIA DIN CHICAGO caută de mai 
bine de patru zile un cangur ce dă tîrcoale cartierelor de la 
periferia orașului. Nu se știe cum a ajuns acest, animal la 
Chicago, deoarece prin împrejurimi nu există nici o grădină 
zoologică și nimeni nu a semnalat dispariția unui cangur. 
Înaltă de 1,50 m, strania apariție a fost observată în mai multe 
rînduri, fără a putea fi capturată. „Ca să-l prindeți — a spus 
un veterinar polițiștilor — trebuie să fiți trei. Unul să-l apuce 
de coadă, al doilea de labele de dinainte și al treilea de labele 
de dinapoi 1 • „CHEMICAL BANK", una dintre cele mai 
importante instituții bancare din Statele Unite, crede că a găsit 
mijlocul de a-i anihila pe potențialii jefuitori înarmați, insta
lled în exteriorul fiecărei sucursale un semnal de alarmă care 
să semnalizeze : „Stai". Se mizează oare pe șocul psihologic ? 
• UN ȚĂRAN BAVAREZ, a găsit pe ogorul de pe care îyi 
culegea cartofii duminică o adevărată comoară: 1700 piese 
vechi, datînd din secolele 16 și 17, a căror valoare este esti
mată la 500 000 de mărci vest-germane.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; București. Piața „Scînteii". Tel : 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale și difuzor» din întreprinderi șl instituții — Tiparul : Combinatul poligrafic .,Casa Sclnteii".
?■ Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA“ — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001. 40 362


