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Raportul tinerilor către Congresul partidului

a vicepreședintelui executiv al firmei
„Mc. Donnell

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, . joi după- 
amiază, pe Robert E. Hage, vi
cepreședinte executiv al firmei 
„Mc. Donnell Douglas Aircraft 
Corporation" — California. Oas
petele a fost însoțit de Willi-

Douglas Aircraft
am G. Dickman, director comer
cial al firmei.

La întrevedere a participat 
Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Republicii.

A luat parte, de asemenea, 
Harry G. Barnes jr., ambasado
rul S.U.A. la București.

Corporation"
Cu acest prilej a avut loc o 

convorbire cordială, in cadrul 
căreia au fost abordate proble
me privind promovarea unei co
operări reciproc avantajoase în
tre instituțiile specializate ro
mânești și firma „Mc. Donnell 
Douglas Aircraft Corporation", 
în domeniul aeronauticii.

HUNEDOARA Zile record
Cincinalul

la cota finală

Cifre și fapte dintr-un județ

RECOLTA

ÎNVAȚĂMiNT

PLAN

A

DÎMBOVIȚA

în 1973 valoarea lucrărilor 
realizate de către studenții și 
cadrele didactice ale Facultății 
de construcții din Timișoara în

că se poate

Au terminat culesul porumbului

EFORTURI Șl INIȚIATIVE CREATOARE
PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA

A SARCINILOR DE
Actualitatea

economică

Pregătirea 
producției 
din anul
viitor
Timpul care ne mai des

parte de începutul anului 
1975, ultimul an al actualului 
cincinal, se scurtează pe zi 
ce trece. Un motiv in plus 
pentru ca, așa cum se obiș
nuiește, bunii gospodari să 
treacă, odată cu rezolvarea 
treburilor „la zi", la pregă
tirea din vreme a condiți
ilor optime necesare desfă
șurării activităților viitoare 
astfel incit, din primele zile, 
din primele decade ale anu
lui care vine să se lucreze 
susținut, să se înregistreze 
producții ritmice, conform 
sarcinilor de plan și peste 
prevederi, producții de cali
tate ireproșabilă.

Producția, nominalizată in
tegral, în cantități fizice, pe 
sortimente — iată una din 
cele mai importante etape 
ale strategiei unei funda
mentări riguroase, științifi
ce a producției anului viitor.

Urgentarea acestei ac
țiuni, stabilirea din timp a 
structurii cantitative și cali
tative a producției sînt cu 
atit mai necesare, cu cit se 
știe că o bună și din vreme 

> inoaștere a ceea ce urmea
ză a se introduce în fabri
cație oferă tuturor oameni
lor muncii posibilități multi
ple pentru o mai judicioasă 
organizare a producției și a 
muncii,

Paralel cu măsurile de îm
bunătățire a planificării și 
organizării activității de a- 
pfovizionare tehnico-matc- 
rială, o atenție cu totul a- 
parte va trebui acordată am
plificării în continuare a va
lorificării superioare, efi
ciente a resurselor de mate
rii prime și materiale. Fap
tul că în anul 1975, în urma 
reducerii normelor de con
sum, se prevede economisi
rea, comparativ cu normele 
din acest an, a peste 500 000 
tone de oțel in industria 
metalurgică și în construcți
ile de mașini, 1,8 milioane 
m.c. masă lemnoasă. 3,8 mi
lioane tone combustibil con
vențional și 291 000 MWh e- 
nergie electrică trebuie înțe
les ca unul din obiectivele 
prioritare care trebuie să fi
gureze pe agenda de lucru a 
fiecărei organizații de tine
ret. Aceasta cu atit mai 
mult cu cît experiența aces
tui an, ca a celor precedenți, 
a dovedit că prin spiritul de 
inițiativă manifestat, prin 
promovarea cu consecventă 
a unei atitudini înaintate, 
combative față de orice ma
nifestare a risipei, organiza
țiile UTC se afirmă tot mai 
mult drept factori activi, 
stimulatori in această vastă 
și generalizatoare campa
nie a economisirii.

Este știut, realizarea mari
lor obiective ale planului de 
stat pe anul viitor atrage 
după sine și o sporire nu
merică a efectivelor de oa
meni ai muncii în toate do
meniile de activitate. Un 
nou eșalon de cadre tinere 
se află acum in preajma de
butului lor industrial. De 
modul și rapiditatea cu care 
W va desfășura integrarea a- 
cestora in producție depinde 
în mare măgură productivi
tatea muncii lor, aportul, pe 
care și-1 pot aduce alături de 
intregul colectiv la înfăptui
rea mărețelor sarcini ce le 
revin. Departe de a-și con
sidera misiunea încheiată, 
organizațiile UTC trebuie să 
acționeze neabătut si con
secvent alături de ridicarea 
nivelului pregătirii profesio
nale a noilor angajați și la 
deprinderea unei înalte dis
cipline a muncii, să-i obișnu
iască pe tineri cu disciplina 
activă și creatoare a partici
pării fără rezerve la reali
zarea sarcinilor de plan.
CONSTANTIN DUMITRU

Colectivele de muncă a pa
tru mari unități industriale 
din județul Hunedoara — Fa
brica de industrie locală din 
Orăștie, întreprinderea de re
țele electrice Deva, Exploata
rea minieră Certej și Atelie
rele de utilaj minier și repa
rații din Crișcior — au atins 
pînă acum cota finală a pla
nului cincinal. în intervalul 
de timp care a mai rămas 
pînă la sfirșitul anului viitor, 
aceste unități vor realiza o 
producție industrială supli
mentară în valoare de peste 
700 milioane lei, care se va 
concretiza în cantități aprecia
bile de mașini și instalații, mi
nereu, mobilier, construcții... 
metalice și alte bunuri mate
riale.

De la începutul cincinalu
lui și pînă în prezent, oamenii 
muncii din industria acestui 
județ au dat peste prevederi 
o producție industrială eva
luată Ia peste un miliard de 
lei. întreaga depășire de plan

s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii, indica
tor la care s-a atins de pe a- 
cum un nivel superior celui 
stabilit pentru 'finele cincina
lului.

La Comitetul municipal U.T.C. 
Cluj-Napoca, în aceste zile, se 
întocmesc bilanțuri. Realizarea 
angajamentelor luate de către 
tineri în cinstea Congresului 
partidului este urmărită cu 
toată atenția. Se constată depă
șiri substanțiale pe primele zece 
luni ale anului ceea ce este, de
sigur, un motiv de satisfacție 
pentru organizațiile U.T.C. din 
întreprinderile clujene. Astfel, 
angajamentul de a realiza eco
nomii la materii prime, combus
tibil și energie in valoare de

In prezent, Gor- 
jul asigură aproape 
jumătate din pro
ducția de lignit a 
tării și 20 la sută 
din cea de -ciment, 
însemnate cantități 
de energie electri
că, țiței fi gaze na
turale, placaj, plăci 
aglomerate d:n 
lemn, frigidere de 

■ uz casnic ș.a. Am
plasate in plin pe
rimetru carbonifer,

primele capacități 
ale termocentralei 
Rogojelu au pulsat 
in sistemul național, 
în actualul cincinal, 
mai mult de 4 mi
liarde kWh. Mine
rii celei mai mo
derne fi mai efâ 
ciente exploatări 
carbonifere a țării 
— cariera Cioani — 
au extras, peste co
tele de plan ale în-

tregului cincinal, o 
cantitate de lignit 
egală cu producția 
României din 1957. 
Rezultate asemănă
toare auînscris rin 
cronica muncii de
dicate apropiatului 
Congres și petroliș
tii din Țiclehi, cir 
mentiștii de la Bîr- 
sești, precum fi co
lectivele altor uni
tăți industriale de

7 900 000 lei a fost depășit. S-au 
obținut peste 13 milioane lei. 
Munca patriotică a tinerilor s-a 
soldat cu 8 250 000 lei (angaja
mentul era de 500 000 lei). Ute- 
ciștii au colectat 4 700 tone de
șeuri metalice, 80 tone deșeuri 
hîrtie și 100 000 bucăți ambalaje 
sticlă. în această direcție s-au 
remarcat, în mod deosebit, elevii 
și studenții. Tot elevii și stu
denții au efectuat ore de muncă 
pe cele 9 șantiere ale tineretu
lui. organizate pe principiul au
tofinanțării. Munca lor a fost 
evaluată la peste un milion lei. 
în aceste condiții, deși succesele 
obținute sînt grăitoare, uteciștii 
din municipiul Cluj-Napoca au 
hotărît să declare zilele ce au 
mai rămas pină la Congres 
drept „perioadă record și model 
de activitate". Fiecare utecist 
s-a angajat să dea, zilnic, o pro
ducție suplimentară in valoare 
de 40 lei.

în încheiere, să evidențiem ci- 
teva organizații U.T.C. din în
treprinderi. în cinstea Congre- 

k sului uteciștii de -Ia „MetaluȚ 
roșu" au realizat o producție 
suplimentară de 219 000 lei și e- 
conomii în valoare de 10 000 lei; 
la „Terapia" tinerii, in cadrul 
schimburilor de onoare, au pres
tat muncă patriotică in spriji
nul producției în valoare 
70 000 lei.
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CERCETARE

PRODUCȚIE

TEODOR POGOCEANU

SEMĂNA TUL

La margine de 
țară, intre pămint 
șl ape, la Atelierul 
de reparații navale 
al A.F.D.J. Sulina, 
am întîlnit-o pe 
Angela Danilov — 
sudorița. 
profilată 
catargele 
vaselor, 
pola grelelor cupe 
de dragă, 
zînd licuricii 
personici ai 
trozilor. O 
harnică și ! _ 
garantind siguranța 
vaselor plecate în 
larg. „Am aflat că 
se angajează fete 
și am venit. Am 
venit aici, unde ta
ta lucrează 
ani, unde 
meu, tot 
mi-a arătat 
drum spre 
rie.“ Calificată 
locul de 
Angela Danilov se 
situează acum in 
rindul celor mai 
buni muncitori. E- 
xemplul ei de 
corectitudine și pa
siune a muncii este 
urmat zi de zi 
de celelalte fete 
din Sulina, care au 
îmbrățișat meseria 
de sudor. De aceea, 
colegii lor de mun
că le vor numi în
totdeauna alăturat : 
Angela Danilov, 
Tanța Artem, Ma
ria Chirilov, Ma
ria Pușcaru.

O fată 
printre 

înalte ale 
sub cu-

aprin- 
i su- 

elec- 
mină 

sigură.

de 20 
fratele 
sudor, 
primul 
mese- 

la 
muncă.

V. RĂVESCU 
Foto: GH. CUCU

LA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII TIMIȘOARA

Experiența buna dovedește
si mai mult»

pînă la ultimul bob in hambare!
încheiat grabnic pe întreaga suprafață!

• DOUĂ COMITETE JUDEȚENEU.T.C. RĂSPUND PRIN MĂSURILE CON
CRETE LUATE PENTRU URGENTAREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR • ÎNTR-UN MARE 
BAZIN POMICOL, MĂRUL DISCORDIEI SE DOVEDESC A FI... TRANS
PORTURILE • ORELE SPECIALISTULUI ÎN CAMPANIE ÎNCEP ÎN ZORII 

ZILEI Șl SE TERMINĂ SEARA TÎRZIU
(Citiți relatările reporterilor noștri în pag. a ll-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI

MODELUL DE
în lumea de basm a Disney- 

land-ului circulă niște perso
naje care la prima vedere nu se 
deosebesc de restul vizitatori
lor : rid, glumesc, se miră sau 
se înspăimintă, aleargă după 
fete, trag cu pistolul, cîntă la 
instrumente. Pot face — după 
cum remarca un reporter — 
orice în afară de a sîngera. Căci 
anonimii rătăciți în împărăția 
lui Donald sînt de fapt niște 
umanoizi dirijați de computere. 
Unii savanți preconizează, pen
tru un. viitor nu prea îndepărtat 
crearea de copii ultraperfecțio- 
nate care cu greu vor putea fi 
deosebite de oamenii în carne 
și oase. Iată o posibilă, dar ex
trem de limitată accepție a no
țiunii de model. Eticienii, so
ciologii, pedagogii înțeleg prin

acesta cu totul altceva. Dintre 
multele definiții o alegem pe 
aceea a unui sociolog francez, 
Henri Janne : „Orice cultură — 
susține el — dă naștere unor 
modele, care, pe măsura inte
grării și coerenței, sînt sinteti
zate într-un tip de om „ideal" ; 
în cultura clasică greacă — 
kalos kagathos (omul frumos și 
cu calități), la romani — civis 
romanus (omul cu atribute ci
vice), în societatea medievală — 
cavalerul, iar în cea religioasă 
— si’întul. Modelul deci, se pre
figurează pentru specialist ca o 
sinteză de tip superior, a unei 
orînduiri, are caracter social. 
Dar pentru tineri ? Nu întot
deauna, la aceștia, înțelegerea 
modelului ajunge la esența lui.

VIAȚA
Se în.tîmplă ca raportarea la un 
prototip să se confunde cu imi
tarea acestuia, ca între „modă" 
și model să se pună, fără noi
mă, semnul egalității, după cum 
nu rare sînt situațiile cînd un 
adolescent, un tînăr își alege 
spre urmare un model fals sau 

■aderă, fără să corespundă unui 
prototip ales pentru el de alt
cineva.

Cum se petrece acest proces, 
ce implicații morale comportă, 
cît e adevăr și cit închipuire 
sau eronată înțelegere in ale
gerea modelului de viață ?

După ce au terminat cu suc
ces însămînțarea culturilor de 
toamnă, țăranii cooperatori și 
lucrătorii întreprinderilor agri
cole de stat din județul Dîm
bovița raportează cu deosebită 
satisfacție un nou succes : în
cheierea recoltării porumbului 
de pe întreaga suprafață culti
vată, precum și a sfeclei de 
zahăr, cartofilor, legumelor și 
strugurilor.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al 
P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de Biroul comite
tului județean al P.C.R., se 
spune :

Acționînd în spiritul sarcini
lor cuprinse în recentele cuvîn- 
tări rostite de dumneavoastră 
la adunările populare de la 
Scornicești și Timișoara, lucră
torii ogoarelor dimbovițene. mo
bilizați de organele și

MEHEDINȚI

organiza-

țiile de partid, vor munci în 
continuare, cu toate forței^, pen- 

' tru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin.

Respectînd întrutotul indica
țiile Comitetului Central, ale 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, co
mitetul județean de partid, con
siliul popular județean, vor de
pune toate eforturile pentru pu
nerea în valoare a resurselor e- 
xistente în vederea folosirii in
tegrale a fondului funciar, dez
voltării zootehniei, pomiculturii 
și legumiculturii, pentru înfăp
tuirea politicii agrare a parti
dului, pentru transpunerea în 
practică a proiectelor Progra
mului și Directivelor Congresu
lui al XI-lea.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că lu-

crătorii ogoarelor dimbovițene 
vor munci cu toată*  hotărîrea și 
dăruirea pentru ca în cinstea ce
lui de-al XI-lea Congres al par
tidului să raporteze cu senti
mentul datoriei împlinite reali
zarea, în condițiile unei calități 
ireproșabile, a tuturor lucrărilor 
agricole din această toamnă.

cadrul activităților de cercetare,1 
proiectare, asistență tehnică și 
participare în producție se ri
dica la 4 680 000 Iei. La sfirșitul 
anului de învățămînt 1974—1975 
volumul acestor lucrări va ajun
ge la 20 310 000, ceea ce înseam
nă o producție de circa 12 000 lei 
pe fiecare student în parte. De
sigur că factorul principal care 
a contribuit la înregistrarea 
acestui salt spectaculos în nu
mai doi ani de zile, l-a consti
tuit darea in folosință in toamna 
anului trecut a atelierului școală 
in egală măsură afectat cerce
tării și producției. Dar, așa cum 
a reieșit din discuția avută cu 
tovarășul prof. dr. ing. Afion 
Mihăiescu, secretarul comitetu
lui de partid pe facultate, o ase
menea creștere, valoric expri
mată, a integrării învățămîntu- 
lui în producție s-a putut rea
liza și datorită, pe de o parte, 
extinderii participării tuturor 
catedrelor, a laboratoarelor la 
înfăptuirea acestui program, iar 
pe de altă parte a creșterii con
siderabile a numărului de stu- 
denți în activitățile de cercetare 
și proiectare. Acest ultim aspect 
este elocvent ilustrat de urmă
toarele două exemple. în anul 
de învățămînt 1973—1974, din 
totalul de studenți din anii IV 
și V, precum și III-subingineri, 
41 la sută și-au pus semnătura 
alături de cadrele didactice, pe 
numeroase proiecte și studii. în 
al doilea rînd, majoritatea te
melor pentru proiectele de di
plomă din acest an au deja 
beneficiari nominalizați.

Dacă cele consemnate pînă 
acum evidențiază cu precădere 
aspectul cantitativ al integrării 
învățămîntului în cercetare și 
producție, tovarășul conf. dr. 
ing. Marin Ivan, secretarul 
științific al facultății, a subli
niat o creștere similară a con
ținutului calitativ, a diversifică
rii activității în acest domeniu. 
Astfel teme de cercetare ca

ION DANCEA

(Continuare în pag. a ll-a)

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a Il-a)

r
INVITAȚIE 
LA TENIS

Așa cum am mai anunțat, 
începând de astăzi - orele 
9 - pe terenurile Tenis-Clu- 
bului, Politehnicii și Progre
sul, 80 de tineri și tinere, 
campioni ai județelor și mu
nicipiului București, își dispu
tă, timp de trei zile

Griul se află sub brazdă
Mehedințiul 

joi. județelor 
încheiat insămînțările 
toamnă. După cum ne-au in
format specialiștii direcției 
județene de resort, suprafața 
insămînțată în această toam
nă in întreprinderile agri
cole de stat și in cooperati-

s-a 
țării

alăturat, 
care au 

de
vele de producție din Me
hedinți cu diferite culturi în
sumează 78 420 hectare, din 
care 63 000 hectare sînt ocu
pate cu grîu și secară. Se 
apreciază că în toate unită
țile insămînțările s-au e- 
fectuat Ia un înalt nîvel 
calitativ.

CUPA „SCiNTEII TINERETULUI" LA TENIS
întrecerile finale ale aces

tei competiții inițiate de 
„Scinteia tineretului" și Fe
derația de tenis, cu sprijinul 
C.C. al U.T.C., și care a re
unit în etapele precedente 
peste 100 000 de tineri și ti
nere din orașe și sate, vor 
oferi neîndoielnic dispute 
dîrze, un spectacol sportiv 
pasionant, care merită să fie 
urmărit de numeroșii și sta
tornicii iubitori ai sportului

V _ _ _ _ _ _ _

alb. Merită cu alit mai mult 
cu cit dincolo de spectacolul 
sportiv, această manifestare 
tinerească se constituie într-o 
mobilizatoare dovadă că te
nisul poate să devină un 
sport de masă,

Așadar, incepind de astăzi, 
vă invităm Ia tenis. In pa
gina a III-a publicăm lista 
concurenților participant! la 
prima ediție a „Cupei «Scin- 
teii tineretului» Ia tenis".

J
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R[COLT A - pînă la ultimul bob în hambare! 
SEMĂNATUL - încheiat grabnic pe întreaga suprafață!

ÎNVĂȚĂMÎNT

Două comitete județene U.T.C., un singur răspuns:

MĂSURI CONCRETE, 
ACȚIUNI EFICIENTE

9

Tn prezent, p.otrivit datelor centralizate Ia Mi
nisterul Agriculturii Industriei Alimentare și 
Apelor, însămînțările de toamnă (grîu, secară, 
orz și plante de nutrețuri) au fost realizate in 
proporție de peste 85 Ia sută.

Deci au mai rămas de insămînțat mai puțin 
de 300 000 de hectare, situate în cea mai mare 
parte în județele din Transilvania, vestul și 
nordul țării, județe cum ar fi Timiș, Arad, Bi
hor, Caraș-Severin ți Satu Mare. Pentru ca în 
județele amintite griul să aibă asigurate con
dițiile optime de răsărire și vegetație, toate

forțele trebuie concentrate spre eliberarea grab
nică a terenurilor rezervate acestei culturi, pre
gătirea solului și însămînțarca fără întîrziere, 
astfel incit in următoarele zile această lucrare 
să fie încheiată.

Ce măsuri se au In vedere și ce acțiuni con
crete au fost întreprinsee tn scopul urgentării 
insămințării griului ? Cînd se estimează încheie
rea acestor lucrări ? Iată două întrebări la care 
am solicitat răspunsul președinților consiliilor 
„Tineret sătesc" din cadrul comitetelor județene 
Bihor și Caraș-Severin ale U.T.C.

SABIN GANEA — Bihor : 
Pentru a urgenta mersul lucră
rilor s-au luat o serie de mă
suri de către organele județene 
de partid împreună cu cele ale 
U.T.C. în primul rind în fiecare 
unitate agricolă s-a făcut 
o reamplasare a culturii griu
lui, ținîndu-se seama de ur
mătoarele probleme : renunța
rea la parcelele de porumb care 
nu au ajuns la maturitate și ur
mau să se insămînțeze cu grîu. 
precum și la parcelele pe care 
băltește apa. In locul acestora 
s-au ales parcele de porumb re
coltat sau de pe care se pot re
colta in cel mult 3—5 zile. S-au 
asigurat 419 mecanizatori pentru 
schimbul doi. din care 57 sint 
elevi ai școlilor profesionale de 
mecanici agricoli din Marghita și 
Salonta, iar alți 46 sint elevi în 
anul IV Ia Liceul agricol Ora
dea. Lor li se mai adaugă me
canizatorii din Întreprinderile

Merele așteaptă in livadă, 
iar autocamioanele se 

plimbă in gol... planificat!

Orele specialistului în campanie

CE AȚI FĂCUT AZI, 
TOVARĂȘE INGINER?

Județul Dîmbovița este unul din 
cele mai mari bazine pomicole 
ale țării. în unități producătoa
re ca Văleni-Dimbovița, Malul 
cu Flori, Ungureni, Dragomi- 
rești, mai sint însă cantități a- 
preciabile de fructe netrans
portate. Tovarășul ing. Petre 
Păun, directorul întreprinderii 
județene de legume și fructe, 
ne arăta că s-au luat toate 
măsurile necesare satisfacerii 
volumului mare de transport 
al legumelor și fructelor. Astfel 
celor 104 autocamioane și 16 
tractoare cu remorci li s-au mai 
adăugat alte 30 autocamioane ale 
IRTA. Pe lingă acestea la uni
tățile producătoare întilnești 
alte zeci de autocamioane din 
diferite județe ale țării. Pentru 
ca fiecare autocamion sau re
morcă să fie folosite la capaci
tatea maximă, este necesară o 
organizare perfectă a traficului 
zilnic de transport, sarcină ce 
revine serviciului ALT (aprovi
zionare, livrare, transport) din 
cadrul întreprinderii. Insă reali
tățile din teren arată că numai 
de organizare perfectă nu poate 
fi vorba.

La C.A.P. Ungureni, de exem
plu, trei autocamioane de 12,5 
tone, conducători auto Florea 
Radu, Constantin Jipa, Florea 
Ștefanovici de la ITA Galați, 
sint trimise de către tovarășul 
Vasile Cristescu, șeful serviciu
lui ALT din cadrul IJLF Dîm
bovița, tocmai la Voinești să 
încarce mere. De acolo sint tri
miși la Gemenea, iar ajunși 
aici sint Îndreptați spre CAP 
Ungureni. Deci aproape două 
zile pierdute și zeci de kilome
tri făcuți în gol cu mașini de... 
12,5 tone. Pe bună dreptate, șo
ferul Florea Radu întreabă cine 
plătește aceste două zile in care 
mașinile au circulat în gol. în
trebăm și noi pe șeful serviciu
lui ALT : cine plătește 1 Și 
culmea este că In drum mai In-

(Urmare din pag. I)

UN SILOGISM IMPERFECT

în cursul unei investigații în 
legătură cu ținuta, un tinăr de 
la uzinele „23 August" căruia 
podoaba capilară ajunsese să-i 
mîngiie umerii salopetei, se 
justifica în felul următor : „Ce 
aveți cu mine ? Și Ilie Năstase 
poartă plete și nu-i mai spune 
nimeni nimic !“. Cu alte cuvin
te gîndirea dumnealui funcționa 
cam așa : Ilie Năstase poartă 
plete. Eu port plete. Nu mai 
urma decît : „deci, eu sînt Ilie 
Năstase", pentru ca judecata 
strimbă a interlocutorului să se 
închidă definitiv.

Este aici un viciu mai gene
ral, care nu rămîne în spațiul 
unei logici defectuoase, ci se ri
dică pînă la rang de mentalita
te. Dintr-un posibil model, in 
cazul de față o veritabilă vede
tă a sportului alb, se extrag 
spre copiere, doar amănunte de 
fațadă, elemente exterioare și 
nu neapărat definitorii pentru 
modelul dat. Ca să ne menți
nem în limitele exemplului, nu 
pletele au adus gloria tenisme- 
nului, nici n-au suplinit ele 
extraordinara putere de muncă, 
forța și concentrarea, inteli
gența și talentul care l-au făcut 
pe Ilie Năstase cunoscut pe 
toate meridianele globului. El 
poate fi un model pentru tineri 
numai pornind de la aceste ul
time coordonate, care constituie 
de fapt esența prototipului. în- 
tîmplarea făcea ca, numai cu o 
li sau două înainte dc • purta 

industriale. Repartizarea lor pe 
S.M.A.-uri s-a făcut în funcție 
de necesități. Tractoarele pen
tru care nu se poate asigura 
schimbul doi vor fi folosite în 
schimburi prelungite. în cursul 
zilei funcționează toate mași
nile de semănat, iar acolo unde 
terenul permite (consiliile in- 
tercooperatiste Săcuieni, Valea 
lui Mihai, Diosig, Biharia) ma
șinile introduc griul sub braz
dă și la lumina farurilor. Tot la 
lumina farurilor se ară și se 
pregătește terenul.

IO AN TIC A, Caraș-Severin : 
„Cu toate că timpul este nefa
vorabil, lucrărilor agricole de
oarece în ultimele zile a plouat, 
am reușit să organizăm echipe 
de cooperatori și mecanizatori 
care lucrează împreună la eli
berarea terenului de pe supra
fețele unde urmează a se însă- 
mînța griul. Aceste acțiuni sint 
întreprinse pe raza consiliilor 
intercooperatiste din Bocșa.

tîlnim două autocamioane tot 
de la Galați însoțite de delega
ta IJLF Galați, Aurica Olteanu, 
care se îndrepta tot spre CAP 
Ungureni. Or, din discuțiile a- 
vute la cooperativa agricolii 
Ungureni a reieșit că nu mai 
dispun de marfă și pentru a- 
ceste autocamioane. Directorul 
comercial Gheorghe Florescu, 
care ne însoțea le îndrumă spre 
Gemenea. Abia cînd am ajuns 
și noi la Gemenea conducătorii 
auto au fost lămuriți. A doua zi 
la Malul cu Flori pot să-și în
carce autocamioanele. Deci alte 
două zile pierdute.

La Stațiunea experimentală 
din Voinești așteptau la încărcat 
nu mai puțin de 16 autocamioa
ne între 6 și 12 tone. Condu
cătorii auto Tiberiu Gonți, 
Adam Farcaș, Alexandru Urdea 
și Ion Ion de la ITA Brașov aș
teptau de seară la încărcat. Erau 
posomoriți spunîndu-ne că nici 
„azi nu avem speranță să ple
căm". Aceasta în timp ce la co
operativele agricole din Malul 
cu Flori și Văleni-Dimbovița 
perele și merele așteptau be
neficiarii.

Dar se constată că și serviciul 
ALT din cadrul Centrului de le
gume și fructe Tîrgoviște are 
aceleași deficiențe ca cel al în
treprinderii. Șeful serviciului, 
Cornel Suțu, ne spunea că duce 
lipsă de mină de lucru. înțele
gem situația. Dar nu înțelegem 
cum de autocamioanele stațio
nează încărcate cu legume ore 
în șir, în timp ce în curte erau 
zeci de oameni.

Serviciile ALT ale întreprin
derii, cit și ale centrelor de le- 
gume-fructe trebuie să organize
ze munca în așa fel incit fiecare 
mijloc de transport să fie folo
sit cu maximă eficiență, ceea 
ce va duce la depozitarea grab
nică a legumelor și fructelor.

O. MARIAN

discuția pe care am reprodus-o, 
Ia Palatul Pionierilor din Capi
tală să se inaugureze un cerc 
de tenis aflat direct sub patro
najul campionului și televiziu
nea să reproducă cîteva secven
țe de la acest moment. O fetiță 
cu cravată roșie, conducătoarea 
cercului îi lua sportivului pre
ferat un mic interviu : cum ține 
el racheta, cum judecă o situa
ție sau alta de joc. Era clar 
pentru toată lumea că pionierii, 
copiii aceia care făcuseră cerc 

MODELUȚ DE VIAȚĂ
în jurul Iui Ilie Năstase înțele
geau mai bine decît tinărul meu 
interlocutor sugestiile reale ale 
modelului pe care și-l propuse
seră, că opțiunile lor pătrunse
seră dincolo de o imagine su
perficială, la elementele de 
conținut.

Iată însă că strada, spațiul de 
dans sau sala de spectacol găz
duiesc încă destule figuri și 
comportamente „ă la..." : dom
nișoare care își potrivesc zulu
fii „ă la Margareta Pîslaru" și 
iși croiesc rochiile „ă la Brigitte 
Bardot", care visează bijuteriile 
lui Lyz Taylor și o iubire „ă la 
Sofia Loren" ; băieți care se 
îmbracă ca Alain Delon și se 
poartă ca John Waine, confun- 

Berzovia și Bozovici. Tinerii 
mecanizatori și-au organizat 
munca în schimburi prelungite 
la pregătirea terenului, precum 
și la insămînțări. Cu cele mai 
bune rezultate se înscriu cei de 
la S.M.A. din Grădinari, Oravița 
și Berliște In I.A.S.-uri unde lu
crarea este mai puțin avansată 
s-au mobilizat tinerii din școli 
și întreprinderi industriale la 
recoltatul porumbului și elibe
rat teren. La I.A.S. Măureni, 
avem 250 de tineri, iar la fer
mele Tirol și Caransebeș ale 
I.A.S. Berzovia, alți 200 de ti
neri. Lor li se vor mai alătura 
în zilele următoare alți nume
roși tineri care vor ajuta lucră
torii ogoarelor astfel ca în două, 
trei zile bune de lucru să se în
cheie însămînțarea griului pe 
întreaga suprafață planificată."

MARIAN OVIDIU

Un octogenar teleormănean, 
cu mîinile bătucite de sapă și 
fața brăzdată de vînturile aspre 
ale cîmpului, pe care îl umbla
se ani nesfîrșiți pentru a des
coperi „comoara din păminturi", 
povestea cu bucurie despre mi
nunățiile pe care le-a făcut „a- 
zotatui, Un praf de culoare albă 
cu gust înțepător". Să fie oare 
adevărat că legendele și-au 
schimbat cursul? „Frumusețe de 
porumb, drăguță... căruțele 
scrișneau sub greutatea știule- 
ților, cit brațul omului. Așa ceva 
nu s-a mai pomenit!... Ar fi 
fost mare păcat să nu-1 ascul
tăm pe tovarășul inginer, cam 
iute el, ca orice tinăr, dar a 
avut dreptate. Nu a făcut de
geaba școli înalte..." O vorbă 
bătrînească atîrnă întotdeauna 
greu. Este incomparabilă cu ori
ce altă recomandare; este o re
comandare sigură și temeinic 
fortificată cu argumentul fap
tic. Fără senzațional, ci obișnui
tă, gravă, plină de sensuri și 
învățăminte, ADEVĂRATĂ.

Așadar, ce ați făcut azi, tova
rășe inginer, pentru a cîștiga 
încrederea oamenilor, pentru a 
confirma că nu ați urmat „școli 
înalte" degeaba? „Ceea ce am 
învățat, nimic mai mult — vine 
prompt răspunsul —- depinde de 
vremea cîmpului, care are un 
calendar riguros dictat de tem
peratură și ploi. Pămîntul e 
greu, e viu, și miroase a rod 
bogat numai dacă îl asculți cu 
atenție; cu eprubeta, rigla, ba
lanța și în special, cu sufletul". 
Pămîntul e greu, dar reversibil 
în hambare! Dărnicia cernozio
mului sau podzolului este co
mensurabilă în interesul cu care 
îl îngrijești.

„Cînd am fost ales președin
te al cooperativei agricole a- 
veam numai 2 ani de experien
ță în producție. Trebuia să am 
grijă și de pămînt și de oa

dînd o palmă de loc public cu 
nu știu care decor din vestul 
sălbatic. Au ei, cu adevărat, 
niște modele ? Maimuțăreala 
unui element sau altul din re
cuzita de paiete și mucava a ci
nematografului nu se poate 
nicicum confunda cu dorința 
reală și justificată de a semăna 
cu cineva, după cum nici o imi
tație de fațadă nu constituie ga
ranția unei traiectorii identice 
sau măcar asemănătoare cu 
acea a celebrității preferate.

„MICUL MEU MOZART..."

Ați stat vreodată în preajma 
unei școli de artă în timpul 
concursului de admitere ? Por
țile instituției sînt luate pur și 
simplu cu asalt, orele examina
torilor sînt sufocate de ambi
țiile, uneori fără acoperire ale 
unor candidați, dornici să apuce 
un loc în expediția către cele
britate. O întrebam pe o pro
fesoară emerită de la Liceul 
de muzică din Timișoara, de 
ce a ales pentru Festiva
lul național al liceelor de 
artă doar opt reprezentanți din 
cele citeva zeci de elevi pe care 
li îndrumă. „Pentru că numai

Ca întotdeauna, tinerii răspund printr-o participare masivă la 
multiplele apeluri ale campaniei agricole de toamnă

meni. Cînd s-au introdus iriga
țiile pămîntul își cerea drepturi 
mult mai mari, o multiplicată 
finețe de îngrijire. Specialitatea 
îmi răpea, cu necaz o spun, un 
timp mai larg. Și, mai ales că, 
avînd un număr redus de bra
țe, trebuia să fac față unui vo
lum aproape dublu de muncă 
pentru udări și în special pen
tru Îngrijirea culturilor care 
produceau la hectar tone de rod 
suplimentar".

De ce orele de lucru ale in
ginerului agronom încap cu 
greu într-o zi obișnuită de mun
că, mai ales în campanie? Pen
tru că la ora 17, cînd lumea se 
retrage pe la case, inginerul Ni- 
colae Nădăban, se afla la sec
ția de mecanizare a cooperati
vei agricole Seaca (ar trebui 
schimbat numele impus de vi
tregia pămîntului înnobilat acum 
de recolte bogate). Organiza 
schimbul de noapte la arat. Apoi 
ședința pentru planificarea 
muncii de a doua zi, mai ales 
ță irigatul, cu toată ploaia, nu 
se va întrerupe. Apoi din nou 
în cîmp, la tractoare. Calitatea, 
calitatea,... vorbe care nu tre
buie să se piardă sub cortina 
nopții. Faruri, haine călduroa
se, combustibil...

...Pentru că la ora 5, cînd cea
surile deșteptătoare amețesc se
cundele somnului dulce, ingine
ra Clarisa Butufei, de la co
operativa agricolă Drăgănești- 
Vlașca pregătește, cu propriile 
miini, ghivece nutritive și se
mințe. Vrea să demonstreze ceva 
nou. Altceva decît ceea ce a 
adus în acest an 3,3 milioane 
lei față de 2 milioane cit s-a 
planificat de către renumiții 
gospodari drăgăneșteni. Și pre- 
ședintele-erou, Rîciu Radu este 
mulțumit, mulțumit ca omul 
care nu a trăit în zadar o via
ță cu pămînturile, fără a le 
transmite tainele celpr care inli

aceștia au talent" — mi-a răs
puns fără nici o ezitare. „Dar 
restul ?“. „Restul sînt copii 
muncitori, ar fi făcut față exce
lent oricărui tip de liceu, dar 
s-au încăpățînat să-1 aleagă 
tocmai pe cel care le corespun
de cel mai puțin. De fapt, pă
rinții poartă aici cea mai mare 
vină".

Se întîmplă uneori ca aceștia 
să impună — și nu să propună! 
— un model fiicei sau fecioru

lui. Cu vederea încețoșată de a- 
trăgătoare himere, ei împing 
pașii copilului pe o traiectorie 
improprie în speranța că, la ca
pătul ei, acesta va intîlni gloria 
unui mare muzician, renumele 
unui pictor de seamă sau laurii 
unui poet de excepție. „Mama 
m-a vrut întotdeauna un pictor 
celebru — îmi spunea Dan Spi
rea, inginer proiectant la 
I.S.P.C. București. îi intrase ei 
în cap că desenez nemaipome
nit, pe urmă, cu sute de ore de 
meditații m-a ajutat să termin 
Liceul de arte plastice. Am dat 
de două ori concurs la Institu
tul „N. Grigoreșcu" și n-am 
reușit. Atunci m-am prezentat 
la admitere la Politehnică. Am 

ne îl vor înlocui. Sau ing. An
ton Barothy care în miez de 
noapte măsura cimpul reavăn 
în urma tractoarelor. Ogoarele 
cooperativei agricole Tomulești 
s-au dovedit cele mai rodnice 
din zonă. Și nimeni nu spune 
că aici sint cele mai bune pă- 
mînturi. Se spune altceva...

Ce ați făcut azi, tovarășe in
giner?

întrebarea nu este un inte
rogatoriu. Este ceva legat de in
timitatea fiecărui om care se 
vrea, în primul rind, UTIL. 
Răspunsul poate fi simplu: DA 
sau NU, adică raportat la orele 
bifate cu plus sau minus din- 
tr-o zi de muncă. Agricultura 
are asperități care nu pot fi tre
cute cu ușurință. Pămintul re
clamă seriozitate. DA sau NU 
înseamnă o datorie față de oa
meni, față de pămînt. Starea de 
vegetație a cîmpului, starea de 
spirit (suflet) a celor care l-au 
muncit, cer cu insistență acest 
răspuns.

ȘTEFAN DORGOȘAN

P.S. Nu am inserat în rîndu- 
rile de mai sus răspunsul la în
trebarea „ce ați făcut azi, tova
rășe inginer" adresată lui Teo
dor Lifigiu, Radu Cupe, Doina 
Pîrvu, Petre Derviș. NU, pen
tru că nu i-am găsit acolo unde 
trebuia să le adresăm întreba
rea. NU, pentru că starea fer
melor ce le-au fost încredința
te acestor specialiști răspundea 
prin fapte, negativ. NU, pentru 
că răspunsurile lor sînt nesem
nificative. Le-am rezervat acest 
P.S. gindind că măcar pe a- 
ceastă cale vor înțelege părerea 
tuturor celor care s-au străduit, 
în zadar, să răspundă întrebării 
în locul lor. Asemenea răspun
suri nu le poți da decît tu în
suți !

reușit, dar mama nu mi-a iertat 
niciodată că am dezamăgit-o. Ea 
iși visa fiul pictor, nu inginer..." 
Nu toate visele se împlinesc. 
Mai cu seamă eșuează acelea 
care se despart iremediabil de 
datele lucidității...

CALEA EXEMPLELOR

„Calea învățăturii e lungă, a 
exemplelor e scurtă și sigură" 
spunea Seneca. Cum poate fi în
să pilda ridicată la rang de mo- 

del, ce îi conferă măcar în parte, 
certitudinea că va fi urmată de 
alții ? îată cîteva condiții : să 
fie convingătoare. Opinia apar
ține Elenei Flondor, profesoară 
la Liceul nr. 15 din București. 
„Dacă nu te preocupă în primul 
rind paternitatea exemplului, ci 
forța lui de convingere, șansele 
de a fi urmat sînt mult mai 
mari. Recent am avut o lecție 
deschisă Ia care au participat 
cadre didactice din mai toate 
școlile Capitalei. La sfirșit, una 
din profesoare o venit la mine 
și m-a întrebat dacă n-am pre
dat într-o vreme cursuri la 
Școala pedagogică. Mă recunos
cuse după anumite caracteris
tici de expunere și ascultare, pe

CERCETARE

PRODUCȚIE I

La Institutul politehnic din Cluj-Napoca

Meseria se învață 
producind pentru 
domeniul in care

studenții vor fi specializați

■Ț.u

Realizat in cea mai mare mă
sură prin munca studenților, 
Complexul atelierului-școală ce 
aparține Institutului politehnic 
din Cluj-Napoca a inceput in a- 
cest an să producă valori apro
piate de capacitatea proiectată. 
Primele detalii asupra produc
ției ni le oferă șeful atelierului, 
tovarășul prof. dr. ing. Ioan 
Drăgan, prorectorul institutului. 
„Atelierul realizează o producție 
anuală evaluată în 1974 la peste 
1500 000 lei pe bază de comenzi 
și contracte cu unități industri
ale sau pentru autodotare. Prin
tre beneficiarii produselor reali
zate de studenți, majoritatea a- 
cestora aflîndu-se în primul sau 
al doilea an de studii, se nu
mără întreprinderea de prefabri
cate Deva, întreprinderea de re
parații auto Cluj-Napoca, Teh- 
nofrig, Uzina mecanică Cluj-Na
poca, Fabrica de confecții Cluj- 
Napoca, întreprinderea „Di
dactica", întreprinderi poligra
fice din Oradea, Craiova, Bucu
rești. O bună parte din produse 
sînt realizate după tehnologii o- 
riginale concepute în catedrele 
Institutului, ale căror prototipuri 
au fost create, în colaborare, de 
cadre didactice și studenți. Al
tele sînt rodul cercetării știin
țifice, cum ar fi, de pildă, bacu
rile de pretensionare a cabluri
lor la execuția elementelor de 
beton precomprimat, înscrise în 
convenția cu întreprinderea de 
prefabricate Deva, realizare ce 
a contribuit la reducerea impor
tului și la creșterea durabilită
ții de 5,6 ori. în această grupă 
de produse se înscriu și camele 
pentru mașini de tricotat execu
tate pentru Fabrica „Someșana" 
Cluj-Napoca prototipurile de 
stabilizatoare de curent, trans
formatoare și alte aparate elec
trice executate pentru întreprin
derea „Didactica" necesare dotă
rii laboratoarelor-școală. Studen
ții Facultății de construcții reali
zează anumite elemente de be
ton armat necesare întreprinde
rilor clujene, participind la pre
gătirea amestecurilor, la reali
zarea armăturilor. Astfel, se în
vață și meserie și se produce 
pentru domeniul în care vor de
veni specialiști. O serie de piese 
de schimb, a căror producție nu 
ridică probleme deosebite, ies 
din mîna studenților din anul I, 
nu toți familiarizați în aceeași 
măsură cu munca la mașinile u- 
pelte ; după un semestru, pregă
tirea lor se uniformizează, fie
care devenind capabil să răs
pundă corespunzător exigențelor 
muncii la strung, freză, la apa
ratele de sudură etc. în același 
timp, activitatea de proiectare a 
diverselor repere, ansamble, 
subansamble este susținută de 
studenții din anii patru și cinci,

La întreprinderea 

de autocamioane
Brașov .

DE CERCETARE Șl PROIECTARE
O valoroasă tradiție brașo- 

veană, a creativității tehnice 
este colaborarea strînsă între 
cadrele universitare și studenții 
din acest oraș și marile între
prinderi producătoare. Roadele 
acestei conlucrări s-au arătat 
în repetate rînduri, acum însă, 
în urma indicațiilor de partid ea 
s-a instituționalizat sub forma 
unui Centru de învățămînt, de 
cercetare și proiectare, înfiin
țat la întreprinderea de autoca
mioane.

O convorbire cu tovarășul 
profesor emerit, dr. ing. Ion 
Stănescu, decanul Facultății de 
tehnologia construcțiilor de ma
șini a scos în evidență cîteva 
aspecte interesante ale acestei 
activități :

— 250 de studenți și 24 de 

care le adoptase și le aplica la 
rindul ei. Nu numele și figura 
mea i-au atras atenția, ci ceea 
ce preluase de la mine. După 
atîția ani, mă recunoscuse cu 
ajutorul lor".

Despre Gheorghe Trăienică, 
maistru la uzinele „Republica" 
se spune în primul rînd că „a 
făcut școală" în jurul său, a a- 
tras și continuă să atragă spre 
meseria lui foarte mulți tineri. 
„Secretul e că nu m-am pre
ocupat să fac școală, cum spu
neți dumneavoastră. M-am pur
tat și am lucrat cum știu eu 
„scăpînd" spre băieți tot ce-i 
mai interesant în meseria asta. 
Eu nici acum nu m-am plicti
sit, după 29 de ani de lucru și 
pentru tineri e mare lucru să 
aibă siguranța asta că fac o 
meserie de care nu se vor plic
tisi. Poate de aceea m-au ur
mat...".

★
Adevăratul model de viață și 

muncă nu se prefigurează așa
dar, din imitarea sau preluarea 
fără discernămint a unor ele
mente de suprafață, nici prin a- 
derarea forțată la un prototip 
ales de altcineva.

Orînduirea noastră socialistă 
avansează, la îndemina fiecărei 
personalități în formare un mo
del uman de mare frumusețe și 
claritate, COMUNISTUL. Din 
această sinteză, călită la altitu
dinea prezentului și menită să 
reziste la solicitările unui viitor 
exigent se compune, pentru 
fiecare reprezentant al tinerei 
generații veritabilul, singurul 
model real de viață și muncă. 

o serie de lucrări fiind asimilate 
cu proiectele de an. în momen
tul de față ne preocupă perfec
ționarea producției existente în 
scopul creșterii ei valorice ast
fel. ca în anul 1975 să depășim 
2 500 000 lei. Pentru realizarea 
acestui obiectiv ne propunem o 
profilare a producției ateliere
lor pe prototipuri și serii mici. 
Prin perioadele compacte de 
practică se va ridica și califi
carea studenților, a căror muncă 
a fost pînă acum caracterizată 
de entuziasm și disciplină. Tre
buie să subliniez și aportul lor 
in organizarea echipelor de mun
citori, în efectuarea controlului 
tehnic de calitate, în organizarea 
producției șj pregătirea fabrica
ției de repere.

Ceea ce trebuie să facem în a- 
ceastă perioadă este legat și de 
o mobilizare mai largă a cadre
lor didactice din diferite cate
dre pentru extinderea volumului 
de piese, repere sau ansamble 
proiectate și produse după teh
nologii originale, menite să con
tribuie și la sporirea economii
lor de materiale și materii 
prime".

Atelierele-școală nu se deose
besc cu mult de secțiile unei a- 
devărate uzine. Dotarea atelie
rului de prelucrări mecanice 
este foarte bună. In salopete al
bastre, studenții lucrează indivi
dual la fiecare mașină. I-am în- 
tilnit la primul schimb pe cei 
din anul II, Facultatea de me
canică. „Nu a fost greu să în
vățăm. Acum lucrez la piesele 
necesare unor utilaje de meca
nică agricolă, ne spune Vasile 
Monea. Important este faptul că 
am lucrat ritmic, fără goluri în 
aprovizionarea cu materiale. 
Controlul tehnic îl realizăm noi 
după fiecare schimb". Lenuța 
Nicea lucrează Ia un strung ciu
perca supapă SR-111. „îmi place 
foarte mult munca și acum pot 
să lucrez la mai multe mașini- 
unelte. Ieri am lucrat pe alt 
strung, de un calibru mai mic, 
alte piese. Diversitatea lucrări
lor ne impune atenție, iar mun
ca individuală a luat locul asis
tenței prelungite și insuficient 
de utile din alte stagii de prac
tică".

loan Itu, secretarul A.S.C. al 
anului II muncește la o mașină 
de rectificat. Nu este un ucenic, 
ci stăpinește chiar ceva mai 
mult din tehnica prelucrării față 
de colegii săi fiindcă a mai lu
crat înainte de facultate 5 ani 
ca strungar la Tehnofrig. „Co
misia de practică a asociațiilor 
studenților comuniști pe facul
tate a contribuit mult la o orga
nizare bună a locurilor de 
muncă. Fiecare student, fiind re
partizat acum la o anumită ma

UN NOU CENTRU
DE ÎNVĂȚĂMÎNT,

cadre universitare și-au mutat 
reședința în noua clădire desti
nată, în incinta Întreprinderii, 
centrului nostru înființat la 15 
septembrie, odată cu începutul 
anului de învățămint. Studenții 
anilor IV și V ai Facultății 
TCM vor învăța și vor munci 
aici, în strînsă legătură cu pro
blemele vii ale producției de 
autocamioane. Pe lingă sarcini
le ce revin tuturor cadrelor u- 
niversitare, profesorii care lu
crează cu ei au sarcina de a 
le crea legătura cu practica și 
a pune la dispoziția întreprinde
rii toate cunoștințele lor teo
retice îmbogățite prin consulta
rea — cum e și natural — a 
ceea ce se publică privind pro
gresul mondial în tehnică.

Noul centru rezolvă o serie de 
probleme pe care întreprinde
rea le propune spre soluționare 
în domeniul construcției de ma-

EXPERIENȚA BUNĂ
(Urmare din pag. I)

„Mortare și betoane armate cu 
fibre de sticlă", eșalonată pe 
mai mulți ani, „Studiu privind 
comportarea și urmărirea 
structurilor metalice în fazele 
de montaj ale centralelor termo
electrice Rovinari și Turceni" 
ori „Studiul locuințelor în me
diul rural și al unor zone de 
agrement din județul Timiș" — 
numărul exemplelor trece de 40 
— prin complexitatea lor au da
rul de a stimula atît ingeniozi
tatea tehnică a studenților și 
cadrelor didactice, cit și găsirea 
unor soluții tehnice cu eficien
ță optimă. Pe de altă parte, prin 
asigurarea posibilității fiecăruia 
de a-și materializa efortul în 
lucrări de diplomă avînd ca su
biect aceeași temă, a crescut 
considerabil competitivitatea, ale 
cărei binefăcătoare efecte le re
simt pînă la urmă beneficiarii. 
Și fiindcă am ajuns aici, unele 
neajunsuri în relațiile cu ei ne 
obligă să stăruim asupra lor. în 
cadrul dublei subordonări, nu 
toate și nu întotdeauna minis
terele, beneficiare ale acti
vității de cercetare, proiec
tare și producție desfășurate în 
cadrul facultății, pun la dispozi
ția acesteia un număr suficient 
de teme care să prezinte în 
egală măsură atît un interes 
științific deosebit, cit și unul de 

șină, iși poate cîntări la sfîrșitul 
fiecărei zile contribuția la pro
ducția întregului colectiv. O 
consecință este, astfel, și lichi
darea absențelor și instaurarea 
unei discipline muncitorești cu 
nimic deosebite de cea din în
treprinderi". în atelier l-am în- 
tilnit și pe tovarășul Crăciun 
Mereu — muncitor-instructor, 
supraveghind cu atenție munca 
studenților : „Studenții au a- 
cum unde să învețe toate mese
riile din domeniul prelucrării 
metalelor. Spațiul și calitatea 
mașinilor a facilitat mult instru
irea lor și acum, după un stagiu 
șcurt, in anul II fiecare student 
poate realiza repere dificile. Cu 
această ocazie se materializează 
și dezideratul formării ingine
rului cunoscător al tuturor spe
cialităților din domeniul său".

„în afara acestor avantaje, ne 
mărturisea și studenta Ildiko 
Toth, stagiul de practică ne 
este mai util, acum, cînd mun
cim la mașini pentru diferite 
cursuri teoretice ce ni se pre
dau la facultate".

Eficiența economică a atelie
relor Institutului politehnic clu
jean, inaugurate la începutul a- 
nului 1974. are certe perspective 
de creștere In viitorul an ca
lendaristic. Preocupările cate
drelor de realizare a unor pro
totipuri pentru livrări solicitate 
de unități industriale se a- 
daugă preocupărilor asociațiiler 
studenților comuniști de a in
staura în ateliere o atmosferă âe 
muncă, serioasă și exigentă.

Beneficiarii produselor reali
zate de studenți mi-au confir
mat calitatea muncii lor, iar in
teresul întreprinderilor econo
mice pentru producția ateliere
lor Politehnicii clujene este zil
nic subliniată de noi oferte a- 
dresate serviciului tehnic. Dacă 
numai pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie cifrele de plan au 
fost depășite cu 25 la sută, anul 
acesta va înregistra creșteri ;și 
mai substanțiale odată cu termi
narea primului semestru de ln- 
vățămînt. Se preconizează de 
pe acum o producție evaluată 
la 50 000 lei pe an pe student, 
dovedindu-se potențialul pro
ductiv al învățămîntului tehnic 
superior. Realizările studenților 
clujeni atestă, în același timp, 
contribuția lor efectivă la reali
zarea unor obiective ale econo
miei naționale la înalti indici de 
eficiență și calitate. Viitorul in
giner este de pe acum un bun 
muncitor care va cunoșate în 
cele mai mici amănunte, la lo
cul de muncă, solicitările tuturor 
profesiilor cuprinse In domeniul 
său de activitate.

C. STANCULESCU 

șini-unelte și al tehnologiilor de 
fabricație. Profesorii și stu
denții vor contribui astfel la 
proiectarea unor utilaje noi, la 
perfecționarea proceselor tehno
logice și la găsirea unor noi 
soluții tehnice de fabricație.

Pentru aceasta, întreprinderea 
a pus la dispoziția centrului o 
clădire dotată cu săli de preda
re, de proiectare, de seminarii, 
laboratoare, dar completarea 
cea mai importantă și mai va
loroasă a acestor amenajări pro
prii oricărei facultăți este în
săși întreprinderea cu secțiile și 
atelierele sale dotate cu utilaje 
și aparatură dintre cele mai mo
derne.

în curînd, la întreprinderea 
„Tractorul" se va construi un 
centru similar pentru prelucrări 
la cald.

ADINA VELEA

reală eficiență economică. Abor
dăm acest aspect al problemei 
și cu tovarășul academician Dan 
Mateescu, decanul facultății. 
„Noi, ne spunea domnia sa, am 
putea prelua realizarea unor 
obiective social-economice, fie 
sub forma subantreprizei, fie 
direct de la beneficiar. în acest 
fel, ar crește eficiența econo
mică a activității noastre, am 
rezolva problema atestării pro
fesionale a studenților din anii 
mici, pînă la această dată 
nerezolvată încă, în sistemul 
practicii pe șantiere și, In sfirșit, 
practica însăși a studentului pe 
toată durata studiilor ar bene
ficia de o soluție ideală. Ca să 
izbutim, trebuie rezolvate două 
probleme. în primul rind, o adec
vată eșalonare a programei de 
învățămînt care să țină cont de 
această cerință și, în al doilea 
rînd, facultatea să poată angaja 
un număr restrîns de muncitori 
cu înaltă calificare și maiștri 
care să asigure atît pregătirea 
profesională a studenților în me
seriile de bază, cit și asistența 
de specialitate pe șantier. Fi
rește, retribuirea lor făcîndu-se 
din încasările ce le vom face 
pe seama acestor lucrări". Ce
rințe care, după părerea noas
tră, ar închide pe de-a-ntregul 
circuitul învățămînt-cercetare- 
proiectare-producție.
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TELEGRAMĂ SOSIRI
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului Revoluției și 
al Consiliului de Miniștri al Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, HOUARI BOUMEDIENE, următoarea telegramă :

A XX-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Algeriene 
Democratice și Populare îmi oferă deosebita plăcere să vă adre
sez, în numele poporului și guvernului român, al Consiliului de 
Stat și al meu personal, cele mai calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese po
porului algerian prieten. Doresc ca și pe această cale să dau 
expresie sentimentelor de prietenie ale întregului popor român 
care urmărește cu simpatie și prețuiește în mod deosebit efor
turile țării dumneavoastră, ale poporului algerian pentru realiza
rea aspirațiilor sale de făurire a unei vieți libere, îmbelșugate și 
fericite pe pămîntul patriei sale.

îmi exprim satisfacția față de evoluția ascendentă a rela
țiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Republica Algeriană Democratică și Popu
lară șl sînt convins că aceste relații vor cunoaște și în viitor 
o dezvoltare și diversificare continuă, în interesul țărilor și 
popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

Celui de al V-lea
al Partidului Comunist

Congres 
din Venezuela

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celui de-al V-lea Congres 

din Venezuela, Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân adresează delegaților la lucrări, tuturor membrilor partidu
lui și oamenilor muncii venezueleni un cald salut tovărășesc, 
împreună cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate.

Congresul dumneavoastră se desfășoară într-o perioadă carac
terizată prin avintul forțelor care se ridică împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru eliberare 
națională și socială, pentru pace și colaborare, pentru o nouă or
dine politică și economică internațională, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și organiza viața așa cum dorește.

Este convingerea noastră fermă că adîncirea actualului curs 
spre destindere, securitate și colaborare, pentru democratizarea 
relațiilor internaționale, împotriva imperialismului și reacțiunii, 
pentru apărarea și promovarea dreptului fiecărui popor de a fi 
stăpinul propriilor destine, al bogățiilor naționale, de a se dez
volta de sine stătător pe calea progresului economic și social, 
reclamă unirea pe scară națională și internațională a tuturor for
țelor revoluționare, muncitorești, democratice și progresiste.

Ne exprimăm și cu acest prilej satisfacția pentru bunele rela
ții de colaborare prietenească statornicite intre cele două țări 
și popoare, care au căpătat o perspectivă trainică și fructuoasă 
în urma convorbirilor, acordurilor și înțelegerilor încheiate cu 
prilejul vizitei pe care secretarul general al partidului nostru, 
președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat-o în Venezuela în cursul anului trecut.

Reafirmăm, totodată, convingerea noastră că relațiile de prie
tenie și colaborare statornicite intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Venezuela, bazate pe stimă și respect 
reciproc, se vor dezvolta în continuare, in interesul prieteniei 
dintre partidele, țările și popoarele noastre, al cauzei unității 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

al Partidului Comunist

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

SI’OIIT» SPORT INCEP1ND 
DE ASTĂZI

întrecerile finale pentru
CUPA SCÎNTEII TINERETULUI"

fi
aseară, la „cartierul general" 

al concurenților — Palatul Pio
nierilor — a avut loc ședința 
tehnică în cadrul căreia au fost 
validați finaliștil primei ediții 
a Cupei „Scînteii tineretului" la 
tenis. înainte de a transcrie 
lista acestora trebuie să subli
niem un fapt deosebit de sem
nificativ și îmbucurător, anume 
acela că s-au prezentat la ma
rea finală de la București abso
lut toți cîștigătorii etapei jude
țene, la fete și băieți. Relevăm 
de asemenea că sportivii sînt în
soțiți de profesori, activiști 
U.T.C. și instructori care au dat 
curs, în localitățile lor, inițiati
velor ziarului nostru privind 
dezvoltarea activității de masă 
în tenisul de cimp, s-au numă
rat printre inițiatorii acțiuni
lor de construire a terenurilor de 
tenis, de formare a unor centre 
de practicare a „sportului alb", 
prezența la această finală fiind 
pentru fiecare din ei un în
demn la perseverență în nobila 
r" 'une de animator al sportu- 
lta.
Alba : Mihaela Prodan — Liceul 
teoretic Cugir ; Adrian Sîrbu — 
Liceul „Avram Iancu" Aiud ; A- 
rad : Angelica Sferle — Liceul 
Nădlac ; Mihai Florea — Liceul 
„loan Slavici" Arad ; Argeș : 
Gheorghe Epure — Liceul To- 
poloveni ; Sanda Berechet — 
Liceul pedagogic C. Lung-Mus- 
cel ; Bacău : Gabriela Ciorac — 
Liceul de gimnastică orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej ; Florin Bucur — 
Liceul „V. Alecsandri" — Ba
cău ; Bihor : Mariana Popa — 
Liceul agricol Salonta ; Con
stantin Zareczky — Liceul agri
col Oradea ; Bistrița Năsăud : 
Nicoleta Ionescu — Liceul „Li- 
viu Rebreanu" — Bistrița ; 
George Ruscău — Liceul Prun
dul Bîrgăului ; Botoșani : Lilia
na Iosub — Liceul Săveni ; Gh. 
Liliac — Liceul 2 Dorohoi ; 
Brașov : Ioana Ursu — Liceul 
energetic Brașov ; Mihail Ro- 
șescu —1 Liceul „Radu Negru" 
Făgăraș ; Brăila : Gabriela Uji- 
că — Liceul Ianca; Dorin Dor- 
neanu — Liceul „Panait Cerna" 
Brăila ; Buzău : Liliana Pintilie 
— Liceul „Mihail Eminescu" — 
Buzău; Adrian Fetecău — Li
ceul „B.P. Hașdeu" Buzău ; 
Caraș Severin : Victoria Verbiț- 
chi — Liceul Caransebeș ; Wal
ter Vesselak — Liceul 1 Reșița ; 
Cluj-Napoca : Simona Geleriu și 
Tiberiu Fodor ambii — Liceul 15 
Cluj-Napoca ; Constanța : Lilia
na Ciobanu — Liceul 2 Constan
ța ; Claudiu Stanciu — Liceul 
Cernavodă ; Covasna : Etelka 
Mathe — Liceul nr. 1 Sf. Gheor
ghe ; Levente Hodor — Liceul 
Tg. Secuiesc ; Dîmbovița: Lilia
na Iliescu — Școala generală nr. 
8 Tirgoviște ; Sorin Erlic — 
Grupul școlar petrol Tirgoviște ; 
Dolj : Marica Diamandis —

TRANSMISII SPORTIVE PE MICUL ECRAN
VINERI, 1 NOIEMBRIE

Ora 14,30 — Fotbal : Dina
mo București — Jiul Petro
șani (Divizia A). Transmisiu
ne directă 
Dinamo.

de la Stadionul

2 NOIEMBRIE 
— Fotbal : Stea-

SIMBATA,
Ora 14,30 

gul Roșu Brașov — Univer- 
. sitatea Craiova (Divizia A). 

Transmisiune directă de la 
Brașov.

Ora 16,15 — Fotbal : Re
zumate înregistrate din turul 
II al cupelor europene inter- 
cluburi, printre care : Fe- 
yenoord — Barcelona, Ba
yern — F.C. Magdeburg, In- 
ternazionale — F. C. Amster- 

Școala generală nr. 22 Craiova ; 
Ion Neagoe — Liceul energetic 
Craiova ; Galați: Mihaela Dimi- 
triu — Șc. gen. 28 Galați ; Costel 
Tucemic — Șc. gen. 9 Galați ; 
Gorj: Mihaela Maltopol și Dan 
Bozdog — ambii Liceul „Tudor 
Vladimirescu" — Tg. Jiu ; Har
ghita : Suzana Nagy și loan 
Mezei — ambii Școala sportivă 
Gheorghieni ; Hunedoara: Geor- 
geta Boanfă — Liceul „Dece- 
bal“ Deva ; Alex. Roșu — Liceul 
industrial de construcții Deva ; 
Ialomița : Maria Motoianu și 
Nicolae Isbășescu — ambii Li
ceul 1 Călărași ; Iași : Lucia A- 
catrinei — Liceul 5 Iași ; Gh. 
Berariu — Liceul 2 Iași ; Ilfov : 
Geluța Rădoi și Mureș Vilcea, 
ambii — Liceul „Ion Marinescu" 
Giurgiu; Maramureș: Eva Iaku- 
binyi — Eugen Mihaljec, ambii
— Liceul Sighetul Marmației ; 
Mehedinți: Speranța Cosmules-

i cu și . Nicolae Bordinc, ambii —
Liceul Baia de Aramă; Mureș : 
Ionița Ciobotar — Liceul indus
trial Reghin; David Lazăr — 
Liceul 1 Sighișoara; Neamț: Ca
melia Dabija — Liceul „Petru 
Rareș" Piatra Neamț; Mihai 
Ciuntea — Liceul energetic Pia
tra Neamț; Olt: Ștefania Velea
— Liceul Corabia; Florian Duș- 
că — Liceul industrial Caracal; 
Prahova: Mihaela Ciobotaru — 
Liceul „I. L. Caragiale" și Mi
hai Simionescu — Centrul șco
lar de chimie Ploiești; Satu

Năstase în 
finală cu Borg 
la Hilton Head

Finala turneului interna
țional de tenis de la Hilton 
Head (Carolina de Sud), se 
va disputa intre românul Ilie 
Năstase și suedezul Bjorn 
Borg. După cum se știe, 
Năstase l-a eliminat cu 6—4, 
6—4, pe australianul Rod 
Laver, iar în cea de-a doua 
semifinală, Borg l-a învins 
cu 2—6, 6—4, 6—0 pe ameri
canul Stan Smith.

La simplu femei, finala va 
opune pe americana Chris 
Evert și englezoaica Virginia 
Wade. In semifinale, Evert a 
învins-o cu 6—2. 6—1 pe 
Goolagong (Australia), în 
timp ce Wade a eliminat-o 
cu 6—3, 1—6, 6—4 pe Billie 
Jean King (S.U.A.). In semi
finalele probei de dublu- 
mixt, cuplul australian 
Goolagong, Laver a eliminat 
cu 7—6, 6—3 perechea Evert, 
Năstase.

dam, Liverpool — Ferencva- 
ros ș.a.
DUMINICA, 3 NOIEMBRIE

Ora 15,50 — MAGAZIN 
SPORTIV

— Hochei pe gheață : 
Steaua — Dinamo (derbiul 
campionatului național). Re
zumat înregistrat de la pati
noarul 23 August.

— „Moscova, 
gazdă a Jocurilor 
de vară din anul
reportaj filmat primit de la 
televiziunea sovietică.

— Campionatele mondiale 
de gimnastică, finale pe 
aparate : sol (femei) și bară 
fixă (bărbați). înregistrare 
de la Varna.

viitoarea 
Olimpice 
1980“ —

Joi după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația condusă de 
tovarășul Mihai Marinescu, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice 
și Sociale, președintele părții 
române in Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare eco
nomică dintre Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană, care a parti
cipat la lucrările celei de-a 
VlI-a sesiuni a Comisiei mixte, 
desfășurată la Berlin.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți tovarășul 
Neculai Agachi. ministrul indus
triei metalurgice, alte persoane 
oficiale.

Au fost de față dr. Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Berlin, delega

ția a fost condusă de Gerhard 
Weis, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D.G., de 
alte persoane oficiale. Au fost 
prezenți ambasadorul României 
în R.D.G., Vasile Vlad, și mem
bri ai ambasadei.

Joi după-amiază, a sosit la 
București Paulo Braz Pinto da 
Silva, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Federative a Braziliei în Repu
blica Socialistă România.

★
în aceeași zi a sosit la Bucu

rești Demetre Papadakis, noul 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Elene 
in Republica Socialistă Româ
nia.

PRIMIRE

Cititorii întreabăCE TREBUIE SA ȘTIM DESPRE PRONOEXPRES? BUCUREȘTI

STAȚIA DE UTILAJ TRANSPORTADAS răspunde
BUCUREȘTI

RECRUTEAZĂ PERMANENT ;

Condiții de școlarizare
Virsta pe care o aveți la încheiereaDurata asigurării

Actele necesare

fișa medicală
livret militar

adresa responsabili-

Relații suplimentare la telefon : 35 04 59.

Str. 7 
Cap

Pe timpul școlarizării elevii beneficiază de indemnizația 
conf. H.C.M. 2105/1969.

Noiembrie nr. 201/bis, sectorul 2 
tramvaie : 1, 4, 21 „Colentina"

— excavatoriști, autoscreperiști, buldozeriști și lăcătuși 
mecanici.

— elevi muncitori pentru școală calificare scurtă durată 
8 (opt) luni în meseria:

— Există între asigurările facultative practicate de ADAS 
vreuna care se poate încheia în favoarea unei alte persoane 2

— Da, există o asemenea asigurare : asigurarea cu termen 
fix.

Pentru încheierea asigurării,
lor cu munca ADAS din unitățile socialiste, agenților și in
spectorilor de asigurare sau — direct — oricărei unități teri
toriale ADAS.

— certificat de naștere — copie legalizată
— certificat studii — original

• Concursurile Pronoexpres se organizează, de regulă, săp- 
tăminal șl sint valabile pentru întreaga țară.

• Sistemul de pronosticuri sportive Pronoexpres constă în 
alegerea de către participant! a 5 numere diferite din 45 (de 
la 1—45).

• Fiecărui număr din totalul de numere valabile la Prono
expres, îi corespunde o disciplină sportivă (conform nume- 
rotației arătate in regulamentul de organizare și funcționare 
a sistemului).
• La sistemul de pronosticuri sportive Pronoexpres poate 

participa oricine prin cumpărarea de bilete cu una sau mai 
multe variante.

De asemenea, se mai poate participa pe variante combinate 
sau combinații „cap de pod". Ia care probabilitățile de ciștig 
sint mult crescute.

• Taxa de participare la Pronoexpres este de 3 lei varianta 
întreagă pentru prima extragere obișnuită și de 6 lei va
rianta întreagă pentru ambele extrageri obișnuite.

• Se mai poate juca și cu o taxă de participare fracționată 
la care se atribuie ciștiguri proporționale cu cota jucată.

Participind pe bilete fractionate se obține o șansă mai 
mare de ciștig, cu o taxă mai mică. In afară de aceasta sint 
situații în care pe un bilet fracționat se poate obține un pre
miu intreg, ceea ce constituie un avantaj excepțional.

• Tragerea obișnuită Pronoexpres se efectuează de regulă 
miercurea în jurul orei 18,30 și constă din 2 extrageri : pri
ma de 6 numere diferite din 45, iar cea de a doua, în conti
nuarea primei, de 5 numere diferite din cele 39 rămase după 
efectuarea extragerii I. Cumpărarea biletelor se face pînă 
marți seara.

• Se ciștigă cu 3, 4 și 5 numere extrase.
• Participanții au obligația să urmărească rezultatele tra

gerii și să stabilească dacă formațiile jucate sint cîștigătoare 
și apoi să depună biletele cîștigătoare.

• Termenul de depunere a biletelor cîștigătoare este pînă 
sîmbătă la ora 13, in orașele de reședință județeană, iar în 
celelalte localități pînă vineri la ora 13 ale fiecărei săptămini.

Depunerea biletelor ciștigătoare se face Ia orice agenție 
„Loto-Pronosport".

Biletele ciștigătoare nedepuse în termen din motive de 
forță majoră pot fi comunicate telefonic sau depuse Ia re
gistratura Centralei Administrației de Stat „Loto-Pronosport", 
pină in ziua omologării.

• In afară de tragerile Pronoexpres obișnuite săptăminale, 
se mai organizează periodic și ocazional trageri speciale, ex
cepționale sau extraordinare, bazate pe formule tehnice 
deosebite la care se atribuie ciștiguri mai atractive constind 
in autoturisme, excursii ți in numerar.

IN INTIFIPINARE1 CONGRESULUI Al XI-LEA AL PARTIDULUI

MANIFESTĂRI CULTURAL-EDUCATIVE
Cunoașterea prevederilor 

documentelor apropiatului 
Congres al partidului este 
una dintre preocupările care 
se bucură de o sporită aten
ție din partea comitetului 
U.T.C. de la Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Tg. 
Mureș. Acestui scop i-a fost 
dedicat și concursul „Cine 
știe ciștigă" pe tema : „Pro
iectul de Directive al celui 
de al XI-lea Congres al 
P.C.R., proiectul de dezvolta
re viitoare a României".

Concurenții la faza pe or
ganizații au fost în număr 
de peste 500 de tineri.

Sîmbăta trecută s-a desfă
șurat cu public concursul pe 
întreprindere cu participarea 
a 10 uteciști, cîștigătorii lo
cului I în întrecerea dintre 
organizațiile U.T.C.

Locul I i-a revenit opera
torului chimist Ion Iacob. 
Locurile II și III au fost ocu
pate de electricianul Miron 
Covrig și Cornel Suteu, me
canic A.M.C.

— Merită evidențiat — 
sublinia tovarășul Andrei 
Cozoș, contabilul șef al com
binatului și președintele ju
riului, interesul cu care în- 
tîmpină tinerii uteciști cel 
de al XI-lea Congres al 
P.C.R., interes materializat 
pe de o parte în cunoașterea 
conținutului documentelor 
elaborate și dorința de a da 
glas prin fapte, de a aplica 
în viață prevederile Directi
velor. Tezele Congresului, 
Programul P.C.R. de făurire 
a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, 
pe de altă parte.

MIRCEA BORDA

IN CINSTEA ANIVERSARII
MARII REVOLUȚII SOCIALISTE

DIN OCTOMBRIE
La Casa de cultură a sindica

telor din Vaslui și la întreprin
derea de mecanică navală din 
Galați au avut loc, joi, adunări 
festive consacrate celei de-a 
57-a \ aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie.

La adunarea 
Vaslui au luat 
Ignat, secretar 
orășenesc de . 
Pozdniakov, consilier al' Amba
sadei U.R.S.S. la București. 
Vorbitorii au relevat însemnă
tatea istorică a evenimentului 
aniversat ș; au subliniat evolu
ția ascendentă a relațiilor de 
prietenie româno-sovietice, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii

festivă de la 
cuvintul Nicolae 

al Comitetului 
partid și V. G.

CRONICA U. T. C

cerceta-

Joi dimineața a părăsit 
Capitala, indreptindu-se spre 
Copenhaga, o delegație a 
Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de tovarășa 
Lucia Mihăilescu, membră a 
Biroului C.C. al U.T.C., care 
va participa la Seminarul 
internațional pe tema : ..De
zarmarea. pacea și 
rea conflictelor."

★
Delegația Uniunii 

tului Comunist care 
tuat o vizită în 
Suedia, 
marca Ia invitația Tineretu
lui Nordic Liberal și Radical 
s-a înapoiat joi seara in 
trie.

Tinere- 
a efec- 

Finlanda, 
Norvegia și Dane-

pa-

★
Ieri a părăsit Capitala, 

dreptindu-se spre patrie, 
legația Serviciului 
schimburi internaționale și 
vizite Pe linie de tineret 
(I.J.A.D.) din R.F. Germania, 
care a efectuat, la invitația 
C.C. al U.T.C., o vizită în 
țara noastră.

în- 
de- 

pcntru

Peste 500 de tineri din mu
nicipiul Rm. Vilcea au parti
cipat zilele trecute la o reu
șită manifestare cultural- 
educativă : un concurs „Cine 
știe ciștigă" cu tema „Româ
nia in pragul marilor împli
niri".

Dedicat Congresului al XI- 
lea al partidului, concursul 
— la care au participat tineri 
de Ia Liceul pedagogic, în
treprinderea de utilaj chimic 
și forjă și Centrala indus
trială de produse anorgani
ce — a prilejuit o elocventă 
trecere în revistă a succese
lor obținute de poporul nos
tru sub conducerea partidu- 
Idi în anii’ construcției so
cialiste, așa cum au fost ele 
oglindite in cinematografia 
românească.

Concurenții au dovedit o 
bună pregătire, punctajul ră- 
minind egal pînă la epuiza
rea întrebărilor de bază. în 
urma barajului s-a detașat 
echipajul Liceului pedagogic 
care a 
odată cu 
oferite 
nicipal 
U.T.C. 
grafică

Astfel de acțiuni vor fi or
ganizate în continuare, în a- 
ceastă perioadă premergătoa
re Congresului al XI-lea al 
partidului. La ele vor parti-, 
cipa tineri din majoritatea 
organizațiilor U.T.C. din mu
nicipiu.

cîștigat primul loc 
premiile in obiecte 

de Comitetul mu- 
Rimnicu Vilcea al 

și Direcția cinemato- 
județeană.

DORU MOȚOC

Sovietice, evidențiind importan
ța deosebită a întîlnirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Brejnev, pentru adîn- 
cirea colaborării multilaterale 
româno-sovietice, în interesul 
ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și socialismului.

în cadrul adunării festive de 
la Galați au vorbit inginerul 
Constantin Iacob, directorul în
treprinderii de mecanică navală, 
și A.A. Isakov, adjunct al re
prezentantului comercial al 
U.R.S.S. la București, care 
au evocat marele eveniment is
toric de acum 57 de ani și au 
subliniat importanța sa.

Festivitățile au fost urmate de 
spectacole artistice.

Ieri a părăsit Capitala o 
delegație a Uniunii Națio
nale a Studenților din Fran
ța (U.N.E.F.) condusă de 
Joseph Benkemoun, secre
tar național al Uniunii, care 
în perioada 27—31 octombrie 
a făcut o vizită in România 
la invitația Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România. In timpul vi
zitei, delegația a avut discu
ții la Comitetul Executiv al 
Consiliului U.A.S.C.R. și la 
Ministerul Educației și în- 
vățămîntului.

Discuțiile purtate au rele
vat cursul ascendent’ al 
lațiilor dintr.e U.N.E.F. 
U.A.S.C.R., marcînd noi 
sibilități de dezvoltare și 
versificare a legăturilor 
cooperare între cele două 
ganizații.

La plecare, pe aeroportul 
internațional Otopeni, dele
gația a fost salutată de to
varășul Stelian Moțiu, secre
tar al Consiliului U.A.S.C.R.

re-
?i po

di-*  
de 

or-

Ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, a primit joi 
după-amiază pe Gyorgy Biczo, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Ungare în Republica 
Socialistă România, în legătură 
cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

Mare: Mariana Szabo — Liceul 
2 Satu Mare și Marin Hangan 
— Uzina „Unio" Satu Mare ; 
Sălaj: Anica Perse — Liceul 
Cehul Silvaniei; Radu Mateș — 
Liceul Zalău; Sibiu: Daniela 
Popescu — Liceul „Gh. Lazăr" 
Sibiu; Anatol Marțea — Liceul 
1 Mediaș; Suceava: Liliana Ma- 
riș — Liceul „Dragoș Vodă" 
Cîmpulung Moldovenesc; Ștefan 
Bujulec — Liceul Moldovița; 
Teleorman: Gina Voiculescu — 
Liceul Olteni; Aurel Voicu — 
Liceul 2 Roșiorii de Vede; Timiș: 
Florica Ploscaru — Liceul eco
nomic Timișoara; Ștefan Clon- 
da — Liceul de construcții 2 
Timișoara: Tulcea: Eugenia Se- 
rota — Liceul Sulina; Cătălin 
Buciuc — Liceul „Spiru Haret" 
Tulcea; Vaslui: Gabi Cerbu —
Șc. gen. nr. 3 Bîrlad; Sergiu 
Leonte — Liceul 2 Bîrlad; Vil
cea: Marinela Țecu și Mircea 
Pavel — Liceul „Vasile Roaită" 
Rm. Vilcea; Vrancea: Cătălina 
Văduva — Liceul „loan Slavici" 
Panciu; Nicu Blaga — Școala 
profesională M.I.U. Focșani ; 
București; Geta Obreja — Li
ceul 43 București; Rodrigo Du
mitrescu — Liceul 35.

Timpul favorabil, la care spe
răm, condițiile excelente de 
concurs, ne dau certitudinea 
unor meciuri dîrze, pasionante, 
ne întăresc speranța că vom ve
dea spectacole sportive de un 
bun nivel tehnic și o înaltă ți
nută sportivă oferite de viitoa
rele noastre „rachete de aur", 
urmași demni ai lui Ion Tiriac 
și Ilie Năstase.

• Ea poate fi încheiată de orice persoană în vîrstă de la 
16 ani in favoarea oricărei persoane.

• Termenul cînd persoana respectivă va primi de la ADAS 
suma asigurată poate fi de Ia 5 pînă la 20 de ani de la data 
cind se încheie asigurarea.

• Se poate asigura orice sumă, începind de Ia 10 000 de lei.
Dacă doriți să incheiați o asigurare cu termen fix, consul

tați tabelul de mai jos și veți afla tariful de prime lunare 
pentru suma asigurată de 10 000 de lei (suma minimă asigu- 
rabilă).

vă puteți

asigurării 16—40 41—50 51—55 56--60
(ani) ani ani ani ani

5 ani 165 lei 166 lei 167 lei 169 lei
6 ani 135 „ 136 „ 138 „ 139 <»7 ani 134 „ 115 „ 116 „ 118
8 ani 98 „ 99 „ 100 „ 102 «99 ani 86 „ 87 „ 88 „ 90 9110 ani 76 „ 77 „ 78 „ — 9911 ani 68 „ 69 „ 70 „ — 9912 ani 61 „ 62 „ 64 „ — 9913 ani 55 „ 57 „ 58 „ — 9114 ani 50 „ 52 „ 53 „ — 9915 ani 46 „ 48 „ " »» — ti

— vîrstft 16—35 ani
— absolvenți a 4—8 clase elementare din : București și 

jud.: Ilfov, Ialomița, Teleorman, Prahova, Dîmbovița, Olt 
etc.

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român
și a Marii Adunări Naționale

a Republicii Socialiste România
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român și Marea 
Adunare 
profundă 
brie 1974 
tovarășii! 
membru al Comitetului Centrai 
al Partidului Comunist Român,

Națională anunță cu 
durere că la 31 octom- 
a încetat din viață 

Gheorghe Vasilichi,

GHEORGHE VASILICHI
Tovarășul Gheorghe Vasilichi 

s-a născut la 7 septembrie 1902, 
în comuna Cetate, județul Dolj, 
dintr-o familie de țărani să
raci. Cunoscînd din copilărie 
viața aspră a țărănimii, exploa
tată de moșieri, pleacă de tînăr 
la oraș în căutare de lucru, 
fiind ucenic Ia diverși patroni 
la Craiova și apoi în București.

în 1919 intră în mișcarea 
muncitorească. înscriindu-se în 
Sindicatul metalurgic.

La înființarea Uniunii Tinere
tului Comunist este unul din 
primii membri ai organizației 
revoluționare a tineretului. în 
1926 i s-a încredințat funcția 
de secretar al Comitetului local 
U.T.C. din București. în această 
perioadă, participă la organiza
rea unor greve la „Wolf", „Vul
can", „Regie". „Lemaitre" și 
alte întreprinderi din Capitală.

în anul 1929 participă ca dele
gat la Congresul Internațional 
al Sindicatelor la Moscova. în 
1930 este secretar al Comitetului 
local București al Partidului 
Comunist Român. Curînd după 
această perioadă i se încredin
țează sarcina de a conduce re
gionala Prahova a P.C.R.

însușirile de bun organizator, 
abnegația și dîrzenia revoluțio
nară care au caracterizat întrea
ga activitate a tovarășului 
Gheorghe Vasilichi au fost re
liefate în perioada eroicelor lup
te conduse de partid împotriva 
exploatării și oprimării oame
nilor muncii, a pericolului fas
cist și a înfeudării țării mono
polurilor străine. în marile bă
tălii de clasă, în luptele ceferiș
tilor și petroliștilor din februa
rie 1933, Gheorghe Vasilichi a 
jucat un rol de seamă, fiind 
unul din conducătorii muncito
rimii prahovene. Arestat și ju
decat alături de alți conducători 
ai partidului, el ridică, în sala 
tribunalului, glasul său de acu
zator al regimului burghezo-mo- 
șieresc, își afirmă cu tărie cre
dința in triumful idealurilor so
cialiste. A fost condamnat la 20 
de ani de muncă silnică. La. 
scurt timp după întemnițare,' 
partidul organizează evadarea 
din închisoarea de la Craiova a 
unui număr de militanti comu
niști, printre care și Gheorghe 
Vasilichi.

Acționînd în spiritul profun
dului internaționalism ce carac
terizează activitatea partidului 
nostru, Gheorghe Vasilichi a

★

în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe 
Vasilichi, a fost constituită o

DIN PARTEA COMISIEI
DE ORGANIZARE A FUNERALIILOR

Comisia pentru organizarea 
funeraliilor tovarășului Gheor
ghe Vasilichi comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Gheorghe Va
silichi va fi depus în holul Pa- 

președintele . Comisiei pentru 
sănătate, muncă și asigurări so
ciale a Marii Adunări Naționale, 
vechi militant al mișcării comu
niste și muncitorești din țara 
noastră, care a aduș, în activi- 
tea îndelungată și neobosită în 
rîndurile Partidului Comunist 

fost, din însărcinarea conducerii 
partidului, unul din organizato
rii voluntarilor români în bri
găzile internaționale care au 
luptat, alături de eroicul popor 
spaniol, împotriva fascismului. 
Mai tirziu. pe teritoriul Franței 
ocupate de naziști, se înrolează 
în forțele franceze din interior,

organizează primele grupe de 
partizani români în cadrul miș
cării de rezistență din Franța 
împotriva cotropitorilor. Căzînd 
prizonier în mîinile hitleriștilor, 
este trimis în lagărul de la 
Dachau.

în toate împrejurările Gheor
ghe Vasilichi a militat pentru 
întărirea solidarității între for
țele revoluționare de pretutin
deni, a participat activ la întări
rea prieteniei dintre partidul 
nostru și alte partide comuniste 
și muncitorești.

După victoria insurecției anti
fasciste armate și eliberarea 
României, Gheorghe Vasilichi a 
îndeplinit munci de răspundere 
pe linie de partid și de stat, a- 
dueîndu-și contribuția la înfăp
tuirea politicii marxist-leniniste 
a partidului, la realizarea poli
ticii interne și externe și la în
tărirea unității partidului, la 
transformările revoluționare pe
trecute în patria noastră.

Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român din oc- 

Comitetul Central al Partidului Comunist Român

Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste România

<9

★

comisîe pentru organizarea fu
neraliilor, alcătuită din tovară
șii : Chivu Stoica, Constantin 

latului Marii Adunări Națio
nale.

Pentru a-și lua rămas bun. 
oamenii muncii vor avea acces 
în ziua de 2 noiembrie a.c.. în
tre orele 9 și 13.

Român, o contribuție de seamă 
la construcția socialismului șL_ 
înflorirea patriei noastre, la în
tărirea unității partidului și 
afirmarea tot mai puternică â' 
rolului său de conducător în 
toate domeniile vieții economice 
și sociale.

k

►

>

tombrie 1945 l-a ales membru 
al Comitetului Central și al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.R., 
funcții în care a fost reales la,. 
Congresul al VI-lea al partidu- ... 
lui din 1948. Congresele urmă
toare ale partidului l-au reales 
in Comitetul Central.

Gheorghe Vasilichi desfășoară 
o bogată activitate în aparatul 
de stat și in organizațiile ob
ștești : subsecretar de stat la 
Ministerul Educației Naționa
le în noiembrie 1947, ministru al 
învățămîntului public din 1948, 
ministru al minelor și petrolului 
din 1949, președinte al Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meș
teșugărești pînă în anul 1969.

Ales în 1946 în primul parla
ment de după eliberarea Româ
niei, Gheorghe Vasilichi a fost 
deputat în Marea Adunare Na
țională de-a lungul a numeroa
se legislaturi, iar din 1969 a fost 
președintele Comisiei pentru să
nătate, muncă și asigurări so
ciale a forului suprem legisla
tiv, desfășurînd o bogată acti
vitate pusă în slujba propășirii 
patriei, ridicării nivelului de 
viață a oamenilor muncii.

Partidul și statul nostru au 
dat o înaltă apreciere activității 
desfășurate de tovarășul Gheor
ghe Vasilichi, devotamentului și 
abnegației cu care a slujit cauza 
clasei muncitoare, a poporului, 
a progresului și înfloririi pa
triei, cauza triumfului socialis
mului în România. El a fost dis
tins cu înaltul titlu de Erou al 
Republicii Socialiste România, 
cu numeroase ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste Româ- * * 
nia. •

Prin încetarea din viață a Iuî * 
Gheorghe Vasilichi, Partidul ‘ 
Comunist Român, mișcarea , 
muncitorească din țara noastră . 
pierd un fiu devotat, un luptător . 
dirz pentru realizarea Înaltelor • 
idealuri ale poporului român, ’ 
de eliberare națională și socială. 
Amintirea sa va rămîne mereu 
vie în inimile comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii din . 
patria noastră. •

k
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Pirvulescu, Dumitru Collu, Ale
xandru Sencovici, Constantin 
Petre.

a.c.,
înhumarea va avea loc în 

ziua de 2 noiembrie a.c., ora 
14,30 la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu-. 
lui și a patriei, pentru socialism-

»
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Prof. Giancarlo Elia Valori 0. N. U

înaintea alegerilor 
bienale din S.U.A.

„Valoarea imensă
și contribuția originală 

a României la pacea

Vizita delegației 
in

Condamnare fermă
U. T. C. a apartheidului

și destinderea internațională"
cunoscute de Carta O.N.U., care 
„constituie crezul fundamental 
al politicii externe a României, 
al politicii concepute și puse în 
practică de președintele ei, a 
cărui voință exprimă, în fapt, 
într-o perfectă coerență, aspi
rațiile întregii națiuni, principii 
care constituie cele mai bune 
premise pentru dezvoltarea unei 
largi cooperări cordiale între 
România și restul Europei". Re- 
levind importanța pe care o a- 
cordă România Conferinței pen
tru securitate și cooperare pe 
continentul european, prof. 
Giancarlo Elia Valori a subli
niat „valoarea imensă și contri
buția originală a României la o- 
pera de creare a unui climat de 
pace și destindere internaționa
lă".

Prof. Giancarlo Elia Valori, 
secretar general al Institutului 
italian de relații internaționale, 
autorul volumului „Ceaușescu", 
apărut recent la Roma și con
sacrat României socialiste, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, a 
prezentat, miercuri seara, la Pa
latul Senatului francez, în ca
drul ședinței de lucru a Comi
tetului mediteranean. confe
rința intitulată : „Politica bal
canică și mediteraneană".

Referindu-se pe larg la ac
țiunile de politică externă între
prinse de șeful statului român, 
la contribuția deosebit de pre
țioasă pe care o aduce România 
Ia cauza cooperării, destinderii 
și păcii în Balcani, în Meditera- 
na și pe întregul continent, vor
bitorul a arătat că președintele 
Nicolae Ceaușescu afirmă, cu 
Orice prilej, principiile drepturi
lor și relațiilor dintre state, re-

La invitația Uniunii Tine
retului Revoluționar din Si
ria. la Damasc a sosit o de
legație a Uniunii Tineretu
lui Comunist din România, 
condusă de Ion Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului.

Delegația U.T.C. s-a în- 
tilnit la sediul Uniunii Tine
retului Revoluționar cu 
Fayssal Sammak, președinte
le U.T.R., și cu ceilalți mem
bri ai Comandamentului 
U.T.R. întilnirea a decurs 
intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, caracteristică re
lațiilor dintre cele două or
ganizații de tineret, dintre 
țările și popoarele noastre. 
De asemenea, delegația ro
mână s-a întîlnit cu Mouteb 
Chanan, șeful Biroului pen
tru problemele tineretului și 
studenților din cadrul Co-

mandamentului Regional al 
Partidului Baas Arab So
cialist.

Delegația U.T.C. s-a întîl- 
nit, de asemenea, cu Fadei 
El-Asari, membru în Coman
damentul Național al Parti
dului Baas Arab Socialist, și 
cu Mohammad Jaber al 
Bajbouj, secretar general 
adjunct al Comandamentu
lui regional al Partidului 
Baas Arab Socialist.

★
In drum spre Damasc, de

legația U.T.C. a făcut o 
escală la Cairo, unde s-a în- 
tîlnit cu Abdul Hamid Ha
ssan, prim-secretar al Uniu
nii Tineretului Socialist Arab 
din R. A. Egipt, vice-ministru 
pentru problemele tineretu
lui- A avut loc un schimb 
prietenesc de păreri privind 
activitatea și preocupările 
celor două organizații.

Delegația de partid
și guvernamentală

română a sosit la Alger

P.C.R., 
guver- 
la fes- 
de cea 
a Zilei

La Alger, a sosit delega
ția de partid și guvernamen
tală română, condusă de to
varășul Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al 
viceprim-ministru al 
nului, care participă 
tivitățile prilejuite 
de-a 20-a aniversare
naționale a Republicii Alge
riene Democratice și Popu
lare.

Din delegație fac parte 
Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, și Nicolae Cio- 
roiu, vicepreședinte al Comi
tetului foștilor luptători 
antifasciști.

încheierea sesiunii Comisiei mixte
guvernamentale România-R. D. G

în perioada 28—30 octombrie 
1974, a avut loc, la Berlin, se
siunea a Vil-a a Comisiei mix
te guvernamentale de colabora
re economică dintre Republica 
Socialistă România și R.D. Ger
mană.

Delegația română a fost con
dusă de Mihai Marinescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și So
ciale, președintele părții româ
ne în comisie, iar delegația R.D. 
Germane, de Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții 
R.D.G. in comisie.

în cadrul lucrărilor sesiunii, 
ambele părți și-au exprimat sa
tisfacția pentru evoluția ascen
dentă a cooperării economice și 
a schimburilor comerciale din
tre cele două țări. Ca urmare a 
indicațiilor și orientărilor date 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu,

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., cu prilejul 
convorbirilor avute la București 
in luna mai 1972, Comisia a 
analizat stadiul tratativelor pri
vind acțiunile de cooperare și 
specializare în producție, pre
cum și noi propuneri de coope
rare pentru care s-au convenit 
măsuri corespunzătoare in ve
derea finalizării acestora.

★
Cu prilejul lucrărilor sesiunii 

Comisiei au început tratativele 
pentru încheierea protocolului 
privind schimburile de mărfuri 
intre cele două țări pe anul 
1975.

De asemenea, a fost încheiat 
protocolul de colaborare în do
meniul electrotehnicii și elec
tronicii.

• GUVERNUL columbian a' 
declarat oficial abolirea tutu
ror concesiunilor acordate 
companiilor petroliere străi
ne stabilind, totodată, aso
cierea obligatorie a acestora 
în desfășurarea operațiunilor 
lor in țară cu întreprinderea 
de stat de profil „Ecopetrol", 
transmite agenția Prensa La
tina. Decretul prevede că, in 
procesul de asociere a com
paniilor petroliere străine cu 
„Ecopetrol", întreprinderea 
columbiană de stat va deți
ne 50 la sută din valoarea 
totală a acțiunilor, în prezent 
doar 11,5 la sută. în același 
timp, 
mează 
sută 
producției 
formă de redevențe sau im
pozite.

Consiliul de Securitate și-a 
încheiat dezbaterile în pro
blema relațiilor dintre Națiunile 
Unite și Africa de Sud. punct 
trimis spre examinate de către 
Adunarea Generală, pe baza u- 
nei rezoluții depuse de un grup 
de state membre. Dezbaterile la 
care au participat reprezentanții 
a 36 de state — membre în Con
siliu sau invitate — au prile
juit o condamnare fermă a po
liticii de apartheid promovate 
de regimul rasist de la Preto
ria și a ocupării ilegale a Na
mibiei.

Un grup de state membre ne
permanente ale Consiliului, au 
depus un proiect de rezoluție 
care prevedea excluderea Afri
cii de Sud din O.N.U. Supus la 
vot, Ia încheierea dezbaterilor, 
în favoarea acestui proiect de 
rezoluție au votat Camerunul, 
Kenya, Mauritania și Irakul, 
care au prezentat proiectul, pre
cum și Australia, Bielorusia, R.P. 
Chineză, Indonezia, Peru și 
U.R.S.S.. Austria și Costa Rica 
s-au abținut de la vot. Utili- 
zîn.d dreptul de veto, în calitate 
de membri permanenți ai Con
siliului de Securitate, S.U.A.,
Marea Britanie șj Franța s-au 
pronunțat împotriva acestui
proiect de rezoluție, împiedicind 
astfel excluderea Africii de 
din O.N.U.

Sud

statul columbian ur
să primească 20 la 

din valoarea totală a 
petroliere sub

• ÎN CEA DE-A DOUA 
DINȚA plenară a Adunării 
nerale dedicată problemei 
priote, s-a prezentat raportul 
Comitetului politic special, în
tocmit pe baza declarațiilor re
prezentanților comunităților 
greacă și turcă din Cipru. Do
cumentul prezintă opiniile ex
primate de cei doi reprezentanți 
in legătură cu situația critică 
actuală din insulă și cu moda
litățile de. soluționare a acesteia 
prin mijloace pașnice.

în cadrul dezbaterilor, repre
zentanții statelor membre au 
susținut cu fermitate imperati
vul respectării dreptului inalie
nabil al poporului cipriot la o 
existență liberă și la neatirnare.

ȘE-
Ge- 

ci-

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

S.U.A. se pregătește 
de alegeri. Ele vor avea 
loc, prin tradiție, într-o 
zi de marți, 5 noiembrie 
(în Anglia ziua preferată 
este joia), aproximativ la 
jumătatea mandatului 
prezidențial de patru ani. 
O treime din Senat, toa
tă Camera Reprezentan
ților și o treime din pos
turile de guvernatori vor 
fi reînnoite cu acest 
prilej.

A
legerile bienale nu 
au spectaculozita
tea și savoarea ce
lor prezidențiale, 
ele nu prea stîrnesc 
interesul tuturor 
americanilor. In ul

timii 30 de ani nici 50 la sută 
din corpul electoral nu s-a pre
zentat la urne. Și aceasta, pe
semne, pentru că lupta care se 
duce pe plan local nu acaparează 
în mod uniform atenția întregii 
națiuni. Cu toate acestea, înfrun
tarea la nivelul statelor ameri
cane intre candidații celor două 
partide, republican și democrat, 
este acerbă și antrenează drame 
și victorii personale. Rezultatul 
alegerilor are o semnificație de
osebită pentru întărirea sau con
servarea potentelor partidelor și 
prefigurează șansele diferiților 
candidați la convențiile republi
cană și democrată din 1976. Ja
mes Reston, un comentator avi
zat, aprecia în ziarul INTERNA
TIONAL HERALD TRIBUNE 
eîteva elemente noi : „O atmosfe
ră politică mai sănătoasă în acest 
an, cu mai puțini bani și mai pu
ține trucuri murdare... O nouă ge
nerație se opune vechii genera
ții... Noi rezerve vor intra atît în 
Capitoliu cit și în sediile guver
natorilor... Perspectiva schimbă
rilor în capitalele statelor este 
deosebit de încurajatoare*'.  In
tr-adevăr. cel de-al 94-lea Con
gres american va prezenta mul
te figuri noi : 9 senatori și 52 
reprezentanți nu-și mai prezintă 
candidatura și mulți tineri, care 
s-au făcut cunoscuți intr-un fel 
sau altul, vor intra sub reflecto
rul cel mai puternic al vieții po-

litice americane. Unii și-au făcut 
un nume prin performanțe per
sonale, aproape unice, alții, pe 
poziții foarte solide, sînt vag 
cunoscuți în afara statelor lor, 
care se intimplă să fie totuși 
state cu o pondere mare ca 
populație, economie : New York, 
Cleveland, Ohio, California. Fos
tul astronaut John Glenn a de
venit o vedetă națională a par
tidului democrat, eclipsindu-I, la 
ora actuală, chiar pe Edward 
Kennedy, (find la 20 februarie 
1962 el se înscria pe orbită în 
jurul Pămintului, nimeni, și nici 
măcar el, nu se gîndea că vii
torul îi va rezerva o orbită po
litică atît de sigură. Deocamda
tă el se prezintă pentru locul va
cant de senator de Ohio, ca si
gur cișligător, candidatul repu
blican opunindu-i o rezistență 
neglijabilă. „Colonelul Glenn“, 
cum i se spune, și-a abandonat 
pentru moment afacerile în ca
drul unei societăți de ape mi
nerale și își duce campania elec
torală cu surle și trîmbițe, aș- 
teptind să fie proiectat de votu
rile admiratorilor săi în postul 
confortabil de senator pentru 
șase ani.

O cunoștință mai veche, opo
nentul fostului președinte Nixon 
la alegerile din 1972, își apără 
postul de senator pentru a treia 
oară, vorbindu-le fermierilor din 
statul rural și de alură conser
vatoare, Dakota de sud, despre 
prețurile la porumb, la carnea de 
vită etc. El este George McGo
vern, politician cu ambiția de a 
intra din nou în cursă pentru 
învestitura partidului democrat 
la alegerile prezidențiale din 
1976. Intențiile lui McGovern 
sint foarte costisitoare : pină 
marți el va cheltui, după pro- 
priile-i estimări, 1 200 000 dolari, 
ceea ce echivalează cu 3 dolari 
pe cap de alegător. Șanse mari 
la consultarea electorală de marți 
are Hugh Carey pentru postul 
de guvernator al New York-ului, 
fostă citadelă de neînvins a ac
tualului vicepreședinte, Nelson 
Rockefeller. Guvernatorul re
publican Malcolm Wilson, care 
i-a succedat în ianuarie lui Ro
ckefeller, luptă și el să ciștige 
sufragiile alegătorilor, atingînd 
corzile sensibile ale acestora : se 
fotografiază în fața catedralelor 
catolice cu cei 12 copii ai săi. 
Carey rămine favorit la New 
York, iar Wilson la Labany, mi
nuscula capitală de drept a sta
tului New York. Este, desigur, 
o oarecare diferență...

Pentru prima dată, după 104 
ani, potrivit unei noi legi, Dis

trictul Columbia își va alege 
guvernatorul. Washingtonul de
vine astfel terenul de confrun
tare a doi candidați : Walter 
Washington și Clifford Alexan
der. Amindoi depind de voturile 
comunității negre, care reprezin
tă 75 Ia sută din populația 
Washingtonului. Alți doi tineri 
își încearcă șansele, și se pare că 
succesul nu-i va ocoli : Jerry 
Brown (36 ani) in California și 
Gary Hart (36 ani) în Colorado.

Un alt element care înviorează 
scena electorală americană este 
ofensiva candidatelor feminine. 
După numirea de către președin
tele Ford a unei femei ca vice
președintă a Comitetului națio
nal al partidului republican, 
G.O.P. (Grand Old Party) lan
sează în lupta pentru ocuparea 
posturilor de guvernator în Ne
vada și Connecticut alte două 
femei.

Pronosticurile observatorilor 
politici americani privind rezul
tatul alegerilor pornesc de la 
raportul de forțe actual în Con
gres : partidul democrat deține 
58 locuri de senatori din 100, 
248 locuri in Camera Reprezen
tanților din 435 și 32 posturi de 
guvernatori din 50. Este clar că 
republicanii sint minoritari pe 
toate fronturile. Prin tradiție, co
mentează aceiași observatori, 
partidul de opoziție, adică cel de
mocrat, înregistrează succese lâ 
alegerile de la jumătatea man
datului prezidențial. După pre
viziunile revistei trimestriale 
„CONGRESSIONAL QUARTER
LY", opoziția democrată ar putea 
cîștiga 30-35 locuri în Camera Re
prezentanților, 3-4 în Senat și 5 
de guvernatori. Republicanii re
cunosc că sini puși in dificultate 
în citeva state : Massachusetts, 
Connecticut, Tennessee, Oregon 
și Wyoming și că ar putea să-și 
ia revanșa asupra democraților 
doar in Maine, Carolina de Sud 
și Michigan. In sprijinul candi- 
daților republicani, insuși pre
ședintele Ford a întreprins un 
turneu in mai multe state (unde 
șansele par egale și electoratul 
este mai ușor de influențat) — 
Missouri, Dakota de sud, In
diana și Nebraska. El le-a cerut 
alegătorilor să voteze pentru 
partidul republican, care are ne
voie de majoritatea parlamenta
ră necesară în vederea adoptării 
legislației corespunzătoare me
nite să asigure aplicarea pro
gramului Administrației de lup
tă împotriva inflației și insta
bilității economice.

DOINA TOPOR

Astăzi, poporul algerian sărbătorește Ziua sa 
națională. La 1 noiembrie 1954, mii de patrioți 
algerieni au declanșat lupta pentru eliberarea 
țării de sub dominația colonială. După aproape 
opt ani de lupte grele, care au solicitat uriașe 
sacrificii, cauza poporului algerian a triumfat, 
Algeria proclamindu-se, la 5 iulie 1962, stat in
dependent. La cea de-a XX-a aniversare a de
clanșării luptei de eliberare, care a deschis po
porului algerian orizonturile unei vieți noi, Alge
ria se prezintă cu un bogat bilanț de realizări, 
despre care relatează reportajul nostru.

In anii puterii popu
lare, Algeria a devenit 
un șantier ce concen
trează eforturile, ener
giile și capacitatea în
tregului popor. Se con
struiește mult, efortul 
fiind explicat printr-o 
frază a președintelui 
Houari Boumedienc : 
„construind noi uzi
ne, intensificînd ex
ploatarea resurselor 
naturale, realizind re
forma agrară, iar apoi 
dezvoltînd și diversifi- 
cind agricultura, trans- 
formind învățămîntul 
în bun al tuturor, dăm 
bătălia împotriva sub
dezvoltării". Procla- 
mînd deviza „poporul 
este stăpînul țării", gu
vernul algerian a în
treprins, an de an, mă
suri menite să conso
lideze independența 
fiolitică și economică, 
ntre acestea se înscriu 

trecerea în proprieta
tea poporului a resur
selor miniere, a hidro
carburilor, a principa
lelor ramuri industria
le și a transporturilor. 
„Planificare, produc
ție, construcție" sînt, 
azi, cuvintele de ordi
ne pe șantiere, pe o- 
goare, în toate între
prinderile și instituții
le țării. De la cea mai 
mică localitate, care iși 
construiește cu forțele 
proprii școala sau dis
pensarul, pină în ini
ma țării, Algeria pre
zintă imaginea unui 
șantier. Se construieș
te intens, zi și noapte, 
cu vădită preocupare 
de a recupera anii în
delungatei dominații 
străine. Aflîndu-te lin
gă ei, indiferent care 
ar fi subiectul discu
ției, cu mîndria pro
prie a omului stăpîn 
pe propriul destin, al
gerienii nu pierd din 
vedere să-ți spună : 
„Am pornit-o aproape 
de la zero. In 1962, a-

nul dobîndirii inde
pendenței, produceau 
doar/cîteva ateliere, în 
industrie și agricultură

materializează în do
meniul extracției și 
prelucrării țițeiului 
(circa 50 de milioane 
tone anual), al exploa
tării zăcămintelor de 
cărbune, minereuri ne
feroase, metale rare 
și uranifere, al fertili
zării deșerturilor prin 
folosirea apei din pîn- 
za freatică la irigații 
și administrarea îngră
șămintelor chimice 
produse in cele citeva 
mari combinate con
struite in ultimul de
ceniu. Numai pentru

Algeria 
vast șantier

nu lucra nici măcar un 
specialist localnic — 
școlile și facultățile 
fiind ca și inexistente 
pentru noi. Cu brațele 
noastre, ne-am anga
jat să construim, să 
producem. Și constru
im — la Alger, la Oran, 
Ia Constantine, la An- 
naba, la Skikda, la 
Hassi-Messaoud". Este 
vorba, într-adevăr, de 
un vast program con
structiv. O mie de așe
zări rurale sînt cuprin
se în planul de siste
matizare și dezvoltare; 
proiecte de o comple
xitate deosebită se

1974 a fost prevăzută 
o investiție de aproa
pe 18 miliarde de di
nari. reprezentînd o 
creștere de 47 la sută 
in raport cu anul pre
cedent. Evidențiind 
preocupările statului 
algerian de a dezvolta 
o economie echilibrată, 
mai mult de jumătate 
din aceste investiții au 
fost dirijate spre sec
toarele esențiale, di
rect productive. In zo
nele deșertice Hoggar 
se finalizează inves
tiția ce are ca scop 
exploatarea diverselor 
zăcăminte descoperite

în subsolul saharian, 
industria construcțiilor 
de mașini se întregeș
te cu aproape douăzeci 
de unități noi ampla
sate în „inelul" meta
lurgic El Hadjar, An- 
naba, Rouiba, Beroua- 
glia. Societatea națio
nală de hidrocarburi 
„SONATRACH" conti
nuă acțiunea de conec
tare, prin montarea a 
mii și mii de kilome
tri de conducte, a zo
nelor de extracție a 
aurului negru cu gi- 
ganții de la Arzew, 
Oran și Skikda ; avan
sează lucrul pe șantie
rul „șoselei unității a- 
fricane" în lungime 
totală de peste 2 500 
kilometri ; 20 de mili
oane de hectare cu
prinse între platourile 
cerealiere din nord și 
nisipurile din sud sînt 
supuse unui complex 
program de redresare, 
în perspectiva imedia
tă acestei zone 
nindu-i sarcina 
ducerii a peste două 
treimi din cantitățile 
de carne și lină ob
ținute în Algeria. Pe 
o fîșie de 18—20 kilo
metri lățime, pe toată 
distanța litoralului me- 
diteranian, extremita
tea nordică a Saharei 
va fi plantată, la rea
lizarea acestui „cordon 
verde" participind a- 
cum peste 2 000 de ti
neri de toate profesii
le. Toate regiunile ță
rii sînt cuprinse în aria 
industrializării, Alge
ria numărîndu-se azi, 
nu numai în rîndul 
țărilor cu foarte im
portante bogății natu
rale, dar și al celor cu 
o industrie in plină 
dezvoltare. In mai pu
țin de 15 ani, „țara 
nisipurilor, a riurilor 
secate, a foametei și 
mizeriei" a devenit .o 
mare producătoare de 
produse petrochimice, 
de oțeluri și de ma
șini.

Prin tot ce plănuiesc 
și înfăptuiesc, urmașii 
eroului legendar Abd- 
El-Kader aduc un o- 
magiu celor care și-au 
închinat ființa și exis
tența lor eliberării na
țiunii. Astăzi, Algeria 
este un vast șantier, 
unde constructor este 
întreg poporul.

reve- 
pro-

GH. FECIORU

VINERI, 1 NOIEMBRIE 1974
DUHUL AURULUI : Capitol

(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 13,15;
20.30) ; Viitorul (orele 15,30; 18; 20).

VIZUINA VULPII: Buzești 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

POLITIA ACUZA, LEGEA ACHI
TA : Sala Palatului (orele 17,15;
20,15), Patria (orele 9,30; 12,15; 15;
17,30; 20), București (orele 6,30;
10,45; 13.15; 16; 18,30; 20,45).

O MADONĂ ÎN PLUS : Lumina 
(orele 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ALEXANDRU MACEDON : Sca
la (orele 10; 13: 16,15; 19,30), Festi
val (orele 9; 12; 15; 17,45; 20,30), 
Favorit (orele 10,15; 13; 16,30;
19.30) .

„STEJAR" — EXTREMA UR
GENȚĂ : Central (orele.9,15; 11,39; 
13,45; 16; 18.15; 20,30), Rahova
(orele 16; 18,15; 20,30).

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

NONA : Unirea (orele 16; 18; 20).
MISTERUL VASULUI „MARY 

DEARE" : Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18.15; 20,30), Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45), Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16 : 18,15 ; 20,30).

TATĂL RISIPITOR : Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15), Munca 
(orele 16: 18; 20).

RUY BLAS : Excelsior (orele 9; 
11,15: 13,30; 16: 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Tomis (orele 9; 11,15;. 13,30; 
15,45: 18: 20.15).

FLOAREA DE PIATRA î Cotro- 
cenl (orele 14; 16; 18; 20).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15).

ULTIMA LUPTA 5 Crîngașl (ore
le 16; 18,30).

în cadrul lucrărilor Conferin
ței pentru securitate și cooperare 
în Europa, joi a avut loc șe
dința Comitetului de coordona
re. S-a hotărit convocarea unui 
grup de lucru pentru pregătirea 
programului conferinței pentru 
o nouă perioadă de patru săptă- 
mini, care s-ar încheia la 13 de
cembrie a.c. Cu acest prilej, o 
serie de delegații s-au pronunțat 
în favoarea unei pauze de iarnă,' 
cu începere de la 20 decembrie, 
urmînd ca lucrările să fie re
luate, pentru încheierea celei 
de-a doua faze, în ianuarie 1975. 
Dezbaterile principale s-au des
fășurat în legătură cu documen
tul de lucru depus de Malta pri
vind probleme ale securității in 
Mediterana și cooperării euro- 
arabe. Au luat cuvîntul repre
zentanții Ciprului, Angliei, Gre
ciei, Iugoslaviei, Elveției, Aus
triei, Turciei, României, S.U.A. 
și Italiei, care au prezentat 
punctele de vedere respective 
privind legătura securității și 
cooperării europene cu securita
tea și cooperarea în regiunea 
Mediteranei.

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
cestor dezbateri, reprezentantul 
țomân, Romulus Neagu, a re
marcat că, în concepția țării 
noastre, edificarea unui sistem 
trainic de securitate și coope
rare europeană reclamă angaja
mente clare și precise, precum 
și măsuri de natură să excludă 
folosirea forței și amenințarea 
cu forța și să garanteze fiecărui 
stat dezvoltarea liberă, la adă
post de orice agresiune sau a- 
mestec din afară, precum și

participarea fără nici un fel de 
îngrădire la cooperarea interna
țională. Potrivit acestei concep
ții, a continuat vorbitorul, se
curitatea europeană este strins 
legată de securitatea în Medi- 
terana și face parte integrantă 
din securitatea mondială. în 
continuare, reprezentantul ro
mân a evidențiat faptul că do
cumentele în curs de elaborare 
la conferință și punerea lor în 
aplicare sînt de natură să con
tribuie la întărirea securității in 
Europa și în întreaga lume. în
cheierea cu succefi, cit mai cu- 
rînd posibil, a lucrărilor confe
rinței prezintă un interes fun
damental nu numai pentru sta
tele participante, dar și pentru 
statele mediteraneene nepartici
pante, precum și pentru toate 
celelalte state din lume.

ACORD SOVIETO-VEST- 
GERMAN

• ACORDUL INTERGUVER- 
NAMENTAL sovieto-vest-ger- 
man privind dezvoltarea in con
tinuare a colaborării economice, 
dat publicității Ia Moscova, pre
vede extinderea și adincirea co
laborării în domeniile economic, 
industrial și tehnic. Documen
tul stipulează extinderea coope
rării industriale și a colaborării 
în producția de materii prime și 
de energie.

In conformitate cu Acordul 
cvadriparlit din septembrie 1971, 
prevederile recentului acord se 
vor extinde, conform procedu
rilor stabilite, și asupra Berli
nului occidental.

Orientul Apropiat
Incidente libano-israeliene

BEIRUT 31 (Agerpres) — 
Nave militare israeliene, care au 
pătruns la scurt timp după mie
zul nopții de miercuri spre joi 
în apele teritoriale libaneze și 
au avansat pină Ia 5 kilometri 
de orașul de coastă Tyr, au 
bombardat timp de o jumătate 
de oră tabăra palestiniană de ta 
Rashidiyeh — a anunțat un co
municat al Ministerului libanez 
al Apărării. Comunicatul preci
zează că artileria și blindatele 
libaneze au ripostat, obîigînd 
navele să se retragă.

în urma acestui atac, trei 
persoane au fost ucise și mai 
multe rănite, iar numeroase lo
cuințe au fost distruse.

TEL AVIV 31 . (Agerpres) — 
Un purtător de cuvint militar a 
confirmat joi la Tel Aviv că 
unități ale marinei israeliene 
au participat, in noaptea de 
miercuri spre joi, la un raid 
împotriva unei baze palestiniene 
de pe coasta Libanului, în sec
torul Rashidiyeh, Ia sud de ora
șul Tyr. El a precizat că după' 
ce au bombardat obiectivele 
stabilite, toate ambarcațiunile 
s-au înapoiat la baza lor.

★
Un purtător de cuvînt al 

delegației Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.),
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• LA HAVANA a fost sem
nat un acord de colaborare pen
tru dezvoltare in perioada 1974- 
1975, intre Cuba și Suedia 
— informează ziarul cubanez 
„Granma". Potrivit acordului, 
in această perioadă Suedia ur
mează să acorde Cubei credite, 
echipament industrial, produse 
finite și asistență tehnică.

Partidele politice portugheze 
vor putea forma alianțe și fron
turi comune.
NOI DEMITERI LA SAIGON

LEGE PRIVIND CONSTITUIREA 
PARTIDELOR POLITICE IN 

PORTUGALIA

• LA LISABONA a fost dat 
publicității textul legii privind 
constituirea partidelor politice 
în Portugalia. Noua lege pre
vede libertatea de asociere in 
vederea formării de partide po
litice, cu condiția justificării 
aderării a cel puțin 5 000 de 
persoane. Conturile acestora 
vor fi publicate in Buletinul 
oficial, iar prin simpla înscriere 
in registrul Tribunalului suprem 
partidele vor dobindi personali
tate juridică.

• SURSE ale 
de la 
miercuri, că 
saigonezi au 
Nguyen Van 
cercare de a 
de opoziție care acuză admini
strația sa de corupție, abuz de 
putere și îl blamează pentru 
continuarea acțiunilor război
nice în Vietnamul de sud. Prin
tre cei demiși se numără și mi
nistrul de externe Vuong Van 
Bac.

Anterior, alți patru miniștri ai 
guvernului de la Saigon fusese
ră. demiși de Thieu din aceleași 
motive.

administrației 
au anunțat, 
șase miniștri

Saigon 
alți 

fost demiși de 
Thieu, într-o în- 
împăca grupările

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT oficial al juntei militare 
chiliene a declarat Ia o întil- 
nire cu ziariști străini că secre-

tarul general al Partidului Co
munist din Chile, Luis Corva- 
lan, și fostul ministru de exter
ne în guvernul ' 
lare, Clodomiro 
vor fi eliberați 
El a adăugat că 
rii apropiați ai 
ședințe Salvator Allende 
mează să fie chemați în justi
ție.

„INTERCOSMOS-12"

Unității Popu- 
Almeyda, nu 
din închisoare, 
toți colaborato- 
fostului pre- 

ur-

• IN CONFORMITATE cu 
programul de colaborare a țări
lor socialiste in domeniul cer
cetării și folosirii spațiului cos
mic in scopuri pașnice, la 31 oc
tombrie 1974 în Uniunea Sovie
tică a fost efectuată lansarea sa
telitului artificial al Pămintului 
„Intercosmos-12“.

Satelitul este destinat conti
nuării cercetării complexe a at
mosferei și ionosferei Pămintu
lui, precum și a fluxurilor de 
micrometeoriți.

CEL MAI BUN OM PE CARE ÎL 
CUNOSC: Moșilor (orele 15,30; 
18: 20).

RÎUL ROȘU : Bucegi (orele 15,15; 
17,45; 20,15).

PRIETENA MEA SYBII.LE : 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20,15).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Lira (orele 15,30;.- 18"
20.15) ,. Flacăra .(orele 15,30; 18;
26.15) .

ȚARĂ . LUI SĂNNIKOV : Pro
gresul' (orele 16; 18; 20).

FĂRĂ UN ADIO : Drumul'Sării 
(orele-15,30; 18; 20,15).

CHITTY, CHITTY — BANG, 
BANG: Doina (orele 11; 14; 19), 
Ia 9,45: 17 — program de desene 
animate pentru copii.

URMĂREȘTE-MA : Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

GOANA DUPĂ AUR : Gluleștl 
(orele 15,30; 17,45; 20). Floreasca 
(orele 16; 18; 20).

PIELE DE MĂGAR: Pacea (o- 
rele 16; 18; 20).

CASA PĂPUȘILOR : Volga (ore- 
16'9; 11.15: 13,30; 15,45; 18; 20).

CONTESA WALEWSKA ; Popu
lar (orele 15,30: 18; 20,15).

SCURTA VACANȚĂ : Arta (ore
le 15.30: 17.45: 20).

36 DE ORB : Vitan (orele 15.30;' 
18: 20.15).

VANDAnă : înfrățirea (orele 16; 
19,30).

Opera Română : LUCIA DI
LAMERMOOR — ora 19; Teatrul

de Operetă : LA CALUL BĂI.AN 
— ora 19.30; Teatrul National (Sala 
Mică) : CUI I-E FRICĂ DE VIR
GINIA WOOLF ? — ora 19,30; Tea
trul ,,C. I. Nottara" (Sala Maghe- 
ru) : LADY X — ora 19,30; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : JOC DE 
PISICI — ora 19,30; (Sala Studio) : 
ELISABETA I — ora 19,30; Tea
trul de Comedie : PREȘUL — ora 
19,30; Teatrul Mic ; MATCA — ora 
19,30: Teatrul Giulești : SÎMBĂTA 
LA VERITAS — ora 19,30: Teatrul 
Țăndărică (Sala Victoria) : BU 
ALI — ora 15; Studioul de Teatru 
al I.A.T.C. : SÎMBĂTĂ LA VE
RITAS _ ora 20: Teatrul „Ion 
Vasilescu" : SICILIANA — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Victoria) : UN BĂIAT DE ZA

HĂR... ARS — ora 19,30: Circul 
București : MARELE SPECTACOL 
— ora 19,30.

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 Panoramic mu
zical. 9,55 Melodia zilei : „îndem
nul viu" de Z. Popescu. 10.00 
Clubul curioșilor. 11,00 Profil pe 
portativ — Pușa Poenaru. 11,20 Mă 
uit în vreme — cintece. 11,30 An
tract muzical. 12,00 Știri. 12,05 O 
operă pe săptămînă. 12,55 Melodia 
zilei. 17,00 Știrile după-amiezii. 
17,05 Alo, Radio ! — muzică ușoa

care a participat la Conferința 
arabă la nivel înalt de la 
Rabat, a anunțat într-o declara
ție făcută, miercuri seara, co
respondentului agenției France 
PreSse că șefii de stat arabi, 
reuniți în capitala marocană, au 
aprobat „principiul creării de 
către O.E.P. a unui guvern pro
vizoriu palestinian în exil".

SUCCESE ALE PATRIOȚILOR 
CAMBODGIENI

• DETAȘAMENTELE forțe
lor patriotice din Cambodgia 
continuă să dețină inițiativa pe 
toate direcțiile strategice, infor
mează agențiile internaționale 
de presă. Subunitățile forțelor 
de eliberare au încheiat cu 
succes operațiunea ofensivă pe 
șoseaua nr. 5, distrugind trei 
poziții ale inamicului. De ase
menea, o gploană de trupe lon- 
noliste a fost respinsă în apro
pierea localității Arang Pruoh. 
în timpul luptelor, trupele re
gimului Lon Noi au suferit im
portante pierderi in oameni și 
materiale.

• UN DETECTOR DE BOMBE „infailibil", după opinia 
inventatorului său, a fost prezentat miercuri la New York. 
In cursul unei demonstrații care a avut loc într-o piață în 
care fusese plasat un baton de dinamită, aparatul, de mări
mea unei valize, a emis semnalul de alertă. Se afirmă că, 
adaptat, noul instrument ar putea fi folosit și pentru detec- 

■ tarea altor substanțe decît cele explozive, cum ar fi cele din 
categoria drogurilor. • RECORDUL LUMII la fumatul pi
pei, deținut de francezul Marius Loze (14 ore, 28 minute, 42 
secunde), a fost doborît tot de un francez, Alain Ducoulom- 
bier, care a fumat marți, la Toulouse, 50 de grame de tutun 
în 16 ore, 38 minute și 49 secunde. • UNELE INSECTE se 
orientează în cursul zborului cu ajutorul liniilor magnetice ale 
Pămintului și ale celor existente în propriul lor corp. Aceasta 
este concluzia la care a ajuns un grup de specialiști gruzini, 
în urma studierii sistemului nervos al muștelor și albinelor cu 
ajutorul unor electrozi speciali. Experimentele au demonstrat 
că insectele studiate au în alcătuirea organismului lor un 
dipol asemănător unui ac magnetic de dimensiuni microsco
pice. • PENTRU FIECARE MINUT petrecut pe ringul de 
la Kinshasa, protagoniștii întîlnirii supranumite „meciul seco
lului", au primit cîte 208 333,33 dolari. Mohamed AU alias 
Cassius Clay și George Foreman, au petrecut în ring, exact 
24 minute. • OPERAȚIUNI POLIȚIENEȘTI desfășurate 
vreme de două săptămîni, în așa-numitul „triunghi de aur" 
(zonă geografică în care se întîlnesc frontierele Birmaniei, 
Laosului și Tailandei) au dus la descoperirea a trei depozite 
clandestine de stupefiante însumînd 1 600 kilograme de opiu 
brut și heroină. Pe piața ilicită această cantitate considerabilă 
ar fi reprezentat echivalentul a circa 10 milioane de dolari 
• POTENȚIALUL ENERGIEI SOLARE va fi folosit în 
Mexic, în următorii doi ani, in lupta împotriva secetei. Apro
ximativ 2 000 de obiective economice destinate extragerii și 
tratării apei potabile vor funcționa pe baza acestei energii, atît 
de puțin utilizate. • UNA DINRTE CELE MAI ORIGINALE 
CĂRȚI din lume, almanahul „The Guinness book of Records", 
o adevărată carte a recordurilor, a fost reeditat la Londra 
pentru a XXI-a oară. Autorii acestei cărți, în care toate fra
zele încep cu cuvintele „cel mai", sînt doi frați gemeni, 
Norris și Ross McWhirter, care o editează din 1954. Tradus 
în 14 limbi, almanahul s-a vîndut pină acum în 23 870 000 
exemplare, autorii sperînd să adauge, la viitoarea ediție, re
cordul de „cea mai vîndută lucrare din lume".

ră la cerere. 17,50 Ansambluri de 
tineret : corul Institutului pedago
gic din Tg. Mureș. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Arhitectura. 18,10 Mu
zică simfonică. 18.55 Melodia zilei. 
19,00 în direct... de la noua Casă 
a științei și tehnicii din Tîrgoviște. 
19.30 știri. 19,35 Casa de discuri 
Electrecord. 20,00 Educație, răs
punderi. Pregătirea multilaterală 
— calificare complexă. 20,30 Muzică 
simfonică. 21,00 Top-ul revistei 
„Săptămînă". 22,00 O zi într-o oră. 
23,00 Vedete ale muzicii ușoare. 
23,15 Poetica. loan Alexandru. 
23,55—24,00 Ultimele știri.

PROGRAMUL I

14,30 Fotbal : Dinamo București 
Jiul Petroșani (divizia A). Trans
misiune directă de la Stadionul

Dinamo. 16,15—17,15 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba germană. 
19,10 Tragerea Loto. 19,20 1001 de 
seri : Rățușca de zahăr. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 România de astăzi, 
România de mîine — revistă so- 
cial-politică TV. 20,30 Film artis
tic : „Conspirația" — producție a 
Casei de filme nr. 4. 21,55 întilnire 
cu Ioana Radu. 22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Film artistic : 
•„Dincolo de nori e cerul". Pro
ducție a studiourilor sovietice. 
19,10 Muzică populară cu : Maria 
Ciobanu, Georgeta Anghel, Ana 
Ispas, Ion Dolănescu, Stelian 
Apostol. 19,20 1001 de seri : Răguș
ea de zahăr. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Roman foileton : „Surorile Ma- 
terassi". 20,50 Inscripții pe celuloid. 
21,25 Telex. 21,30 Al XI-lea Festi
val de muzică ușoară Veneția 1974. 
22,00 Cărți șl idei. 22,20 închiderea 
programului.
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