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Un nou record în 
bazinul Motrului
în bazinul carbonifer Motru, 

recordul de înaintare în abata
jele de susținere individuală și 
tăiere cu combina era de 88 ml 
într-o lună. Această perfor
manță realizată în decembrie 
anul trecut de minerii din bri
gada lui Grigore I. Ion de la 
Exploatarea Minieră Horăști s-a 
menținut neegalată timp de 10 
luni, chiar dacă și alte forma
ții au încercat într-o ' întrecere 
foarte strînsă să se apropie de 
acest nivel. în noaptea de 
miercuri spre joi. însă, brigada 
lui Matei A. Ion din aceeași ex
ploatare a reușit să egaleze și să 
depășească acest record. Vestea 
s-a răspindit repede, astfel, 
odată cu ieșirea din ultimul 
schimb al lunii octombrie mi
nerii din toată exploatarea 
știau că deținătorii noului re
cord, Matei A. Ion și ortacii săi, 
au realizat 92 de metri.

Conform tradiției, trenulețul 
care aduce recordmenii de la 
abatajul 47 a fost întîmpinat cu 
flori în acordurile fanfarei mi
nerilor. Erau prezenți șefii ce
lor trei schimburi : Gheorghe 
M. Matei, Gheorghe Irimie, Mi
hai Neacșu, combinerii Titu

Mutu, Petre Dafinoiu, Gheorghe 
A. Ion. Drept argument al tri
umfului lor minerii poartă ca pe 
un trofeu cîștigat cu trudă ar
mătura care marca înaintarea 
pînă la metrul 92 din abataj. îi 
întîmpină copii, soțiile și — pe 
cei mai tineri — părinții veniți 
să-i felicite împreună cu con
ducerea exploatării. „Ne pregă
tim să atingem suta", anunță 
unul din ei. Maiștrii Ion Florea, 
Dumitru Iftode și Ion Rusu se 
angajează să asigure întreține
rea exemplară a utilajelor, să 
repare operativ orice defecțiune 
pentru ca această limită de 100 
metri să fie atinsă cît mai cu- 

•rînd.
Primul record al acestui gen 

de abataj a fost obținut cu exact 
8 ani în urmă, în octombrie 1966, 
de brigada lui Ion Nasta la aba
tajul nr. 6 și era de 41 metri. 
Astăzi norma de înaintare în- 
țr-un astfel de abataj e de 40 
de metri. Dar, după cum am 
văzut există brigăzi care extrag 
o cantitate de cărbune de 2 ori 
mai mare decît cea planificată 
în fiecare lună.

IUSTIN MORARU

JUDEȚUL ALBA 
ȘI-A ÎNDEPLINIT 

PLANUL ANUAL
In aceste zile de puternic 

avînt în întrecerea socialistă 
pe care oamenii muncii din 
întreaga țară o desfășoară în 
cinstea celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, co
lectivele întreprinderilor in
dustriale din județul Alba ra
portează realizarea, cu două 
luni mai devreme, a sarcini
lor de plan pe anii 1971— 
1974. Calculele estimative 
arată că avansul de timp cîști
gat se va concretiza, pînă la 
sfârșitul acestui an, în obține
rea unei producții industriale 
suplimentare în valoare de 
peste un miliard lei.

Producția industrială a ju
dețului din 1974 este cu a- 
proape 60 la sută mai mare 
decît cea din 1970.

Nici o zi irosită in campania agricolă T

pentrlT recolta
ACESTEI TOAMNE,
PENTRU RECOLTA

ANULUI VIITOR
Bunul gospodar Brigăzile operative

lucrează ale tinerilor

pe orice vreme
Capriciul meteorologic autum

nal nu trebuie luat în conside
rație în calendarul muncii pe 
ogoare! Spunem aceasta, deoa
rece, după o săptămînă în care 
ploile necontenite au frînat sub
stanțial capacitatea productivă a 
forțelor angrenate în campania 
de toamnă, duminică, aproape 
neașteptat, timpul a fost favo
rabil lucrărilor în cîmp în cea 
mai mare parte a țării. Bunul 
gospodar n-a fost surprins, și ca 
atare, în multe locuri s-a lucrat 
intens la recoltatul produselor 
toamnei și semănatul griului, pe 
suprafețele unde starea solului a 
permis efectuarea lucrărilor de 
calitate. Pentru că acum, cînd 
perioada optimă a semănatului a 
trecut, în scopul asigurării pre
miselor unor recolte bogate, o 
atenție sporită trebuie acordată 
calității tuturor lucrărilor ce se 
efectuează. în general, recupe
rarea restanțelor în agricultură 
implică odată cu intensificarea 
ritmurilor de execuție și o sus
ținută preocupare pentru cali
tate. Și acum prioritar este ca 
ultimul bob din recolta prezen
tului an agricol să intre în ham
bar, ultimul bob al cerealelor 
din recolta anului viitor să 
ajungă pe parcelele destinate, 
sub un strat germinativ bine 
pregătit.

Mai ‘ ’ —
mativ 
rumb,

Pentru a ilustra cît mai 
exact condițiile în care se des
fășoară recoltatul și însâmîn- 
țatul culturilor din această 
toamnă, președintele cooperati
vei agricole de producție din 
Jimbolia, ing. Ladislau Kiss, 
sublinia că mai bine de un sfert 
din precipitațiile medii anuale 
au căzut începînd cu cea de a 
doua jumătate a lunii septem
brie și în octombrie. Practic, 
începînd cu 24 septembrie, nu
mărul zilelor bune de lucru, 
abstracție făcînd de faptul că 
terenul era în permanență îmbi
bat cu apă, abia de s-a ridicat 
la 6. Și, în ciuda acestei împo-

DEPUNEREA

In
ele 
de-

triviri a naturii, rezultatele 
registrate sînt foarte bune, 
marcind elocvent eforturile 
puse de toți lucrătorii ogoare
lor de a pune la adăpost re
colta acestui an. Aportul tineri
lor, inclusiv al celor din între
prinderile orașului, în contextul 
efortului general, este conside
rabil. De pildă, din cele 215 
hectare sfeclă recoltată, ceea ce 
reprezintă peste 75 la sută din 
totalul suprafeței, 35 la sută re
prezintă în exclusivitate rodul

ION DANCEA

(Continuare In pag. a ll-a)

u

sînt de recoltat aproxi-
600 000 hectare cu po- 

40 000 hectare sfeclă de

ȘTEFAN DORGOȘAN 

(Continuare in pag. a ll-a)

MESAJUL ADRESAI 
DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU 
cadrelor didactice și elevilor 

Liceului nr. 4 din Oradea
Dragi tovarăși șl prieteni,
Cu prilejul sărbătoririi împlinirii a 275 de ani de la înfiin

țarea liceului, doresc să vă adresez tuturor — profesori șl elevi 
— un cordial salut și cele ma! calde felicitări.

Apreciez in mod deosebit activitatea rodnică desfășurată in 
îndelungata sa existență de liceul dumneavoastră pe tărîmul in
struirii și educării tinerelor generații, al ridicării nivelului de 
cultură al poporului, al cultivării nobilelor sentimente ale prie
teniei și frăției dintre toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Dezvoltînd pe o treaptă superioară experiența și 
bogatele sale tradiții din trecut, liceul dumneavoastră a adus, 
în anii socialismului, o contribuție însemnată la creșterea și pre
gătirea temeinică a cadrelor necesare diferitelor sectoare de 
activitate, la progresul și Înflorirea culturii noastre socialiste.

Aniversarea școlii dumneavoastră are loc in anul jubiliar cind 
poporul nostru a sărbătorit împlinirea a trei decenii de la eli
berarea patriei de sub dominația fascistă, in condițiile puterni
cului entuziasm cu care oamenii muncii din toate domeniile de 
activitate întimpină Congresul al XI-lea al partidului. Mă 
bucură că — Ia fel ca întregul nostru popor — cadrele didactice 
și elevii liceului dumneavoastră cinstesc acest istoric eveniment 
din viața partidului și a patriei noastre cu realizări deosebite in 
domeniul instructiv-educativ, în însușirea temeinică a noi și noi 
cunoștințe, a minunatelor comori ale științei și culturii.

Am convingerea, dragi tovarăși și prieteni, că bilanțul activi
tății pe care-1 faceți cu prilejul aniversării liceului vă va stimu
la să munciți cu și mai mult elan pentru a dezvolta pe o 
treaptă superioară rezultatele obținute. Sînt încredințat că, dum
neavoastră, profesorii, cadrele didactice ale liceului veți face 
totul pentru a răspunde cu cinste mariior exigențe pe care parti
dul și societatea noastră le pune în fața școlii în ce privește 
perfecționarea procesului instructiv-educativ, legarea mai strînsă 
de viață, și întărirea rolului învățămîntului în formarea și edu
carea sănătoasă a tinerelor generații. Vouă, dragi elevi, vă 
adresez îndemnul de a învăța cu sîrguință, de a vă pregăti te
meinic pentru a putea deveni mîine constructori de nădejde ai 
socialismului și comunismului, buni cetățeni al patriei noastre 
socialiste.

Vă doresc tuturor — cadre didactice și elevi — succese și sa
tisfacții cit mai mari in muncă și la învățătură, multă sănătate 
și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, duminică 
3 noiembrie, pe Henry Kissin
ger, secretarul de stat al S.U.A.

La întrevedere a participat 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

A luat parte, de asemenea, 
Harry Barnes jr., ambasadorul 
S.U.A. la București.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc au fost amplu discuta
te probleme ale dezvoltării re
lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări și po
poare și aspecte principale ale 
actualității internaționale care 
preocupă omenirea.

După întrevedere, președin
tele Nicolae Ceaușescu l-a 
reținut la dineu pe secretarul 
de stat, Henry Kissinger.

Au participat Manea Mănes- 
cu, Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pun- 
gan, consilier al președintelui 
republicii, Vasile Gliga, adjunct 
->l ministrului afacerilor exter
ne. Corneliu Bogdan, ambasa
dorul țării noastre la Washing- 
on.
Au luat parte de asemenea, 

iTarry Barnes jr., ambasadorul 
S.U.A. la București, Helmut 
Sonnenfeldt, consilier la Depar
tamentul de Stat, Arthur 
A. Hartman, asistent pentru 
Europa al secretarului de stat,

Winston Lord, directorul Direc
ției Planificării Politice.

în timpul dineului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și secre
tarul de Stat Henry Kissinger 
au rostit scurte toasturi.

Toastînd, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus :

Aș vrea să-mi exprim satis
facția pentru vizita pe care se
cretarul de stat Kissinger o 
face In România și să sper că 
va marca un nou moment în 
dezvoltarea colaborării între 
țările noastre. Este a doua vi
zită pe care domnul secretar de 
stat o face în România. Sper ca 
a treia vizită să aibă loc în cu- 
rînd. împreună cu președintele 
Ford.

Aș dori să ridic acest pahar 
pentru o colaborare bună între 
țările noastre și să urez secre
tarului de stat al Statelor Unite 
succes în activitatea sa și mul
tă sănătate !

Pentru președintele Statelor 
Unite !

Rftspunzînd.. secretarul de stat 
HENRY KISSINGER a spus :

Am avut privilegiul de a vi
zita România cu cinci ani în 
urmă, împreună cu președintele 
meu. Am avut atunci una din
tre discuțiile cele mai impor
tante pe care îmi amintesc să 
le fi avut vreodată în compa
nia președintelui, convorbiri cu 
multe consecințe, chiar dincolo

de cadrul discuțiilor noastre bi
laterale. în orice caz, s-au pus 
atunci bazele dezvoltării unor 
relații foarte cordiale și foarte 
prietenești între țările noastre. 
Am efectuat schimburi de pă
reri asupra multor probleme șl 
am încercat să colaborăm in 
multe domenii. Statele Unite, 
cu noua administrație, silit 
hotărîte să continue această po
litică, care a fost promovată cu 
ocazia acelei vizite.

Acum, cind sint bune șanse 
ca legea comerțului să treacă 
curînd prin Congres, vom acor
da, desigur, cît mai curînd 
României clauza națiunii celei 
mai favorizate. Prin urmare, 
și baza economică a relațiilor 
dintre țările noastre va primi 
un nou impuls. Sper că vom 
putea găsi un timp reciproo 
convenabil pentru vizita pre
ședintelui Ford cît mai curînd 
si am încrederea că putem rea
liza aceasta. Sper că vizita mea 
și întîlnirile celor doi președinți 
vor accelera dezvoltarea aces
tor relații.

în acest spirit, doresc să vă 
invit la acest toast pentru prie
tenia dintre România și Statele 
Unite ;

în sănătatea președintelui 
Ceaușescu !

Convorbirea și dineul s-au des< 
fășurat într-o atmosferă priete* 
nească, de caldă cordialitate.

Interviul acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU,

președintele Republicii Socialiste România, unui grup
de ziariști americani și corespondenți ai presei străine

Duminică seara, președintele Nicolae Ceaușescu a primit grupul 
ue ziariști americani care îl însoțesc pe secretarul de stat Henry 
Kissinger, precum și pe trimișii unor agenții internaționale, posturi 
de radio și televiziune și unor mari cotidiene, aflați cu acest prilej 
la București, cărora le-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, care au fost prin
cipalele subiecte , ale conver
sațiilor dumneavoastră cu se
cretarul de stat Kissinger ?

RĂSPUNS : Vizita în Ro
mânia a secretarului de stat

al Statelor Unite, domnul 
Kissinger, se înscrie în ca
drul relațiilor de prietenie 
și colaborare existente între 
țările noastre. în cadrul con
vorbirilor de pînă acum am 
abordat probleme privind dez
voltarea relațiilor de colaborare

dintre România și Statele Unite, 
perspectivele de viitor ale aces
tora și, desigur, am abordat și o 
serie de probleme ale situației 
internaționale care preocupă as
tăzi omenirea.

în ce privește relațiile dintre 
România și Statele Unite am 
constatat cu satisfacție progre
sul înregistrat și am convenit de 
a soluționa în viitor unele pro
bleme, inclusiv acordarea clau-

(Continuare în pag. a IV-a)

Cupa „Scînteii tineretului-
AZI, ACTUL FINAL AL PRIMEI COMPETIȚII DE MASĂ, 

CU CARACTER REPUBLICAN, PENTRU TENIS

Frumusețea și virtuțile
luptei sportive

Trei zile de întreceri dirze, 
pasionante, desfășurate intr-un 
desăvirșit spirit 
de partide. Un 
ton de tenis. 80 
neobosiți, tineri 
viguroși și, mai 
Ieri a fost și timpul favorabil, 
întrecerile au fost scoase din 
săli, în aer liber. Partidele s-au 
jucat, în sfirșit, pe terenurile 
de la Tenis-Club, unde fuseseră 
programate inițial, 
splendid festival, 
în care arbitrii 
copiii de mingi, 
rînd, înșiși concurenții, ne-a 
relevat că acest sport a prins

de fair-play. 72 
veritabil mara- 
de concurenți 
plini de talent, 
ales, ambițioși.

Dar acest 
al tenisului, 
de linie și 
au fost, pe

V

extraordinar, în absolut toate 
județele țării.

Cine a urmărit, îndeaproape, 
întrecerile a încercat satisfacții 
și emoții neașteptate. Desigur, 
nu toți concurenții au avut ra
chete foarte noi și în stare per
fectă; nu toți s-au prezentat la 
start în obișnuitele echipamente 
albe, imaculate. Dar și așa, cu 
rachete obișnuite, uneori mai 
uzate, în treningurile in care 
fac ei sport la școală, în mod 
obișnuit, finaliștii parcă au adus

VASILE CABULEA

(Continuare In pag. a 111-a)

JURĂMÎNTULUI LEGAMINT SOLEMN FATA DE PATRIE 
MILITAR

Școlile militare de 
ofițeri activi și de 
rezervă, ca și unită
țile in care se in
struiesc tinerii ce 
îndeplinesc serviciul 
militar cu termen 
redus au trăit, sim- 
bătă dimineață, mo
mentele inălțătoare 
ale depunerii jură- 
mintului militar de 
către o nouă serie 
de tineri ce au pășit 
recent pragul mari
lor răspunderi băr
bătești, al formării 
lor ca apărători ai ambianță aparte, a- 
tării.

O notă distinctă a 
avut această solem
nitate pentru tinerii 
care cu cîteva luni 
în urmă au bătut cu 
succes la porțile fa
cultăților, iar acum,

Prima minge a fost servită...
Foto : GH. CU CU

c

sub drapel, probează 
cu aura faptelor 
vrednice, priceperea 
și hotărîrea lor de 
a deveni cetățeni și 
ostași de nădejde ai 
patriei noastre so
cialiste. Prezența a 
numeroși membri ai 
gărzilor patriotice, ai 
formațiunilor de 
pregătire militară a 
tineretului, a unor 
pionieri, liceeni și 
ștudenți, precum și 
a părinților a impri
mat festivității o

ceste clipe emoțio
nante fiind trăite cu 
intensitate atît de 
cei ce s-au legat 
prin jurămînt cu 
țara, cît și de parti- 
cipanții la înălțăto
rul act ostășesc.

După ce, rînd pe 
rînd, tinerii ostași 
au rostit slovele de 
foc ale jurămîntu- 
lui, in tumultul en
tuziasmului general, 
al caldelor îmbrăți
șări, am ținut Să 
consemnăm cîteva 
din impresiile, gîn- 
durile și simțămin
tele ostașilor, părin
ților, școlarilor, pio
nierilor.

— Pentru mine — 
sublinia soldatul 
Dorin Drîmbărean 
— depunerea jură
mântului militar în
seamnă, în primul

MIHAI 
CONSTANTIN

(Continuare
In pag. a ll-a)

LUXUL ȘI LUCȘII
Am făcut, neîndoielnic, vizibile progrese 

în instaurarea unui regim rațional în ceea 
ce privește iluminatul public. Măsurile adop
tate în ultimul an - măsuri despre care gu
vernul a prezentat recent un amplu raport 
în f 
dovei 
tul lor îl bănuim reflectat corespunzător în 
contoarele administrației din fiecare loca
litate.

N-am putea spune însă că, di 
măcar, nu mai zărim destui Iu , 
că inerția, această bună soață a mîinii spar
te, n-a acționat și ea în des-

fața Marii Adunări Naționale - s-au 
zedit și pe acest teren binevenite și efec-

ne ici pe colo 
ucși risipitori,

IC, ll-u uu 
tule locuri, slăbind, puțin cîte 
puțin, unele din risipitoarele 
robinete pe care mîna noas
tră de gospodar le închisese 
cu fermitate. Nu-i nevoie să 
înșirui aici argumente. Vizitați orașul la ore
le, tîrzii ale nopții - mie profesia îmi pri
lejuiește acest lucru în permanență - și 
exemplele vă stau la îndemînă. Lumina fee
rică reapărută în răsfrîngerea unor ferestre 
de birouri probează că din loc în loc la 
niște responsabili de întrerupătoare vigilen
ța gospodărească nu s-a stabilizat încă pe 
deplin ; unele vitrine, intrate iarăși în cură 
de supraalimentație cu kilowați, atestă și 
ele că în responsabilitatea cetățenească a 
consumatorilor de energie se mai produc 
încă scurt-circuite. Și-apoi, nici chiar acum, 
în noiembrie, cînd zorii se ivesc mai tîrziu, 
nu scapi de surpriza de-a descoperi unele 
becuri arzînd încă la ore cînd pe stradă se 
poate citi litera paginii de „mică publici
tate".

Excepții, desigur. Dar tocmai fiindcă sînt

Nicolae Arsenie

excepții, e de datoria noastră, a cetățeanu
lui ca și a gospodarului anume însărcinat 
cu asemenea treburi, să menținem atenția 
trează, să acționăm în continuare cu fermi
tate. Hotărîrea adoptată de forul legislativ 
suprem al țării ne cere acest lucru, să am
plificăm, prin control sistematic și exigență, 
preocupările pentru gospodărirea rațională 
a energiei, ca și a materiilor prime, pentru 
economisirea mai accentuată a acestor re
surse.

Există în iluminatul public destule posibi- 
pentru că, și aici, ca și în alte 
sectoare în care se consu
mă energie, soluțiile nu stau 
doar în întrerupător, care este 
cea mai simplă, cea mai la 
îndemînă dintre ele. Economisi
rea se poate dobîndi, pe întin-

deri niciodată încheiate, prin gîndire, prin 
organizare superioară și inovație tennică. 

lată, într-un oraș pe care l-am vizitat de 
curînd, am descoperit că vitrinele magazi
nelor ca și numeroasele reclame sînt lumi
noase... numai pînă la orele 23. La acea 
oră, pe străzi nemaifiind circulație, acțio
nează automatele suprimînd lucșii care «de
vin inutili. Simultan, iluminatul public pro- 
priu-zis, făcut și așa cu multă zgîrcenie, se 
înjumătățește și el pînă la ora în care strada 
se animă din nou.

Mă gîndesc că niște astfel de instalații 
simple ne-ar putea servi și nouă în a com
bate luxul de lucși. Fiindcă ceea ce mi se 
pare interesant la automatele acestea puse 
să supravegheze întrerupătoarele de lumină 
este că ele niciodată nu uită.
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DE LA „OMISIUNI" 
LA SUPERFICIALITATE 
NU-I DECIT UN PAS
In urma precizărilor elabora

te de C.C. al U.T.C.. începînd 
cu luna octombrie invățămintul 
politic U.T.C. se axează in în
tregime pe studiul documente
lor Congresului al XI-lea al 
P.C.R și cunoașterea, pe aceas
tă bază, a sarcinilor specifice 
ce revin organizațiilor U.T.C. 
Pînă la această dată în multe 
din organizațiile U.T.C. din în
treprinderi și instituții s-a 
dezbătut prima temă. Prin ur
mare, perioada de pregătire a 
acțiunii este practic încheiată. 
Ancheta pe care am întreprins-o 
In organizația U.T.C. de la 
I.M.M R Grivița-Roșie din Ca
pitală a urmărit in primul rind 
modul cum s-a acționat aici 
pentru organizarea și deschi
derea învățămîntului politic.

La comitetul U.T.C. pe între
prindere am fost informați că 
în toate cele 18 cercuri, care sî-ht 
constituite pentru acest an de in- 
vățămînt politic, s-au luat toa
te măsurile necesare în vederea 
declanșării acțiunii în cele mai 
bune condiții. Aceste măsuri 
constau in constituirea cercuri
lor. recrutarea și instruirea, cu 
ajutorul comitetului de partid 
pe întreprindere. a propagandiș
tilor. întocmirea graficelor de 
desfașurare etc. Discuțiile, pe 
care le-am purtat ulterior cu 
membrii organizațiilor U.T.C. de 
la . Triple valve" și ..Tapițerie", 
au scos in evidență eforturile 
organizatorilor care au reușit să 
asigure o desfășurare corespun
zătoare dezbaterii primei teme 
Propagandiștii remarcau, la rîn- 
dul lor că tinerii au avut o 
participare activă, dovedind în 
intervențiile pe care le-au avut 
că stăpînesc problematica temei 
puse în discuție, aceasta fiind 
urmarea firească a faptului că 
ei au studiat și înțeles docu
mentele de partid Iată deci ar
gumentul care demonstrează 
ro'ația de reclnrocitate ce exis
tă între efortul de a organiza 
cit mai temeinic o acțiune și 
interesul, receptivitatea tinerilor 
care participă la ea.

Dar aceste merite, după Curb 
ne-am convins, nu aparțin co

Duminică pe ogoare
• IN JUDEȚELE TIMIȘ, ARAD și CABAȘ-SE VERIN, unde 

crările agricole de toamnă sînt rămase in urma datorită ploilor 
luna trecută, peste 120000 de țărani cooperatori, mecanizatori, 
meni ai muncii din întreprinderi și instituții, studenți și elevi,
militari ai forțelor noastre armate au ieșit duminica la cîmp. Eii . 
sirîns recolta de porumb pe 4 500 hectare. In aceeași zi s-au cules 
sfecla de zahăr de pe o suprafață de peste 300 hectare, precum și 
300 tone de legume și fructe.

• ȚĂRANII COOPERATORI, mecanizatorii și l“frățorH întrdprfn- 
derilor de stat din județele Dolj, Mehedinți și Gorj. ajutați de peste 
35 000 elevi și studenți. au cules duminică porumbul le pe 5 300 
hectare, au recoltat sfecla de zahăr, orezul și bumbacul de pe 8-6 
hectare și au strîns 720 tone de diferite legume și zarzavaturi.

Brigăzile operative 
ale tinerilor

(Urmare din pag. I) 

muncii depuse de tinerii între
prinderilor de încălțăminte ți 
ceramică, precum Și al celor de 
la Fabrica de nasturi. La recol
tatul porumbului, unde situația 
este și mai critică — doar 27 
la sută recoltat din întreaga su
prafață cultivată — aportul ce
lor patru brigăzi de tineri din 
Întreprinderile orașului, cărora 
li se adaugă ți elevii celor trei 
licee, este considerabil. Inter
venția lor este operativă ți efi
cientă. folosindu-se fiecare clipă 
prielnică. De pildă, teri di
mineață, cind pe cer se Ivise 
soarele. 300 de tineri au recol
tat ți transportat pînă la orele 
amiezii, cînd a început din nou 
să plouă, patru vagoane de 
porumb, tn același timp lor Ii 
s-au alăturat alți peste 100 de 
cetățeni, in majoritate tineri, 
din personalul tehnic-adminis- 
trativ din instituțiile orașului.

In aspra confruntare cu vi-
tregia naturii, numărul măsu
rilor organizatorice menite să 
sporească eficiența muncii, obli
gate a se desfășura doar pe in
tervalul orelor, s-a amplificat

Bunul gospodar 
lucrează 

pe orice vreme 
(Urmare din pag. I) 

zahăr, 6 500 hectare cu orez, 
46 000 hectare cu soia, peste 
10 000 hectare cu struguri. Im
portante cantități de produse 
recoltate se găsesc în cîmp, ceea 
ce reclamă o intensă mobilizare 
a tuturor mijloacelor de trans
port pentru a înlătura deprecie
rea lor. Cele 300 000 hectare 
care au mai rămas de semănal 
trebuie realizate în următoarele 
zile, în toate județele țării fo- 
losindu-se din plin fiecare oră 
bună de lucru în cîmp. Unde 
există condiții favorabile să se 
continue însămînțatul suprafețe
lor suplimentare.

în acest amplu efort pentru 
finalizarea lucrărilor de toamnă, 
tinerii cooperatori și mecaniza
tori au un deosebit rol în reali
zarea integrală a planului de 
campanie. Cu sprijinul concret 
al celorlalți oameni ai muncii 
din economie se va putea în
cheia la timp și în cele mai bune 
condiții recoltatul și semănatul 

mitetului U.T.C. pe întreprin
dere, ci membrilor birourilor 
organizațiilor U.T.C. de aici, pa
siunii propagandiștilor. Mergind 
și în alte două organizații — nr. 
1 și nr. 2 de la Centru III — 
am constatat că din comodita
te. nerespectindu-se înseși indi
cațiile care există în acest 
sens, aici s-a ținut prima temă 
la un Ioc, acoperindu-se tn a- 
cest fel slaba prezență : din to
talul tinerilor cuprinși în aceste 
două cercuri au fost prezenți 
numai jumătate, adică numărul

Început de an 
în invățămintul 

politico-ideologic 

celor absenți fiind egal cu nu
mărul cursanților unui cerc. 
Insuficienta pregătire din punct 
de vedere organizatoric s-a re
flectat și în slaba calitate a 
dezbaterii, care nu a atins ni
velul corespunzător.

Desigur că aceste deficiențe 
se datoresc modului necOrespun- 
zător in care au acționat cele 
două birouri, dar Ia aceasta se 
mai adaugă și lipsa de control 
din partea comitetului U.T.C. pe 
întreprindere. Munca de unul 
singur, pe care o desfășoară 
secretarul comitetului U.T.C., 
Adrian Nicolescu. lipsa de pa
siune pe care o trădează acti
vitatea locțiitorului său. Ștefan 
Dogaru. nerepartizarea concretă 
a membrilor comitetului pe or
ganizații vin să explice în mare 
măsură Situația întîlnită în or
ganizațiile U.T.C. de la Cen
tru III. Dar, din păcate, acestea 
nu sînt singurele nereguli care 
există la această oră in organi
zația U.T.C. de la l.M.M.R. Gri

ill- 
din 
oa-

Porumbul este cules direct în 
saci sau coșuri ți abia după 
aceea așezat îri grămezi în 
locuri accesibile mijloacelor de 
transport care adesea, pentru a 
ieși la un drum bun. sînt re
morcate de 2—3 tractoare. Nu 
înainte de a li se pregăti așter
nut din coceni. De la gară ți 
pînă in centru, am străbătut 
orașul pe jos. Ne-a surprins 
numărul mare de oameni incăl- 
țâți în cisme de parcă am fi 
nimerit pe un mare șantier. în 
realitate, aveam să aflăm după 
aceea, acest lucru era consecin
ța unei măsuri ți anume, pen
tru operativitatea intrării în la
nurile de porumb, tuturor li s-a 
recomandat să poarte cisme de 
cauciuc. De altfel, chiar azi, 
măsura a fost suplimentată cu 
120 de perechi pe care coopera
tiva agricolă le-a pus la dispo
ziția celor care vin să-i ajute 
direct la locul de muncă pe lu
crătorii ogoarelor. 

INSTITUTUL DE MEDICINA Șl FARMACIE BUCUREȘTI

Anunfă scoaterea la concurs 
a următoarelor posturi:

FACULTATEA DE MEDICINA GENERALA

1. Șef lucrări (Catedra nr. 13 — disciplina de 
Medicină internă I, spitalul Brîncovenesc — 
poz. 2).

2. Șef lucrări (Catedra nr. 13 — disciplina de 
Medicină internă I, spitalul Brîncovenesc, 
poz. 3).

3. Șef lucrări (Catedra nr. 15 — disciplina Me
dicală — Baza spital finanțe, poz. 4).

4. Șef lucrări — radiolog (Catedra nr. 20 — 
disciplina de Neurologie — spitalul Colentina, 
poz. 10).

5. Șef lucrări (Catedra nr. 23 — disciplina de 
Ftiziologie, poz. 11).

6. Șef lucrări (Catedra nr. 25 — disciplina de 
Chirurgie, spitalul de Urgență, poz. 9).

FACULTATEA DE PEDIATRIE

7. Șef lucrări (Catedra nr. 16 — disciplina de 
Medicină internă — spitalul „C. Davilla" — 
poz. 7).

8. Șef lucrări (Catedra nr. 16 — disciplina 
Medicală — Baza P.T.T., poz. 2).

9. Șef lucrări (Catedra nr. 26 — disciplina de 
Chirurgie Infantilă, poz. 5, spitalul Gr. Alexan
drescu).

FACULTATEA DE STOMATOLOGIE
10. Șef lucrări (Catedra nr. 38 — disciplina 

Chirurgie buco-maxilofacială, poz. 6).
11. Șef lucrări (Catedra nr. 39 — disciplina 

Protetică dentară, poz. 6).

FACULTATEA DE PERFECȚIONARE

12. Șef lucrări (Catedra nr. 12 — disciplina de 
Igienă generală și comunală, poz. 3).

13. Șef lucrări (Catedra nr. 18 — disciplina de 
Cardiologie — poz. 7).

14. Șef lucrări (Catedra nr. 19 — disciplina de 
Radiologie — spitalul Colțea, poz. 4).

15. Șef lucrări (Catedra nr. 19 — disciplina 
de Radiologie — spitalul Colțea, poz. 5).

Candidații Ia concurs vor depune Ia secreta
riatul Rectoratului din București, str. Dionisie 
Lupu. nr. 37, in termen de 30 de zile de la 
data publicării acestui anunț în Buletinul Ofi
cial, cererea de înscriere împreună cu actele 
prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul per
sonalului didactic din Republica Socialistă Româ
nia, publicată în Buletinul Oficial partea I, nr. 
33 din 15 martie 1969 și Instrucțiunile Ministeru
lui învățămîntului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de în- 
vățămint superior sînt obligați să comunice in 
scris rectorului acestuia înscrierea Ia concurs.

Concursul se va ține in termen de 90 de zile 
de la data expirării termenului de înscriere.

vița-Roșie. Ele sînt amplificate 
din capul locului de faptul că 
aici, cu bună știință. în cuprin
derea tinerilor la cursurile de 
invățâmint politic U.T.C., peste 
un sfert din membrii organiza
ției au fost pur și simplu 
omiși. „Așa am înțeles, la in
struirea care s-a făcut Ia sector, 
că tinerii care urmează cursurile 
școlilor serale nu participă la 
invățămintul politic U.T.C.“ — 
ne spune secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere. La ca
re Comitetul sectorului VIII al 
U.T.C. reacționează : „Nu, nu-i 
adevărat. Din contră, noi am 
precizat că acești tineri participă 
la forma noastră de pregătire" 
(loan Mainov. secretar cu pro
bleme de propagandă). Nu știm 
cum de Ia sector la întreprin
dere s-au denaturat indicațiile, 
dar în mod cert putem afirma 
că cel puțin 120. din cei 700 de 
uteciști cît numără organizația, 
nu sînt cuprinși la cursurile de 
tnvățămînt politic U.T.C.

O asemenea situație e de 
neexplicat, mai ales că la comi
tetul'U.T.C. pe întreprindere ni 
s-a vorbit chiar de multipli
carea și difuzarea în organiza
ții a precizărilor C.C. al U.T.C. 
cu privire la conținutul și or
ganizarea învățămîntului politic 
U.T.C. Au considerat oare, 
membrii comitetului, că și-au 
încheiat astfel misiunea și că 
totul o să meargă de la sine ? 
Prina și superficialitatea cu 
care s-a acționat și-au spus însă 
cuvîntul. ..Știți — ne snunea 
secretarul comitetului U.T.C.. !n- 
tr-un ultim efort de a explica 
situația — așa este în prima 
lună, mai dificil... Apoi... o să 
fie mai bine !“ Nu sîntem de a- 
cord cu asemenea explicații și 
dorim 'ă se înțeleagă că e ne
cesar să se pornească ..cu dren- 
tul“ de la început. O acțiune dn 
orice fel își atinge scopul numai 
dacă este pregătită și organiza
tă temeinic. Aceasta cu atît nmi 
mult. atunci cînd e vorba de 
Invățămintul politic U T.C.

ION TOMESCU

LEGĂMÎNT SOLEMN 
FAȚĂ DE PATRIE

(Urmare din pag. I) 

rînd. marea obliga
ție de a mă instrui 
cît mai temeinic, 
pentru a fi cît mai 
folositor patriei.

— Prin marele le- 
gămint ostășesc — 
spunea soldatul Nl- 
țescu Constantin — 
generația mea a pă
șit pragul maturită
ții cetățenești, al 
marilor răspunderi 
revenite întru apă
rarea prezentului so
cialist și viitorului 
comunist al Româ
niei.

— Văzînd în cu
vintele jurămîntului 
o fermă poruncă a 
patriei către fiii ei 
— releva soldatul 
Șerban Haschi — voi 
căuta să dovedesc 
prin muncă și fapte 
că sînt la înălțimea 
încrederii Investite în 
noi de întreaga na
țiune, de comandan
tul nostru suprem,

tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Asemenea gînduri 
— ce atestă înțele
gerea conștientă, de
plin angajată a ma
rilor responsabilități 
ostășești și civice 
care decurg din ju- 
rămintul de credință 
dat patriei, poporu
lui. partidului — au 
fost exprimate ți de 
mulți alți tineri ve- 
niți la oaste, din di
ferite colțuri ale pa
triei.

— Sînt mîndră că 
fiul meu a ajuns să 
poarte uniforma de 
oștean — spunea, cu 
emoție în glas, Vio
rica Dobrică, din 
Piatra Neamț. Sînt 
sigură că aici, la 
școala politică a ar
matei populare, se 
va forma ca vrednic 
bărbat al țării.

Un puști de-o 
șchioapă, cu cravată 
roșie Ia gît, pe nume 
Pînișoară Gheorghe, 
a ținut să remarce :

Sălile „Clubului tineretului" din Slobozia sini deschise permanent tinerilor artiști amatori din oraș 
pentru a-și expune lucrările. Iată o imagine din expoziția cercului plastic al clubului.

Foto : GH. CUCU

B BmirwTjî

Manifestări
Congresului

închinate
partidului

• în cadru! manifestărilor con
sacrate celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, numeroși lo
cuitori ai municipiului Drobeta 
Tvmu Severin și ai comunei Bis
trița, din Mehedinți, s-au întîlnit 
duminică cu un grup de scriitori 
în cadrul unor simpozioane pe 
lema „Trei decenii din istoria 
scrisului românesc". In aceeași 
zi, elevii Grupului școlar C.F.R 
Craiova au organizat montaiul 
lițerar-muzical „Te slăvim partid 
al omeniei", iar Ia căminele cul
turale din Baia de Fier, Ionești 
și Tnrceni-Gorj au avut Ioc dez
bateri cu tema „Comuna noas
tră ieri, azi și mîine", urmate 
de montaje literar-muzicale sub 
genericul „Partid iubit, lumini' 
țării", prezentate de formațiile 
artistice locale de amatori.

• Duminică a avut loc în 
centrul minier Pelrila etapa pe 
localitate a concursului coral

„Abia aștept să 
cresc mare, să vin 
la armată și să mă 
fac ostaș".

Cu exigenta și 
competența ce-i ca
racterizează, locote
nent coloneii P. Sca- 
faru și C. Bîrzoi, lo- 
cotenenții V. Colțea- 
nu, V. Vasîlovici, V. 
Stuparu și V. Pleșu
— au ținut să apre
cieze că acești tineri, 
prin nivelul de pre
gătire, prin hotărî- 
rea ți dăruirea în 
muncă manifestată 
din primele zile ale 
vieții de cazarmă, 
vor obține rezultate 
ce se vor integra, 
meritoriu, in ansam
blul marilor succese 
cu care militarii ar
matei noastre, ase
menea tuturor oame
nilor muncii, întim- 
pină marele forum 
al comuniștilor țării
— cel de-al XI-lea 
Congres al Partidu
lui Comunist Ro
mân.

„Copiii cîntă patria și partidul", 
organizat în cinstea apropiatului 
forum al comuniștilor. La aceas
tă manifestare cultural-educativă, 
inițiată de Consiliul municipal 
Petroșani al organizației pionie
rilor, vor participa peste 60 de 
coruri cuprinzînd mai mult de 
5 000 elevi din clasele I—VIII 
ale școlilor generale. Fiecare 
formație corală prezintă la 
această confruntare artistică cîn- 
tece despre patrie și partid.

• La Botoșani, Bucecea și 
Ștefăneșlr s-a desfășurat duminică 
festivalul coral „Glorie, partid 
nemuritor", manifestare omagia
lă organizată în cinstea apropia
tului Congres al partidului. Fes
tivalul a reunit formațiile corale 
ale Casei de cultură din Dorohoi, 
Liceului pedagogic din Botoșani,

Dacă s-ar
S-a mai scris despre emisiu

nea „Seară pentru tineret". S-a 
mai scris și în paginile acestui 
ziar. S-a mai încercat să se 
scoată în evidență ce a avut 
bun cutare emisiune și ce ar fi 
trebuit să aibă pentru a fi cu 
adevărat bună. Este adevărat că 
in ultimul timp s-a încercat (și. 
citeodată. reușit) să se treacă 
de la emisiunea compusă din 
patru sau cinci reportaje, din
tre care unele bune, și patru 
sau cinci cîntecele anemice, la 
o emisiune „pe viu", adică cu 
multe transmisii în direct, emi
siune care s-a dovedit a fi mai 
convingătoare, mai antrenantă, 
mai plină de învățăminte decit 
altele. Și totuși, ne-ăm întors 
iar la patru sau cinci reporta
je și așa mai departe.

Să fim bine înțeleși : nu avem 
nimic împotriva reportajului. 
Dimpotrivă ! Reportajul este un 
mod intens de a trăi realitatea 
și are meritul de a cultiva ati
tudini și umanități exemplare, 
cu condiția, bineînțeles, ca re
porterul să ne „oblige" și pe noi. 
telespectatorii, s-o trăim tot 
atit de intens ca și el. Este ceea 
ce se poate spune despre repor
tajele lui Timotei Ursu ; vii, 
convingătoare, adevărate pagini 
de viață. Și, nu de puține ori. 
despre cele semnate de Cris
tian Thau (nu atunci cînd as
cunde microfonul sub haină cu 
intenția vădită de a ne păcăli). 
Și este ceea ce nu se poate spu
ne despre alte reportaje si alți 
reporteri care, pe lîngă alte de
fecte îl mai au și pe acela de a 
găsi, aproape întotdeauna, eroi 
care abia reușesc să lege două 
vorbe, se exprimă greoi, cu 
numeroase cacofonii și deza
corduri gramaticale.

Fiindcă veni vorba, am pro
pune realizatorilor emisiunii să 
inițieze o rubrică de carte. 
Unul dintre criticii noștri li
terari să le recomande tineri

Locuri la odihnă și tratament 
în stațiuni balneoclimaterice în luna noiembrie

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din 
întreaga țară oferă locuri pentru odihnă și 
cură balneară la tarife reduse in luna no
iembrie în următoarele stațiuni :

ODIHNĂ : Borșa, Bușteni. Izvoarele (jud. 
Maramureș), Lacul Roșu, Predeal, Sinaia, 
Stîna de Vale (jud. Bihor).

CURA BALNEARĂ : Ealvanyos (jud. Co- 
vasna), Borsee, Călimănești, Eforie Nord, 
Herculane, Mangalia, Moneasa, Sovata, Slănic 
Moldova, Sîngeorz, Tușnad.

Cazarea se race în spații încălzite, iar tra
tamentul este asigurat de personal medical 
de specialitate. Din stațiuni se organizează 
numeroase excursii de scurtă durată in îm
prejurimi.

Posesorii biletelor obținute prin interme
diul OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM 
beneficiază de reducere cu 50% la transportul 
pe C.F.R. și I.T.A.

Biletele se pot procura de la toate OFICII
LE JUDEȚENE DE TURISM din țară și de Ia 
filialele întreprinderii de turism, hoteluri și 
restaurante din București

PUBLITURISM

căminelor culturale din Trușești, 
Vîrfu Cîmpului și Ștefănești. 
Programul a inclus piese corale 
românești închinate patriei și 
partidului, marilor înfăptuiri ale 
poporului român în anii socia
lismului.

o Duminică, în așezămintele 
culturale a peste 20 de localități 
din județul Galați au avut loc 
dezbateri cu tema : „Comuna 
noastră în perspectiva Directi
velor Congresului al XI-lea al 
P.C.R." în aceeași zi, activele 
pionierești din municipiul Galați 
au participat la un simpozion 
intitulat „Trepte spre viitor — 
perspectivele de dezvoltare a 
municipiului și județului Galați". 
Manifestarea a fost urmată de 
montajul cinematografic „Galați, 
județul meu iubit".

gindi și realizatorii...
lor. de la o săptămînă la alta, 
una sau două dintre cele mai 
bune cărți apărute in ultima 
vreme in librării. S-âr putea e- 
vita in felul acesta cititul hao
tic, al cărților „căzute" în mină 
la intimplarc care, nu știu cum 
se face dar. de cele mai multe 
ori aparțin genului polițist.

Pe de altă parte, tinerii fiind 
orientați spre adevărata lite
ratură, își vor realiza o biblio
tecă cu cărți valoroase, vor fi 
„la zi" cu fenomenul literar ro-

Ce-am vrea să mai vedem 
în emisiunile pentru 
tineret la televiziune

mânesc (și nu străin) și nu a- 
colo unde au rămas la termi
narea școlii. Mai credem că ti
nerii ar vrea să întilnească prin 
intermediul micului ecran per
sonalități marcante ale culturii 
și științei românești. Poate că 
n-ar fi rău să existe o poștă 
a redacției căreia tinerii să i 
se adreseze și aceasta să le răs
pundă.

Poate că n-ar fi rău dacă am 
discuta cu tinerii și despre ți
nuta vestimentară. Și despre 
dans. Și despre poezie și mu
zică, dacă se poate fără conce
sii în privința calității.

Și credem că ar fi foarte 
bine dacă emisiunea ar avea 
un prezentator cu multă, foarte 
multă prezentă de spirit, care 
să nu-i considere pe telespec
tatori oglinda în care se simte 
obligat să-și încerce zîmbetul.

Sărbătorirea a 275 de ani 
de existentă a Liceului nr. 4 

din Oradea
$ Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

0 Liceului i s-a inminat Diploma de onoare 

a C.C. al U.T.C.

Duminică s-au sărbătorit 275 
de ani de existență a Liceului 
numărul 4 din Oradea.

Mesajul adresat de tovară
șul Nicolae Ceauțescu cadrelor 
didactice și elevilor liceului 
sărbătorit, citit in deschiderea 
festivității de către tovarășul 
Petre Blajovici, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Bihor al 
P.C.R., a fost primit cu senti
mente de bucurie și recunoștin
ță de către cei prezenți.

A rostit apoi un cuvînt de 
salut Ion Alexandrescu, adjunct 
al ministrului educației și in- 
vățămîntului.

Despre semnificația sărbăto
ririi acestei instituții de cul
tură, la care, printre alții, au 
fost elevi marele nostru cărtu
rar Iosif Vulcan și folcloristul 
de notorietate europeană Bela 
Bartock, a vorbit directoarea li
ceului, profesor Ecaterina Cră
ciun.

Au mai luat apoi cuvîntul 
foști și actuali elevi ai liceului. 
In același cadru festiv, liceului 
orădean i s-a inminat de către 
Mihai Nistor, prim-secretar al 
Comitetului județean Bihor al 
U.T.C., Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.C.

Intr-o atmosferă de entuzi
asm, participant!! la festivitate 
au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, personal tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune, printre altele : 
Cadrele didactice, elevii, între
gul personal al școlii își expri

Nu avem nimic împotriva 
zîmbetulul Adinei Popescu, mai 
ales că citește aproape corect 
programul. Dar... numai atit ?! 
Noi credem că ar place mai 
mult o Sinziana Pop (este doar 
un exemplu) care ar zîmbl mai 
puțin dar ne-ar spune multe 
lucruri interesante și asta nu 
din spatele unui ghiveci cu 
flori.

Și nu ne place — o spunem 
deschis — nici modul în care 
Ioana Casseti și Petre Magdin 
se joacă de-a prezentarea. Și 
nouă ne plac jocurile și ne plac 
și cei care se joacă. Cu condi
ția să se joace frumos. Și ne 
gîndim iarăși la acel prezenta
tor, cu acea prezență de spirit 
care... să nu se încurce. Dacă 
s-ar gîndi și realizatorii emisiu
nii „Seară pentru tineret" 1

Tinerii au, însă, nu numai cu
rajul faptelor mărețe, ci și pe 
acela al gindirii.. Și tare le mai 
place să găsească singuri re
zolvările. Și ei așteaptă ; aș
teaptă alte scenarii, cu alte 
probleme puSe spre rezolvare. 
Le așteptăm și noi. conștienți 
de faptul că societății noastre 
trebuie să-i corespundă oameni 
de o factură calitativ superioa
ră, multilateral formați, că lăr
girea orizontului cultural al ti
nerilor se impune a fi înțeleasă 
ca o sarcină de Importanță po- 
litico-socială deosebită.

In numele acestui deziderat, le 
cerem realizatorilor emisiunii 
„Seară pentru tineret" să ape
leze în continuare cu și mai 
mult curaj la rezervele (bogate
le rezerve de care sîntem con
vinși că dispun) de pricepere, 
fantezie și bun gust.

ANA LUGOJ 

mă și eu acest prilej recunoș
tința fierbinte și adlnca mulțu
mire față de Partidul Comunist 
Român, față de Comitetul său 
Central, față de dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija părin
tească deosebită ce o purtați 
școlii și devotaților ei slujitori, 
pentru minunatele condiții do 
muncă și de viață de care ne 
bucurăm noi șl întregul ’ nostru 
popor. Străvechi leagăn al in- 
vățămîntului pe aceste plaiuri 
bihorene, liceu! nostru — care 
a educat și instruit de-a lungul 
deceniilor multe generații de 
tineri români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
integrat azi eforturilor întregu
lui nostru popor de a făuri so
cietatea socialistă multilateral 
dezvoltată. adaugă trecutului 
prezentul bogat. îndeplinind vi
sele de secole ale fiilor nea
mului nostru, conștienți f'jnd 
că prezentul și viitorul Români
ei depind de munca responsa
bilă și competentă a tuturor ce
tățenilor patriei, de prezența 
dumneavoastră în fruntea parti
dului și statului nostru. Orga
nizația de partid, profesorii și 
elevii vă încredințează, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
întreaga lor pricepere și putere 
de muncă vor fi consacrate în
făptuirii sarcinilor trasate de 
partid în lumina mărețului pro
gram de dezvoltare a României 
socialiste.

Seminar
national 
științific 

studențesc
La Institutul politehnic 

București s-au încheiat, du
minică, lucrările seminarului 
național științific studențesc 
cu tema „Contribuția cercu
rilor științifice Ia dezvoltarea 
bazei energetice și economisi
rea combustibilului și ener- 
giei“, manifestare dedicată 
celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Organizat de Uniunea A- 
sociațiilor Studenților Co
muniști din România și Mi
nisterul Educației și Invă- 
țămîntului, seminarul a reu
nit peste 200 de participanți 
— studenți, cadre didactice, 
tineri muncitori, ingineri, cer
cetători, energeticieni, repre
zentanți din întreprinderi, 
centrale și ministere eco
nomice.

In spiritul recomandărilor a- 
dresate tinerei generații de 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la recenta Coi^e- 
rință națională a cercetării 
științifice și proiectării, parti- 
cipanții au efectuat un larg 
schimb de idei privind sar
cinile care stau în fața ac- 
tîvitățiî de cercetare și creație 
științifică studențească.

în cele trei secțiuni ale 
seminarului au fost prezen
tate aproape 100 de lucrări, 
care abordează problemele 
actuale ale dezvoltării bazei 
de reslirse energetice, ale îm
bunătățirii randamentului și 
eficienței mașinilor și insta
lațiilor.

(Agerpres)

întreprinderea 
ENERGO-REPARAțli 

b-dul Mărățești nr. 2,

CAUTĂ
oțelari, termițti-tratamentițti, 
cazangii, turnători-formatori, 
strungari, portari, frezori, 
reparatori mecanici A.M.C. 
lungimi mase, șoferi, con
trolori C.T.C. pentru turnă
torie, forjă ți prelucrări 
mecanice, ungător, avizier 
C.F.R., vopsitor industrial, 
tinichigiu industrial, sudori 
electrici și autogeni autori
zați, mecanici auto, meca
nici motopompițti ți munci
tori necalificați pentru în* 
carcări-deseărcări-

Relații — telefon : 23 26 40
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Frumusețea și virtuțile
luptei sportive

(U'mare din pag. I) se speranțele și ambițiile. In
teresul mare pentru competiție 
este o altă constatare ce ne 
provoacă încîntare. Acești tineri 
au fost însoțiți mereu de gîndu- 
rile frumoase, de emoțiile celor 
de-acasă. Telegramele sosite la 
redacție nu pot spune altceva. 
O întîmplare nefericită ne face 
să ne referim, în mod concret, 
la una dintre ele. Elevii Liceu
lui „Gh. M. Murgoci“ din Brăi
la ne informează că cîștigătorul 
etapei județene a fost colegul 
lor, Radu Anghelcovici, și
Dorin Dorneanu de la Liceul 
„Panait Cerna“, cum a i 
în ziarul nostru. Ne pare

au 
de

nu

apărut 
• rău,

— cu una dintre 
cu șanse mari, la 
Marinela Țecu, din 
în vîrstă de 17 ani.

pe terenurile din București un 
suflu nou, un optimism robust, 
un spirit de înaltă sportivitate, 
întrecerile ne-au demonstrat 
că avem talente în toate jude
țele țării, dar că pînă acum 
n-am prea știut să le punem în 
valoare, prin competiție. Spa
țiul restrîns nu ne permite, dar 
am putea prezenta cîteva dintre 
ele, evidențiate în partide de 
mare tensiune și spectaculozi
tate, nu în puține cazuri punc
tate de momente dr ’.m-itice. Am 
mai spus-o și o r< •etătn. nota 
dominantă a îi’': 'verilor a fost 
ambiția, dorința fierbinte a fie
cărui concurent de a obține 
victoria pentru județul, pe care-1 
reprezintă, dăruirea pînă la ul
tima picătură de energie luptei 
sportive, curajul de a încerca, 
in unele clipe, imposibilul. Vom 
ilustra afirmațiile noastre cu 
partida-vedetă din primul tur, 
in care s-au tntilnit micuța gă- 
lățeancă. Mihaela Dumitriu — 
13 ani, pionieră, cea mai tinără 
participantă 
candidatele.
titlu, eleva
Rm. Vîlcea,
Privindu-le, la Încălzire, nimeni 
nu acorda vreo șansă Mihael»i : 
ea dacă depășea flleul cu cițiva 
centimetri (1.42 m și 34 kg) in 
vreme ce adversara el avea 
1,69 m și 54 kg... Dar, pe teren, 
diferența n-a fost nici pe de
parte așa de mare. Dimpotrivă, 
cea care a dominat lupta a fost 
Mihaela. A cules ropote de e- 
plauze. Cind obosea puțin, ți
nea cu amîndouă mîinile rache
ta. la fel de mare ca ea. Micu
ță. dar aprigă: acoperea și anti
cipa orice lovitură. îmbina ad
mirabil elementele tehnice cu 
glndirea tactică. Entuziasmată, 
o fostă jucătoare care stătea 
alături mi-a șoptit : ..Va fi o 
Mary Casals a României..." Cit ■ 
timp a reușit să trimită m’ngi 
lungi - am admirat retururile 
și mingile-n cross, pe linie — a 
reușit să se mențină în avantaj, 
realizînd chiar și două breack- 
uri. De altfel, Marinela 
n-a 
s-o egaleze, la 7. și pînă la ur- 

' mă. datorită forței, s-o întrea
că Ia tie-breack și să cîștige 
gtrîns . 9—8; „Pentru ediția de 
la anul, promit să ajung în fi
nală" — ne-a declarat Mihaela 
la sfirșitul epuizantei partide. 
„Am jucat cu trac, mi-a tost 
frică de Mihaela. am văzut-o 
cit de bine lovește și gindfște 
fiecare minge in pauzele dintre 
partide cind se antrena ne-a 
declarat tnvingătoarea. Iată și 
declarațiile antrenorilor. doi
inimoși animatori ai tenisului 
in județele lor. Aurel Brădet
(Galați): „Eleva mea. cu oricine 
ar fi jucat s-ar fi calificat. Re
gret. Nu s-a putut pregăti cum 
trebuie, a venit la antrenamente 
foarte rar. pentru că avea de 
îngrijit un frățior mai mic. aca-

' să... Dar vă promit că la anul 
sau peste doi ani ea va cuceri 
„Cupa Scinteii tineretului 1 
tenis". Ion Vătășescu (Vilcea) 
„O fetită cu perspective mari 
(n.n. Mihaela). Foarte ambițioa
să. Interesant că nu s-a descu
rajat nici o clipă, gindeșt 
virtuți tehnice deosebite, 
un viitor frumos".

Desigur, despre fiecare 
dă s-ar putea scrie Ia fel 
aproape la 
care concurent, fată sau băiat, 
au venit la finală să cîștige. an- 
gajîndu-se cu întreaga lor ființă 
în lupta pentru victorie. Fiecare 
ar avea de făcut mărturisiri 
sincere despre evoluția proprie, 
despre adversari. Pentru că fie
care s-a pregătit cu sirg și a 
trăit această finală la mare ten
siune. O dovedește aceasta și 
faptul, la prima vedere lipsit de 
semnificație, că unii concurenți 
au fost Însoțiți, aici la Bucu
rești. in afară de antrenori sau 
instructori, de frați sau părinți, 
anume pentru a ti lingă el, 
menținindu-le. tot timpul, aprin-

sigure la titlu. Dar sur- 
ne duce dincolo de tris- 
pe care o Încearcă iubl- 
tenisului din București

să ne 
aceea 
într-o 
toată

dar trebuie să Ie dăm o veste 
neplăcută : colegul lor și cam
pionul județului Brăila. Radu 
Anghelcovici. s-a prezentat la 
finală, dar bolnav, incapabil 
să-și dispute șansele, astfel că 
județul a fost reprezentat de în
vinsul său în finala de la 
Brăila.

Ca orice competiție sportivă 
și întrecerile finale ale „Cupei 
Scînteii tineretului la tenis" 
oferit o serie de surprize,
multe feluri. Poate că intre ele 
se Înscrie, la loc de frunte, ra
tarea calificării in semifinale a 
reprezentanților municipiului 
București, acreditați, inițial, cu 
șanse 
priza 
tețea 
torli
pentru că proaspătul și ineditul 
trofeu va lua drumul provinciei, 
la prima ediție a întrecerii la 
o constatare care trebuie 
bucure pe toți, și-anume 
că „sportul alb" se află 
Irezistibilă ascensiune, in
țara. De altfel, faptul că la eta
pa de masă a acestei întreceri 
au participat peste 100 000 de 
tineri exprimă cu o mare pu
tere de convingere acest lucru.

Despre toate acestea vom mai 
avea prilejul să mal vorbim, 
acum e momentul să urăm suc
ces tinerilor care s-au calificat 
in semifinale șl care astăzi se 
confruntă in meciurile decisive. 
Așteptăm, cu o mare emoție, să 
vedem și noi cine va ctștiga 
prețiosul trofeu „Cupa Scinteii 
tineretului la tenis".

Terenurile „Tenis-Clubului 
București", din Calea Plev- 
nei, vor găzdui, astăzi, de la 
orele 9, meciurile decisive, 
semifinalele și finalele la 
băieți și fete, după care, la 
orele 12, va avea loc fes
tivitatea de premiere și în
chidere a competiției.

Tecu
reușit dectt o singură dată

:e. are 
Ii văd

parti- 
sau 

fel. pentru că fie-

• Ziarul „Scinteia" oferă materiale sportive - 6 rachete, un 
fileu de tenis și mingi - asociației sporlive care a antrenat cei 
mai mulji participant! la etapa de ntasă și care are reprezen
tanți clasificați cel mai bine în finala pe țară a „Cupei Scîn
teii tineretului la tenis".

e C.C. al U.T.C. va trimite pe cei 4 finalițti (fete și băieți) 
într-o tabără de tineret, ce se va organiza în cursul vacanței 
de vară.

Rezultate tehnice
FETE

Turul 1 (șalsprezeclmi)

Jocuri eliminatorii cu un sin
gur set lung, pînă la 9 cu tie- 
breack : Szabo Mariana (Satu 
Mare) — Rădoi Geluța (Ilfov) 
9—2 ; Velea ștefania (Olt) — 
Perse Anica (Sălaj) 2—9 ; Mariș 
Liliana (Suceava) — Mate Etel- 
ka (Covasna) 9—7 ; Moțoianu 
Maria (Ialomița) — Obreja 
Getă (municipiul București) 
9—4 ; Ciobotar Ionița (Mureș)
— Iliescu Liliana (Dîmbovița) 
9—4 ; Berechet Sanda (Argeș)
— Dabija Camelia (Neamț)

Ciobotaru Mihaela (Pra- 
— Pintilie Liliana _(Bu- 
9—0 ; Acatrinei

6—2) : Voicu Aurel (Teleorman) 
— Lazăr David (Mureș) 2—0 
(6—1, 6—1) ; Berariu Gh. (Iași) 
-■ i ..(■•■mic (G 'laii'- —0
(7—6, 6—4) ; Vîlcea Mureș (Il
fov) — Rușcău George (Bistri- 
ța-Năsăud) 2—1 (3—6. 7—5,
6—2) ; Bozdog Dan (Gorj) 
Dorneanu Dorin (Brăila) 
(6—3, 6—2).

Turul 1 (saisprezecimi)

2—0

eliminatorii cu
lung, pînă la 9

Marin
Sorin

A doua ediție
a unei mari competiții■ ■ ■

tinerești
Ieri s-a dat startul în cea de-a doua ediție a „Cupei Tinere

tului", amplă competiție sportivă de masă dedicată celui de-al 
XI-lea Congies al Partidului Comunist Român.

în mai multe județe ale țării zeci de mii de tineri și tinere au 
participat la diverse concursuri și întreceri sportive.

Astfel, în județul Dolj, peste 6 000 de elevi, muncitori și țărani 
cooperatori au luat parte la competițiile înscrise in prima etapă a 
„Cupei Tineretului". în 60 de școli generale și licee, precum și 
în 16 localități, printre care Melincsti, Plenița, Goești, Bulzești, 
Orodel, Sălcuța, orașele Filiași și Băi Iești tinerii participant)' Și-au 
desemnat campionii locali la tenis de masă.

O activitate asemănătoare s-a desfășurat și în localitățile ju
dețelor Mehedinți și Gorj unde la startul întrecerilor au fost 
prezenți peste 5 000 de tineri și tinere.

în orașul Tg. Mureș, 500 de elevi din licee de cultură generală 
și de specialitate, din școli profesionale și generale au participat 
la „Crosul Tineretului",

(Agerpres)

FOTBAL XI TIMP RECE
PARTIDE FIERBINȚI

DIAGRAMA ETAPEI CLASAMENT

9—1 ; 
hova) 
zău)
(Iași) — Sferle Angelica (Arad) 
9—3 : Maltopol Mihaela (Gorj) 
— Ciobănu Liliana (Constanța) 
9—8 ; Boamfă Georgeta (Hune
doara) — Ploscaru Florica (Ti
miș) 9—7 ; Diamandis Marica 
(Dolj) — Popescu Daniela (Si
biu) 9—7 ; Popa Mariana (Bi
hor) — Ursu Ioana (Brașov) 
9—2 ; Țecu Marinela (Vilcea) — 
Dumitriu Mihaela (Galați) 9—8; 
Verbițchi Victoria (Carăș-Seve- 
rin) — Iosub Liliana (Botoșani) 
0—7 ; Geleriu Simona (Cluj) — 
Cerbu Gahi (Vaslui) 9—2 : Ja- 
kubinyi Eva (Maramureș) — 
Cosmulescu Speranța (Me
hedinți)

Lucia

Maltopol Mihaela (Gorj)

Turul

9-0.

2 (optimile de finală)

Marinela Țecu și Miliaela Dumitriu, două adversare și prietene.

Fotografiile : GH. CUCU

Mariana (Satu Mare)
Ștefania (Olt) 2—1

Szabo
— Velea . ...
(6—3. 3—6, 7—6) : Mariș Liliana 
(Suceava) — Moțoianu Maria 
(Ialomița) 2—1 (6—0, 5—7, 6—3); 
Ciobotaru Ionița (Mureș) — Be
rechet Sanda (Argeș) 2—1 (6—2, 
4—6, 6—3) ; Ciobotaru Mihaela 
(Prahova) — Acatrinei Lucia 
2—0 (6—2. 7—5) ; Boamfă Geor- 
geta (Hunedoara) — Maltopol 
Mihaela (Gorj) 2—1 (3—6. 6-2, 
6—2) : Popa Mariana (Bihor) — 
Diamandis Mârica (Dolj) 2—1 
(7—6, 5—7. 7—6) : Tecu Mari
nela (Vilcea) — Verbițchi Vic
toria (Caraș-Seve'rin) W.O. 
(Verbițchi Victoria a suferit o 
entorsă la picior).

BĂIEȚI
Restul rezultatelor de la me

ciurile din preliminarii pe care 
nu lc-am publicat : 
xandru (Hunedoara) 
Adrian (Buzău) 2—1

Roșu Ale- 
— Fetecău 
(6—7, 6—2,

(Jocuri 
singur set 
tie-breack) : Hangan
(Satu Mare) — Erlic 
(Dîmbovița) 9—7 ; Isbășescu Ni- 
colae (Ialomița) — Dușcă Flo
rian (Olt) 9—4 ; Fodor Tiberlu 
(Cluj) — Zarețchi Constantin 
(Bihor) 9—6 ; Roșu Alexandru 
(Hunedoara) — Clonda Ștefan 
(Timiș) 9—2 ; Sirbu Adrian 
(Alba) — Mihaljec Eugen (Ma
ramureș) 9—1 ; Pavel Mircea 
(Vilcea) — Voicu Aurel (Teleor
man) 9—8 ; Vesselak Walter 
(Caraș-Severin) — Bujulec Ște
fan (Suceavă) 9—6 ; Dumitres
cu Rodrigo (municipiul Bucu
rești) — Berariu Gheorghe 
(Iași) 9—2 : Ciuntea Mihai 
(Neamț) — Vîlcea Mureș (Il
fov) 9—6 ; Hodor Levente (Co
vasna) — Simionescu Mihai 
(Prahova) 9—7 ; Neagoe Ion 
(Dolj) — Bucur Florin (Bacău) 
9—3 : Blaga Nicu (Vrancea) — 
Mateș Radu (Sălaj) 9—6 ; Stan
ciu Claudiu (Constanța) — Ba- 
ciuc Cătălin (Tulcea) 9—3 ; 
Leonte Sergiu (Vaslui) — Li
liac Gh. (Botoșani) 9—4 ; Epure 
Gh. (Arge$) — Bozdog Dan 
(Gorj) 9—8 : Roșescu Mihai 
(Brașov) — Marțea Anatol (Si
biu) 9—0.

Turul 2 (optimi de finală)

un 
cu

Isbășescu N. (Ialomița) — 
Hangan Marin (Satu Mare) 2—0 
(6—3, 6—3) : Roșu Alex. (Hune
doara) — Fodor Tibe.riu (Cluj) 
2—9 (7—5. 6—0) ; Pavel Mircea 
(Vilcea) — Sirbu Adrian (Alba) 
2—0 (6—3, 6—3) : “
Rodrigo (municipiul București) 
— Vesselak Walter (Caraș-Se- 
verin) 
Mihai 
ven te 
6-3) : 
Blaga 
6—0) :

Dumitrescu

2—0 (6—2, 7—5) : Ciuntea 
(Neamț) — Hodor Le- 
(Covasna) 2—0 (6—1,
Neagoe Ion (Dolj) —

Nicu (Vrancea) 2—0 (6—1, 
Leonte Sergiu (Vaslui) — 

Stanciu Claudiu (Constanța) 
2—0 (6—4, 6—3) : Epure Gh.
(Argeș) — Roșescu Mihai (Bra
șov) 2—0 (6—1, 6—1).

Marii performeri
între amatori

Șl... admiratori
moment de 

intre lungile reprize 
binevenit. Un schimb de expe
riență : o intîlnire de neuitat. 
De fapt cum ar putea fi numi
tă altfel seara 
participantii la finală au avut, 
drept oaspeți. în cartierul lor 
general, de la Palatul Pionieri
lor, pe cîțiva dintre tenismenii 
noștri de performanță : Toma 
Oriei, Mariana Simionescu și 
Ionel Sântei ? Au fost prezenți, 
de asemenea, la acest simpozion 
inedit. Alexandru Lăzăreseu, 
secretarul general al F.R.T.,

destindere 
de tenis,

aceea în care

OPINII ALE SPECIALIȘTILOR
• TANASE FLOREA MARINESCU, 

arbitrul principal al competiției
„Consider competiția in sine o acțiune de mare importanță și 

folos pentru tenisul românesc, pentru că a angrenat o masă foarte 
mare de pasionați ai acestui sport din rîndurile tineretului. Nu 
știu ce gind au organizatorii, dar eu socotesc că această întrecere 
trebuie să devină tradițională. Ea va constitui grădina din care 
federația, tenisul de performanță vor scoate talentele de viitor. 
Deși condițiile de pregătire a participanților n-au fost din cele 
mai hune, totuși concurența, atît fetele, cit și băieții, s-au pre 
zentat peste așteptări. Am reținut cîteva meciuri frumoase, pa
sionante nu cu puține momente de dramatism ca acela dintre 
Marinela Țecu (Vilcea) și Mihaela Dumitriu (Galați) — ultima 
cea mai tînă’ă concurentă din competiție, are numai 13 ani. 
Mi-au plăcut, de la băieți, Mihai Ciuntea (Neamț), un stîngaci cu 
frumoase perspective, care a făcut un meci formidabil cu Vilcea 
Mureș, un băiat din Giurgiu (Ilfov). Partida a durat două ore. 
deși s-a jucat doar un set lung, la nouă. Pînă greșea unul treceau 
zeci de secunde...".

tăm că există în țara noastră talente multe și veritabile. Am vă
zut și am apreciat admirabile partide, care au scos în evidență 
pasiunea, ambiția, tenacitatea concurenților și în dese cazuri ve
leități și rafinament tehnic. Am urmărit cu plăcere duelurile 
spectaculoase dintre Neagoe loan (Dolj) și Bucur Florin (Bacău), 
Epure Gh (Argeș) și Bozdog Dan (Gorj), Dumitrescu Rodrigo din 
București șt Gh Berariu (Iași), o serie de jucători tineri, foa-te 
dotați ca Roșu Alex (Hunedoara). Fodor Tiberiu (Cluj-Napoca), 
Nicu Blaga (Vrancea) și atâția alții".

CUCU SCHMIDT, 
antrenor

,.O manifestare de o 
văzut. întrecerile ne-au

asemenea frumusețe cred că n-am mai 
dat, nouă, tehnicienilor prilejul să consta-

• ILIE TURCU, 
secretarul concursului, președintele Tenis-clubului București
„Dincolo de frumusețea și spectaculozitatea întrecerilor, de 

luptele aprige pentru fiecare punct, m-au impresionat foarte mult 
sportivitatea, ținuta concurenților, semn că sînt sportivi adevărați, 
că dascălii lor, instructorii s-au ocupat sâ le cizeleze talentul, da’ 
s-au străduit, în egală măsură, să le educe și spiritul. Învingători 
și învinși n-au arborat atitudini exagerate, deși uneori, în mo 
mentale dramatice ale meciurilor, e firesc să înțelegi că le vine 
greu să reziste la stările de mare tensiune. Ce pot să spun ? Am 
stat între ei de la 7 dimineața, pînă pe la 10—11 seara și nici 
n-am știut cum a trecut timpul într-atîta de mult m-au captivat 
întrecerile și concurența înșiși, prin frumusețea comportării lor in 
toate împrejurările".

Ilie Turcu. președintele Tenis- 
Clubului București. Dialogul a 
a fost deosebit de viu. Cind s-a 
dat startul... întrebărilor, zeci 
de miini s-au înălțat, cottfigu- 
rmd o imaginară hartă a jude
țelor țării. Preopinenții, la rin- 
dul lor, s-au arătat într-o vervă 
deosebită. Cineva dorea să afle 
cum se pregătesc sportivii frun
tași. Mariana Simionescu a 
fost rugată chiar să prezinte 
programul ei de pregătire din- 
tr-o zi. pe ore. Dacă meciurile 
grele presupun o pregătire spe
cială... O întrebare dificilă pen
tru Ovi'ci : dacă ar fi jucat el în 
locul lui Tiriac, la Veneția... 
„Aveam aceleași șanse lâ Ba- 
razzutti și Panata ca și Ion Ti
riac..." S-a discutat pe larg des
pre rachete, mingi, suprafețe de 
joc : care-s mai bune ? Li s-a 
făcut o clasificare, o împărțire, 
pe continente : în Australia și 
Anglia se joacă mai mult pe 
iarbă ; in Europa domină tere
nurile de zgură de diferite com
poziții : în America se joacă, 
cu predilecție, pe suprafețe ra
pide din mase plastice. O fată 
i-a cerut Marianei Simionescu 
să descrie pe cea mai bună ju
cătoare de tenis din lume la 
ora actuală — americanca Chris 
Evert. „Energică și ambițioasă, 
excelentă tehniciană, are o 
mare viteză de joc, multă voin
ță și dirzenie, asta e Chris 
Evert 1“

Animatul dialog a avut un fi
nal neprevăzut. Concurentă nu 
cerut ca doi dintre invitați. Ma
riana Simionescu și Toma Ovici, 
să arbitreze parlidele finale, 
fete și băieți. Evident, ei au ac
ceptat cu mare bucurie propu
nerea finaliștilor aplaudată de 
toată asistența.

...Și cu această seară șederea 
la București rămine unul din 
momentele „biografiei" sportive 
a fiecăruia, dintre cele mai sta
tornice și de neuitat.

Grupaj realizat de ' 
VASILE CĂBULEA

F.C.M. REȘIȚA — „U“ CLUJ 
NAPOCA 2—1 (0—0). O partidă 
viu disputată, cu un finiș pasio
nant, in care gazdele au obți
nut victoria, la limită. Au 
scris : 
Ologeanu (min. 78), 
Uifăleanu (min. 58).
— F.C.
(0—0). Iordănescu a 
bele goluri (în min. 
vitură de la 11 m„ . __ ___
STEAGUL ROȘU — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 
disputat simbătă).
F. C. ARGEȘ 3—1 (2—1). în 
pofida timpului nefavorabil 
(ploaie și vreme rece), cei a- 
proape 8 000 de spectatori au 
avut prilejul să urmărească un 
meci dinamic. Au marcat : Bro- 
șovschi, de două ori (min. 7 și 
in min. 74), Colnic (min. 23), 
respectiv Mustățea (min. 14). La 
tineret-speranțe, rezultat egal, 
1—1. A.S.A. TÎRGU MUREȘ — 
SPORTUL STUDENȚESC 2—0 
(0—0). Oaspeții s-au

ln-
55),Nestorovici (min. 

respectiv 
STEAUA

CONSTANȚA 2—0
Înscris am-
46, din lo-

și min. 77).

0—0 (meci
U.T.A. —

apărat cu

dirzenie în prima repriză, 
la reluare, tinărul portar 
șanschi a fost Învins de 
ori, de șuturile lui Hajnal 
56) și Mureșan (min. 67). La ti
neret-speranțe, scor alb. F.C. 
GALAȚI — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 1—0 (1—0). Lupu- 
lescu a semnat golul victoriei, 
in min. 27. La tineret-speranțe, 
oaspeții au 
C.F.R. CLUJ
LITEHNICA
Sorin Bretan
in min. 8, iar Dănilă a 
în min. 32 și, în repriza 
dă, Moga a semnat golul victo
riei (min. 83). La tineret-spe
ranțe, 4—0 pentru gazde. CHI
MIA RÎMNICU VÎLCEA - O- 
LIMPIA SATU MARE 2—0 
(0—0). După o partidă atractivă, 
cu multe 
nii obțin 
golurile 
(min. 68)
DINAMO—JIUL 3—1 (meci dis
putat vineri).

cîștigat cu
NAPOCA 

IAȘI 2—1 
a deschis

SERIA I

dar 
Ver- 
două 
(min.

4—3.
- PO- 
(1-1). 
scorul 
egalat 
secun-

Dlnamo 
F.C.M.
A.S A. ’ 
U.T.A. 
Steaua
Jiul 
Unlv.
Poli. Timișoara 
Olimpia Satu Marc 11 
C.F.R. Cluj-Napoca 11 
F. C. Argeș 
Steagul roșu 
„U“ Cluj-Napoca 
F. C Constanta 
Poli. Iași 
Sp. studențesc 
Chimia Rm. Vtlcea 
F. C. Galați

Reșița 
Tg. Mureș

Craiova

11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11
li
11
11
11
11

9
7
7
6
5
4
4
5
5
4
5
4
3
3
4
3
2
2

1
1
1
2
2
3
3
1
1
3 
0
2
4
3 
0
2
4
1

1
3
3
3
4
4
4
5
5
4
6
5
4
5
7 
fi
5
8

23— 7
16—11
18—15
14— 10
16—12
17—12
15— 13

9— 8
11—11
10—12
17—13
15—11
9—14

11—15
13—17
10—18

fi—18
4—17

Etapa viitoare
(10 noiembrie)

faze „fierbinți", vilce- 
a doua victorie, prin 
înscrise de Frățilă 
și Sutru (min. 76).

DIVBZIA B

C.S.U. Ga-C.S.M. 
lăți 2—1 
Relbnul 
Brăila — Gloria Buzău 1—9 ; 
Știința Bacău — Foresta Fălti
ceni 2—0 ; C.F.R, Pașcani — 
Constructorul Galați 1—0 Cea
hlăul Piatra Neamț 
trolul 0—0 : Oțelul 
Snort Club Bacău 1—3 ; 
Plopeni — Progresul 
3—1 : Unirea Focșani — 
za Călărași 2—1.

Progresul Brăila și 
Plopeni ocupă primele 
locuri, la egalitate de puncte, 
16. urmate de S.C. Bacău cu 14 
puncte.

Suceava —
; Sport Club Tulcea — 
Săvinești 2—0 ; Chimia 
- Gloria

F.C. Pe- 
Galați — 

Metalul 
Brăila 

Celulo-

Metalul 
două

SERIA A II-A

Metalul Mija — Metalul Dro- 
beta Tr. Severin 2—1 ; S. N. Ol
tenița — Tractorul Brașov 0—li ; 
Progresul București — Ranid 
0—0 ; C.S.U. Brașov — Autobu
zul București 0—0 : Electro- 
putcre Craiova — C.S. Tîrgoviș- 
te 2—3 ; Voința București — 
Metalul București 2—1 : Gaz

metan Mediaș — Automatica 
Alexandria 1—2 ; Dinamo Slati
na — Flacăra Moreni 6—0 ; 
Oltul Sf. Gheorghe — Metroin 
Brașov 0—0.

Rapid continuă să conducă 
In clasament cu 22 puncte, ur
mată de Dinamo 
puncte și Metalul 
17 puncte.

Slatina cu 
București

18 
cu

SERIA A III-A

Mureșul Deva Metalul 
Aiud 2—0 : Minerul Baia Mare 
— C.F.R. Timișoara 6—1 ; U. M. 
Timișoara — Victoria Călan 
3—1 : Ind. sîrmei C. Turzii — 
Șoimii Sibiu 1—0 : F. C. Bihor — 
Minerul Baia Snrie 1—0 : Mine
rul Anina — Arieșul Turda 1—0; 
Minorul Moldova Nouă — Meta
lurgistul Cugir 1—1 ; Corviaul 
Hunedoara — Victoria Cărei 
7—0 : Rapid Arad — Vulturii 
Ltmoj 5—0.

Pe primele două locuri în cla
sament. Minerul Baia Mare și 
F. C. Bihor la egalitate de 
puncte, 17. urmate de Șoimii Si
biu cu 15 puncte.

țpf jpe
® rugbi-. Campionatul a fost reluat

Campionatul republican de 
rugbi, întrerupt aproape două 
luni, a continuat ieri cu etapa a 
V-a. în Capitală, au avut loc 
cinci partide, pe cinci terenuri... 
Pe terenul din Parcul Copilului, 
Grivița Roșie a întilnit cinci- 
sprezecele studenților din Cluj- 
Napoca, Agronomia, de care a 
dispus cu scorul de 6—0. Jocul 
și la propriu și la figurat a fost 
anost, lipsit de interes, in con
cluzie o partidă de rutină. Punc
tele Griviței Roșii au fost rea
lizate de Țibuleac, din două lo
vituri de pedeapsă.

Pe stadionul Giulești. in par
tida Rapid — Tc. Ind. Constan
ța. rezultatul final a fost de 
10—6 pentru constănțeni, rapi- 
diștii inregistrînd in seria a

II-a, în care joacă, a patra în- 
fringere.

Alte rezultate : Steaua — 
Constructorul Buzău 19—7. 
Sportul studențesc — Dinamo 
6—14, Gloria — Univ. Timișoara 
0—4. în țară : Politehnica Iași 
— C.S.M. Sibiu 0—0, Rulmentul 
Birlad — Vulcan ’!—0. Farul — 
Știința Petroșeni

• La sfîrșitul 
mini, începe în 
turneul echipei

16—3. 
acestei 
tara 
reprezentative 

studențești a Franței, care 
juca duminică. 10 noiembrie. 
Universitatea, Ia Timișoara, 
miercuri, 13 noiembrie. 
Știința la Petroșeni.

săptă- 
noastră

va 
cu 
iar 
cu

GABRIEL FLOREA

• BASCHET: Clipele europene

19
18
19
14
12
11
11
11
11
11
10
10
10

9
9
X
s
I

Olimpia Satu Mare — Dina
mo : A.S.A. Tîrgu Mureș — 
Chimia Rîmnicu Vilcea ; Uni
versitatea Craiova — C.F.R. 
Cluj-Napoca : Jiul Petroșani — 
Steagul Roșu Brașov ; F.C. Ar
geș — F.C.M. Reșița : Steaua — 
Sportul Studențesc ; „U“ Cluj- 
Napoca — F.C. Galați : F. C. 
Constanta — Politehnica Iași și 
Politehnica Timișoara — U.T.A.

A La Craiova, s-a disputat, 
ieri după-amiază, meciul inter
național amical de fotbal dintre 
echipa locală Universitatea și 
formația braziliană Operario. 
Fotbaliștii români au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (2—0), 
prin golurile marcate de Bădin 
(min. 11), Oblemenco (min. 40) 
și Câmătaru (min. 72). Partida 
a fost urmărită 
de spectatori.

de peste 8 000

o Aseară, pe 
ficial din parcul 
gust", 
doilea meci dintre echipele 
bucureștene Steaua și Dinamo, 
contînd pentru campionatul na
tional de hochei pe gheată.

Partida s-a încheiat cu scorul 
de 3—2 (0—1. 2—1, 1—0) in fa
voarea hocheiștilor de la Di
namo.

în primul joc, desfășurat sim- 
bătă, formația Steaua a cîștigat 
cu scorul de 5—4.

patinoarul arti- 
sportiv „23 Au- 

s-a disputat cel de-al 
meci dintre

A în etapa de simbătă a cam
pionatului vest-german de fot
bal. echipa F.C. Kbln, care va 
intilni in meci retur (Cupa 
U.E.F.A.) pe Dinamo București, 
a învins in deplasare cu scorul 
de 4—1 formația Eintracht 
Braunschweig.

meciuri• Organizatorul de ______
de box Teddy Brenner, promo
torul arenei ,.Madison Square 
Garden" din New York, a de
clarat că, peste cîteva zile, va 
începe tratativele pentru pro
gramarea intilnirii revanșă din- 
țre, Cassius Clay, campionul lu- 

Joemii la categoria grea' și 
Frazier.

Brenner intenționează să 
ganizoze această intîlnire 
martie. 1975. r 
un organizator c....... ..
Art Rivkin. a declarat că actua
lul campion mondial are obli
gații și fală de Ken Norton, un 
alt învingător al iui Clay. Nor
ton l-a învins la 31 martie 1973 
pe Clay la puncte, 
hamad 
puncte

or- 
la 8 

Pe de altă parte, 
din San Diego,

însă Mu-
Ali a cîștigat tot la 

revanșa.

turul III al probei de 
bărbați din cadrul tur- 

internațional de tenis de

Paralel cu jocurile din prima 
divizie de baschet la fete, două 
dintre formațiile noastre frun
tașe, Politehnica București — 
campioană națională 
I.E.F.S., s-au pregătit 
debutul în noua ediție a cupe
lor europene, in care vor evo’ua 
săptămina aceasta. Baschetbalis
tele de la I.E.F.S. se vor depla
sa azi in Spania, urmind să în- 
tîlnească formația Tahagtiera Ia 
Coruna. în cadrul „Cupei cu
pelor" (denumită, acum, „Cupa 
Liliana Ronchetti"). Meciul are 
Ioc miercuri, 6 noiembrie, iar 
partida retur se va disputa după 
opt zile (miercuri 13 noiembrie) 
la București. Studentele de la 
Politehnica vor intilni pe cam
pioana Turciei, formația Yukse- 
lis Ankara. Această confruntare 
contează pentru turul II al 
„Cupei campionilor europeni". 
Prima partidă este programată

- Și 
pentru

joi, 7 noiembrie, în sala Flo- 
reasca din Capitală. Din forma
ția Politehnicii nu vor lipsi 
maestrele sportului : Ecaterina 
Savu, Cornelia Taflan, Gabriela 
Ciocan, Anca Demetrescu, Su- 
zana Szabados, Margareta Prun- 
cu, Angelia Tita, Clara Szabo 
Meciul retur se dispută la An
kara. joi 14 noiembrie.

a Duminică, în cadrul etapei 
a 4-a a campionatului diviziei 
A la baschet feminin s-au înre
gistrat 
Voința
Pedagogic Tg. Mureș .. ... .
I.E.F.S. — Crișul Oradea 69—68, 
Constructorul București — Uni
versitatea Cluj-Napoca 67-84 ; 
C.S.U Galați — Olimpia Bucu
rești 63—70. Partida dintre echi
pele bucureștene Politehnica și 
Rapid a fost aminată.

• în 
simplu 
neului
la Djakarta, jucătorul vest-ger
man Juergen Fassbender l-a 
întrecut cu 6—4. 3—6. 6—3 pe a- 
mericanul Roscoe Tanner. Tn 
alte două partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te : Onnv Parun (Noua Zeelan- 
dă) — Case (Australia) 7—5, 
6—4 : Warwick (Australia) — 
Sherwood (S.U.A.) 6—1, 3—6,
6—3.

următoarele rezultate : 
București — Institutul 

67 — 48 :

M. LERESCU

A Finala turneului interna
tional de tenis de la Paris se va 
disputa intre iucătorii ameri
cani Eddy Dibbs și Brian Gott
fried, 
învins 
6—2. 
Jaime 
reușit
cu 9—7. 6—4, 6—1 in fața com
patriotului său Arthur Ashe.

în semifinale. Dibbs l-a 
in cinci seturi: 1—6. 6—3, 
5—7. 6—2 pe chilianul

Fillol. iar Gottfried a 
o surprinzătoare victorie



Interviul acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. I)

zei națiunii celei mai favorizate 
României, pentru a crea condiții 
de extindere în continuare a a- 
cestei colaborări pe multiple 
planuri.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, v-a dat cumva se
cretarul de stat al S.U.A. asi
gurări că România va primi 
clauza națiunii celei mai fa
vorizate în viitorul apropiat ?

RĂSPUNS : Da, secretarul de 
stat, Kissinger, a dat asigurări 
că această problemă se va solu
ționa in mod corespunzător in
tr-un viitor apropiat. De aceea 
am convenit și începerea unor 
negocieri in vederea încheierii 
unui acord în domeniul eco
nomic.

ÎNTREBARE: După cum 
cunoașteți, legislația comercia
lă a Statelor Unite, in forma in 
care va fi probabil adoptată, 
conține prevederi in sensul 
de a cere țării dumneavoas
tră ca, pentru primirea clau
zei națiunii celei mai favo
rizate, să certifice intr-un fel 
eă emigrația va putea conti
nua fără restricții. Ați putut 
da asigurări domnului Kissin
ger că acest lucru va avea 
loc ?

RĂSPUNS : Nu există in mo
mentul de față o problemă a 
emigrației in România. Pro
blemele umanitare, care se pot 
ridica mtr-un sens sau altul, se 
soluționează în mod corespun
zător și nu constituie în momen
tul de față probleme de nici 
un fel.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, intre problemele 
internaționale discutate cu 
secretarul de stat s-a ridicat 
oare și situația din Orientul 
Mijlociu ? In acest caz, ne-ați 
putea împărtăși părerile dum
neavoastră, așa cum le-ați 
exprimat și dinsului ?

RĂSPUNS : Într-adevăr, prin
tre problemele internaționale 
discutate au fost și cele lega
te de situația din Orientul Mij
lociu. România consideră că si
tuația continuă să prezinte pe
ricole serioase — și de aceea 
apreciază că trebuie depuse e- 
forturi în vederea soluționării 
politice a conflictului. în acest 
sens apreciem că trebuie relua
te cit mai curind negocierile de 
la Geneva, că sînt necesare ac
țiuni hotărite In vederea retra
gerii Israelului din teritoriile 
ocupate in 1967, ajungerea la 
înțelegeri corespunzătoare care 
să garanteze integritatea și su
veranitatea tuturor statelor din 
această zonă. Totodată, trebuie 
să-și găsească o soluție cores
punzătoare și problema poporu
lui palestinian, inclusiv prin 
crearea unui stat palestinian in
dependent.

ÎNTREBARE: Credeți, dom
nule președinte, că nu ar 
mai avea rost ca secretarul 
de stat Kissinger să plece 
în Orientul Mijlociu atît 
timp cit negocierile ar trebui 
să se mute la Geneva ?

RĂSPUNS : Nu am spus a- 
ceasta. Reluarea negocierilor de 
la Geneva nu exclude vizita 
secretarului de stat Kissinger în 
Orientul Mijlociu — și s-ar pu
tea spune că, intr-un anumit 
sens, o face necesară.

ÎNTREBARE : De ce con
siderați aceasta ?

RĂSPUNS : România, de e- 
xemplu, nu a participat la ne
gocierile de la Geneva și 
cu toate acestea a conside
rat și consideră necesar să 
ducă discuții cu toate țările in
teresate cu privire la soluțiile 
care se pot găsi în această pro
blemă complicată. Cu atît mai 
mult, trebuie să facă aceasta 
țările care au angajamente 
directe în această direcție. Deci

conferințele internaționale nu 
exclud și contactele bilaterale ; 
dimpotrivă, cîteodată imp in 
contacte și fac necesară conti
nuarea acestor contacte.

ÎNTREBARE : V-a lăsat 
cumva secretarul de stat 
Kissinger impresia că ar fi 
favorabil unei reveniri ia 
conferința de la Geneva ?

RĂSPUNS : Am discutat a- 
ceastă problemă și am constatat 
că există in această privință 
un punct de vedere comun cu 
privire la necesitatea reluării 
conferinței.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, cind ați dori să 
vedeți reluate lucrările con
ferinței ?

RĂSPUNS : Aici nu se poate 
discuta despre dorința unuia 
sau altuia, ci despre posibilită
țile reale — iar in această pri
vință trebuie să hotărască ță
rile. direct interesate. Ceea ce 
vă pot spune este că România 
ar dori ca in viitor la confe
rință să participe și alte state 
interesate. După părerea mea. 
cu cit se vor relua mai curind 
negocierile la Geneva, cu atît 
va fi mai bine.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, după cum știți, 
se vorbește mult în ultimul 
timp despre creșterea perico
lului reluării a unei confrun
tări militare, ca rezultat 
al crizei arabo-israeliene. 
Jn primul rind, ce părere a- 
veți despre aceasta ; și în al 
doilea rind, știind că Româ
nia are interese în domeniul 
petrolului, ce efecte ar avea 
aceasta asupra livrărilor mon
diale de petrol ?

RĂSPUNS : Am spus de la 
început că apreciez situația drept 
gravă — și se poate spune că 
există, intr-adevăr, un pericol 
permanent de reluare a acestui 
conflict. Tocmai de aceea Româ
nia consideră că trebuie depuse 
eforturi susținute și reluată cit 
mai grabnic conferința de la 
Geneva pentru a se putea pre
veni izbucnirea unui nou război. 
Fără îndoială că un nou război 
ar crea greutăți foarte mari in 
ce privește aprovizionarea cu 
petrol și cu alte materii prime 
și ar agrava foarte mult actuala 
criză internațională.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, am putea aștepta 
o vizită în România a pre
ședintelui Ford ?

RĂSPUNS : Am adresat mai 
de mult președintelui Ford in
vitația de a face o vizită în Ro
mânia ; a acceptat această invi
tație și în discuțiile de astăzi cu 
secretarul de stat am reluat a- 
ceastă problemă. Am convenit 
să se acționeze de ambele părți 
pentru realizarea vizitei la mo
mentul potrivit. Ceea ce vă pot 
spune este că așteptăm cu mul
tă plăcere această vizită. Spe
răm că ea se va realiza nu prea 
tirziu și că va constitui un nou 
și important moment în relațiile 
dintre țările noastre.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, ce ați putut spune 
dr. Kissinger despre starea ac
tuală a relațiilor sovieto-ro- 
mâne ?

RĂSPUNS : Nu am discutat 
despre aceasta, dar vă pot spu
ne că relațiile României cu U- 
niunea Sovietică se desfășoa
ră in bune condițiuni. Sîntem 
vecini, țări socialiste — și rela
țiile noastre se dezvoltă in mod 
corespunzător.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, au apărut multe 
știri în Occident că în perioa
da în care ați sărbătorit a 30-a 
aniversare a eliberării țării 
dumneavoastră, România ar fi 
încercat să aranjeze o întîl- 
nire între președintele Kosî- 
ghin și vicepremierul chinez, 
aflați la sărbătoarea dum
neavoastră. Aveți intenția de 
a interveni și acționa ca in-

termediari în vederea acestei 
întîlniri ?

RĂSPUNS : Desigur, presa 
scrie multe ; nu întotdeauna tot 
ceea ce se scrie în presă cores
punde și realităților. Nu vreau 
să critic presa. Se pare că noi, 
oamenii politici, sîntem de vină 
că nu asigurăm o bună informa
re a presei.

Uniunea Sovietică are relații 
diplomatice, are ambasador la 
Pekin, iar China — la Moscova; 
ele duc chiar tratative și nu mai 
este necesară o intervenție din 
partea cuiva, România nu și-a 
propus și nu-și propune nicio
dată așa ceva.

ÎNTREBARE : Recenta în- 
tîlnire a partidelor comuniste 
care a avut loc la Varșovia a 
ajuns ia hotărîrea de a limi
ta întîlnirea internațională la 
partidele europene. După pă
rerea dumneavoastră, aceasta 
reduce oare posibilitatea u- 
nei acțiuni de divizare care 
altfel s-ar fi produs la o con
ferință internațională mai 
largă ?

RĂSPUNS : Conferința de la 
Varșovia a fost de la bun în
ceput organizată pentru a dis
cuta convocarea conferinței par
tidelor comuniste și muncito
rești din Europa. Nu a avut 
de la început în vedere o confe
rință internațională.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, după cum știți, 
mulți dintre noi am fost re
cent în Uniunea Sovietică, 
însoțindu-l pe secretarul de 
stat Kissinger. Sovieticii ne-au 
părut îngrijorați în ce pri
vește angajarea administra
ției Ford în privința politicii 
de destindere. Aveți oare a- 
ceeași preocupare privind an
gajarea actualei administra
ții sau capacitatea Congresu
lui S.U.A. de a-și îndeplini 
promisiunile în materie de po
litică externă ?

. RĂSPUNS : Ceea ce aș dori 
să spun este că problemele ac
tuale internaționale continuă să 
fie foarte complicate, că începu
tul de destindere este destul de 
fragil și că sînt necesare efor
turi susținute din partea tutu
ror statelor și a opiniei publi
ce internaționale, a tuturor po
poarelor pentru ca destinderea 
să obțină noi progrese.

Ziaristul american MUR
REY MARDER, de la „Wa
shington Post" : Domnule 
președinte, ați fost foarte ge
neros cu timpul dumnea
voastră. Vă mulțumim pentru 
aceasta.

Tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU :

Aș dori să-mi exprim satisfac
ția pentru această întîlnire și 
să sper că veți reda în presa 
americană dorința poporului ro
mân de a dezvolta colaborarea 
cu poporul american, precum și 
dorința noastră de pace și co
laborare cu întreaga lume. Vă 
mulțumesc !

Vizita secretarului de stat
al S.U.A., Henry Kissinger
La invitația ministrului afa

cerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco- 
vescu, duminică după-amiază a 
sosit într-o vizită la București 
secretarul de stat al Statelor 
Unite ale Americii, Henry Kis
singer, împreună cu soția.

Oaspetele este însoțit de Hel
mut Sonnenfeldt, consilier la 
Departamentul de Stat, Arthur 
A. Hartman, asistent pentru 
Europa al secretarului de stat, 
Winston Lord, directorul Direc
ției Planificării Politice, Robert 
Anderson, asistentul secretaru
lui de stat pentru relații de

presă, purtător de cuvînt al De
partamentului de Stat, A. Dennis 
Clift, consilier la Casa Albă, 
alți funcționari superiori ai De
partamentului de Stat al S.U.A.

La aeroportul Otopeni, oas
peții au fost întîmpinați de 
George Macovescu, împreună 
cu soția, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Corneliu Bogdan, ambasado
rul României la Washington, 
alte persoane oficiale, funcțio
nari superiori din M.A.E.

Au fost de față Harry Barnes 
jr., ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii la București, cu 
soția, membri ai ambasadei.

ÎNCEPEREA convorbirilor oficiale
La scurt timp după sosire, la 

Ministerul Afacerilor Externe 
au început convorbiri oficiale 
între George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și 
Henry Kissinger, secretarul de 
stat al Statelor Unite ale A- 
mericii.

La convorbiri au participat 
din partea română Vasile Gli
ga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României la Wa
shington, Valentin Lipattl, am
basador, Constantin Oancea șl 
Nicolae Blejan, directori în 
M.A.E., alți funcționari supe
riori din M.A.E.

Din partea americană au 
luat parte Harry Barnes Jr., 
ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, Helmut Sonnenfeldt, con
silier la Departamentul de Stat, 
Arthur A. Hartman, asistent 
pentru Europa al secretarului de 
stat, A. Dennis Clift, consilier 
la Casa Albă, alți reprezentanți

ai Departamentului de Stat și 
ai Ambasadei S.U.A. la Bucu
rești.

În cadrul convorbirilor a avut 
loc un schimb de vederi cu pri
vire la relațiile bilaterale româ- 
no-americane, în cadrul cărora 
s-au reliefat posibilitățile de 
dezvoltare a acestora, precum 
și asupra unor probleme inter
naționale de interes reciproc.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
înțelegere și respect reciproc.

★
Duminică, tovarășii Gheorghe 

Rădulescu, viceprim-ministru al 
guvernului, și Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., au 
avut convorbiri succesive cu 
Helmut Sonnenfeldt, consilier 
la Departamentul de Stat, și Ar
thur A. Hartman, asistent pen
tru Europa al secretarului de 
stat al S.U.A., în cursul cărora 
au fost examinate probleme de 
interes comun.

CRONICA 
U.T.C.

Simbătă seara s-a întors 
în Capitală delegați^ Uniunii 
Tineretului Comunist, com
pusă din tovarășii Ion Tra
ian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretu
lui, Corneliu Nuțu, prim-se
cretar al Comitetului jude
țean Timiș al U.T.C., și 
Gheorghe Prisecaru, repre
zentantul U.T.C. la F.M.T.D., 
care a efectuat o vizită in 
Tunisia la invitația ministru
lui tineretului și sportului 
din această țară. Delegația a. 
vizitat, de asemenea, Siria, 
la invitația Uniunii Tinere
tului Revoluției.

La sosire, delegația a fost 
salutată de membri ai Secre
tariatului C.C. al U.T.C., și 
ai Biroului Comitetului 
Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

★
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre Moscova, o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist formată din 
tovarășii Vasile Nicolcioiu și 
Radu Enache, secretari ai 
C.C. al U.T.C., care va face 
o vizită în Uniunea Sovietică.

★
Delegația de tineret din 

Republica Populară Chineză, 
condusă de tovarășa Kao Su 
lan, membru supleant al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, care 
la invitația C.C. al U.T.C. se 
află in țara noastră, a vizitat 
Șantierul național Giurgiu- 
Răzmirești, Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și demo
cratice din România, Fabrica 
de confecții și tricotaje, în
treprinderea de mașini gre
le, Uzina de material rulant 
„Grivița Roșie" și Institutul 
politehnic din București, 
portul Constanța, stațiuni de 
odihnă de pe litoralul Mării 
Negre, Stațiunea experimen
tală pentru culturi irigate 
Valul lui Traian, din jude
țul Constanța, Uzinele Pro
gresul, Liceul pedagogic și 
Clubul tineretului din Brăi
la, I.A.S. Urleasca din jude
țul Brăila, Combinatul de 
prelucrare a lemnului Foc
șani, C.A.P. „Prietenia roniâ- 
no-chineză“, Muntenii Bu
zăului din județul Ialomița, 
Muzeul Doftana și Sinaia.

De asemenea, delegația a 
purtat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, discuții cu 
membri ai organizațiilor 
U.T.C. de la obiectivele vi
zitate, cu reprezentanți ai 
Comitetului municipal Bucu
rești și Comitetul județean 
Constanța al U.T.C. și a fost 
primită Ia Consiliul popular 
județean Constanța.

Vizita delegației continuă.
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PREȘEDINTELE HOUARI BOUMEDIENE 
A PRIMIT PE ȘEFUL DELEGAȚIEI ROMÂNE

Tovarășul Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, condu
cătorul delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România care a par
ticipat la festivitățile prilejuite 
de cea de-a XX-a aniversare a 
Zilei naționale a Republicii Al
geriene Democratice și Popu
lare, a fost primit, duminică di
mineața, de președintele Con
siliului Revoluției și al Consi
liului de Miniștri, Houari Bou- 
mediene.

In numele conducerii de par
tid și de stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, to
varășul Emil Drăgănescu a a- 
dresat președintelui Houari 
Boumediene un mesaj de salut 
prietenesc, de sincere felicitări 
cu ocazia marelui jubileu, pre- 
eum și urări de sănătate și suc
cese personale, de prosperitate 
poporului algerian.

Mulțumind pentru mesajul 
transmis, șeful statului algerian 
a evocat cu multă căldură 
zitele efectuate în Algeria 
discuțiile prietenești avute

vi- 
?' 

cu

tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
a transmis șefului statului ro
mân sentimentele sale de prețu
ire, urări personale de sănăta
te și succes în activitatea rod
nică pe care o desfășoară, pre
cum și urări de prosperitate 
poporului român.

în timpul convorbirii, desfă
șurate într-o atmosferă deose
bit de prietenească, au fost 
abordate aspecte ale relațiilor 
de colaborare și cooperare din
tre partidele și popoarele celor 
două țări, exprimîndu-se de 
ambele părți satisfacția față 
de stadiul actual al acestor re
lații. în spiritul tradiționalelor 
legături de prietenie care 
unesc cele două țări și popoare, 
au fost evidențiate noi premise 
favorabile intensificării și di
versificării cooperării in produc
ție și diversificării schimburilor 
comerciale româno-algeriene pe 
multiple planuri, corespunzător 
intereselor celor două popoare, 
cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale. S-a făcut, de aseme
nea, un schimb de vederi asu
pra unor probleme internațio
nale actuale de interes comun.

Noi cote ale șomajului 
în Europa occidentală

Europa occidentală, aflată deja in plină luptă contra inflației, 
incepe să fie confruntată din ce in ce mai acut cu un alt vechi 
dușman, șomajul — apreciază agenția United Press Internatio
nal intr-un amplu 
nomice occidentale.

în R. F. Germania, 
în trecutul apropiat a 
de mînă de lucru, vor 
această iarnă un milion de șo
meri, potrivit previziunilor a 
cinci institute de cercetare eco
nomică. La Torino, firma 
„Fiat“ a fixat un program săp- 
tămînal redus, de trei zile, 
pentru 71 000 din angajații săi. 
Șomajul în Italia, care a afec
tat in mod obișnuit pe muncitori, 
a devenit cronic în ultima pe
rioadă și în rindul intelectuali
tății, de pe porțile universități
lor ieșind mai mulți absolvenți 
decît pot absorbi diversele fir
me industriale sau organismele 
guvernamentale. în Marea Bri- 
tanie, rata șomajului se cifrează, 
în prezent, la 2,8 la sută din 
forța de muncă. în comparație 
cu alte state, cifra poate părea 
mică, dar în contextul politic 
englez ea este cu totul îngrijo
rătoare. Față de situația exis
tentă în urmă cu un an, rîndu- 
rile șomerilor s-au îngroșat cu 
încă 100 000 de oameni. Sînt 
elocvente, de altfel, prejudiciile 
aduse, la recentele alegeri 
generale, liderilor partidului 
conservator de afirmația că 
șomajul constitui prețul

comentariu

țară care 
dus lipsă 
exista in

consacrat actualelor evoluții eco-

probabil pe care Marea Bri- 
tanie 11 va plăti pentru rata 
actuală, 
a inflației. Sociologul William 
Daniel a arătat, pe de altă parte, 
că 27 la sută dintre persoanele 
în căutare de lucru sînt oameni 
între 55 și 65 de ani, care nu 
vor mai putea găsi probabil 
vreun loc de muncă. în Franța 
— unde totalul șomerilor a de
pășit luna trecută, pentru pri
ma dată în perioada postbelică, 
cifra de 500 000 — o companie 
din domeniul construcțiilor a 
concediat jumătate din cei 1 200 
de angajați ai săi, din lipsă de 
credite. Cazurile similare sînt 
din ce în ce mai numeroase, 
într-un moment în care guver
nul urmează o politică de aus
teritate. Autoritățile au declarat 
nu demult că Franța nu va ac
cepta o situație de inflație con
tinuă sau de șomaj accentuat ; 
în prezent, însă, subliniază a- 
genția citată, ea le are pe 
amîndouă. Dintre celelalte țări 
vest-europene, o situație difici
lă există și în Danemarca, unde 
rata șomajului a crescut de la 
1,3 la sută la 6,6 la sută în in
terval de un an.

de circa 20 la sută,

VAI Dl PROTISTI IA SAIGON
Cinci mișcări și orga

nizații de opoziție își în
dreaptă în aceste zile, 
cu și mai multă intensi
tate, atacurile împotriva 
șefului regimului de la 
Saigon. Acesta este învi
nuit de samavolnicii, re
presiuni de tot felul 
corupție și i se cere 
demisioneze.

Și 
să

Opoziția iși organizează 
coordonează tot mai 
acțiunile și lupta 
succintă trecere 
mișcărilor care compun opoziția 
evidențiază largul evantai de 
forțe politice și sociale care 
fac front comun Împotriva 
cercurilor conducătoare de la 
Saigon. „Mișcarea populară de 
luptă Împotriva corupției și 
pentru pace" își are originea in 
actul de la 18 iunie cind 301 
preoți au semnat o petiție Împo
triva corupției regimului. „For
țele reconcilierii" sau „Comite
tul budist pentru eliberarea 
condamnaților politici" se pre
zintă ca o organizație condusă 
de bonzii pagodei antiguverna
mentale An Quang, precum șl 
de alți simpatizanți din rîndu- 
rlle maselor de budiști. „Mișca
rea pentru apărarea drepturilor 
oamenilor muncii" primește 
sprijinul sindicatelor feroviari
lor, lucrătorilor din bănci și al 
celor portuari. „Mișcarea împo
triva foamei" este constituită 
din deputății budiști și catolici. 
„Mișcarea pentru libertatea pre
sei" cuprinde cea mal mare 
parte a ziariștilor. Ultimele 
două luni de proteste, demon-

și 
eficient 

comună. O 
in revistă a

strații și acțiuni de presă con
firmă mișcarea de revoltă fără 
precedent din Vietnamul de sud, 
care s-a extins în ciuda repre
siunilor din partea autorităților. 
Nguyen Van Thieu încearcă 
să-și salveze persoana, mizînd 
pe un joc al aparențelor : înlă
tură miniștri din guvern, schim
bă guvernatorii compromiși, de
mite peste 300 de ofițeri acuzați 
de speculă cu orez și alte ali
mente. face declarații înflăcă
rate de devotament civic. Și 
toate acestea pentru a abate cri- 
ticile de Ia ținta principală : el 
și familia sa înglodată în afaceri 
dubioase cu proprietăți, terenuri 
și orez, foarte rentabile, de alt
fel, care îngroașă conturi în 
străinătate. Dcputați al opozi
ției apreciau că măsurile luate 
de guvern sînt insuficiente de 
vreme ce „rădăcina corupției in 
țară este președintele însuși." 
Acesta, împreună cu vicepre
ședintele Tran Van Huong, „pro
tejează" corupția celorlalte eșa
loane ale castei
saigoneze. Thieu continuă insă 
Jocul aparențelor : anunță o re
formă a legislației restrictive 
din 1972 cu privire la presă și 
la partidele politice. „Promi
siunile, declara un deputat al 
opoziției, vin prea tirziu, deoa
rece mișcările populare sint 
acum cele care răspund concret 
exigențelor populației și aceasta 
cere o schimbare totală, pleca
rea unei clici șl reforma intregii 
politici" (FRANCE ------------
Presa, atita cit mai 
este confiscată din 
Thieu, 
toate 
luările 
nurile < 
prețul 
mezilor.
veni amplificarea criticilor la 
adresa corupției administrației 
sale este o tentativă de a se 
menține in continuare la putere, 
pină in septembrie 1975, cind ii

conducătoare

PRESSE). 
apare și nu 
ordinul Iui 
regularitate 

opoziției,
publică cu 
documentele 
de poziție, enumeră bu- 
dobindite de Thieu cu
Înfometării sud-vietna- 

•. încercarea de a pre-

expiră mandatul prezidențial. 
Nici nu mai poate fi vorba de 
a-și prezenta, pentru a treia 
oară, candidatura. S.U.A., care 
furnizează 89 la sută din bu
getul Saigonului și sint hotărite 
să-și mențină controlul asupra 
lui, se arată nerăbdătoare să 
se debaraseze de un om total 
compromis și care primește di
rect, in virtutea postului pe 
care-1 deține, sprijinul lor. Se 
înaintează chiar citeva nume 
ale unor posibili candidați la 
președinție : Khiem, fost prim- 
ministru al lui Thieu, care se 
bucură de încrederea virfurilor 
armatei ; actualul ministru de 
externe Tran Van Lam ; Buu, 
conducătorul federației guver
namentale a sindicatelor, pro
tejat al lui Thieu ; generalul 
Duong Van Minh. Acesta din 
urmă, judecat cei puțin după 
declarațiile sale, pare să fi in
trat deja in campanie preelecto
rală.

Populația înfometată din re
giunile controlate de regimul de 
la Saigon, forțele de opoziție 
interne, supuse persecuțiilor de 
tot felul, sint profund interesate 
in susținerea revendicărilor lor 
privind restabilirea păoii și în
țelegerii naționale in țară, res
pectarea strictă a Acordului de 
la Paris in problema Vietnamu
lui, eliberarea neintirziată a ce
lor 200 000 deținuți politici șl 
50 000 arestați după 1 ianuarie 
1973, desfășurarea unor alegeri 
libere in țară.

DOINA TOPOR

SAIGON: Aspect de la o recentâ demonstrație împotriva regimului Thieu.

Lupta pentru inteligența
în ultima vreme asupra cre- 
nouă „dosarului" fiziologiei, 
sistemul nervos central ima-

Cercetările medicale efectuate 
ierului uman adaugă o pagină 
Datele obținute au oferit despre 
ginea unei superma.șini care lucrează analog cu cele mai re
cente descoperiri tehnice, tehnici pe care el însuși le inven
tează.

Pînă nu demult nu se știa cu exactitate cum sînt distribui
te și ce legături potențiale au cele 30 de miliarde de celule 
nervoase — neuronii — un număr uriaș in raport cu cre
ierul, de numai 1 400 grame. Circuitele dintre neuroni sînt 
infinite și nimeni nu-și poate imagina incă, afirmă specialiș
tii, bogăția conexiunilor și a reacțiilor posibile. Lucru ce de
vine evident cind vrei să definești oboseala mintală și scă
derea atenției.

Viziunea tradițională, didactică, considera creierul format 
din trei blocuri de funcțiuni și activități. Primul, cu referire 
la controlul homeostatic (menținerea temperaturii constante) 
și la starea de veghe, cel de al doilea privind capacitatea de 
a primi informații și de a Ie depozita in memorie, iar al trei
lea, sediul de organizare a experienței, respectiv un „regle
mentator" al comportării noastre. In cadrul unei asemenea 
clasificări cel de al treilea bloc rămînea încă foarte „secret", 
fiind extrem de dificil să se găsească „formula" care organi
zează experiența noastră.

S-a folosit pină dc curind in acest scop modelul chimic, in 
prezent se optează între modelul electric și cel cibernetic (pe 
baza analogici dintre om și mașină), in viitor este posibil 
să se admită alte puncte de vedere care, la rindul lor, se vor 
dovedi perimate.

Pentru ce conține creierul 30 de miliarde de neuroni 7 Răs
punsul a fost mulți ani același : pentru că neuronii nu se re
înnoiesc, nu au capacitatea regeneratoare a altor celule. Oda
tă distruși, ei dispar pentru totdeauna. Cercetările moderne 
explică mult mai subtil prezența unui atît de mare număr de 
celule nervoase. Ele evidențiază mobilitatea alcătuirii siste
mului nervos central, faptul că in interiorul creierului există 
o permanentă interdependență și colaborare. Pierderea unora 
dintre prețioasele celule antrenează alte zone ale creierului, 
pînă atunci inactive, care intră automat în funcțiune, pentru 
a le substitui pe cele compromise. E ca și cum într-o uzină, 
în locul unei secții paralizate, intră în funcțiune „un grup 
de șoc". „Bateria inteligenței" se „reîncarcă" într-o durată 
imperceptibilă : a doua mia parte dintr-o secundă ! Posibili
tatea infinită a conexiunilor cerebrale care antrenează cele 
30 de miliarde de neuroni creează modelul unei supermașinl. 
Activitatea creierului apare din această perspectivă ca o ade
vărată luptă neîntreruptă pentru menținerea inteligenței, a- 
tenției, capacității de creație.

D. I.

Măsuri de întărire a securității
in Mozambic

La Lourențo Marques s-a 
anunțat că guvernul mozambi- 
can de tranziție a emis un de
cret privind întărirea măsurilor 
de securitate și prevăzînd pe
depse între doi și opt ani de 
închisoare pentru cei care vor 
încerca să răspîndească 
de natură să pună în 
ordinea

După 
France 
semnat

publică, 
cum precizează 
Presse, decretul 
de primul

zvonuri 
pericol

agenția 
a fost 

ministru al 
guvernului mozambican, 
quim Chissano, și înaltul 
misar al Portugaliei în 
zambic, Victor Crespo.

Joa-
co-

Mo-

• DONALD EASUM, asistent 
al secretarului de stat al S.U.A. 
pentru problemele africane, și-a 
încheiat vizita oficială în Tan
zania, unde a avut întrevederi 
cu autorități guvernamentale 
ale țării-gazdă, cu președintele 
Frontului de Eliberare din Mo
zambic, Samora Machel, și cu 
conducători ai Organizației Po
porului din Africa de sud-vest 
(S.W.A.P.O.).

• SECRETARUL general 
al Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, a 
prezentat Consiliului de Se
curitate un nou raport pri
vind situația din Cipru. In 
document se arată că, în 
prezent, aproximativ 180 000 
de persoane aparținind atît 
comunității grecești, cit și 
celei turce au nevoie de 
ajutor. Succesul acțiunilor 
umanitare ale O.N.U. in Ci
pru, a apreciat Kurt Wald
heim, depinde de progresul 
reglementării unor probleme 
generale, in primul rind cu 
caracter politic.

• ÎN CADRUL vizitei oficiale 
pe care o întreprinde în Nige
ria, ministrul japonez al aface
rilor externe, Toshio Kimura, a 
fost primit de președintele țării- 
gazdă, Yakubu Gowon, și a con
ferit cu omologul său nigerian, 
Okoi Arikpo, relativ la posibili
tățile de promovare a relațiilor 
bilaterale. între altele, părțile 
au examinat modalitățile con
crete de sporire a importurilor 
japoneze de materii prime din 
Nigeria.

După cum precizează agenția 
Reuter, vizita lui Toshio Ki
mura la Lagos este prima de 
acest fel pe care un ministru 
nipon de externe o întreprinde 
într-o capitală africană.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• ECONOMIA peruană cu
noaște o evoluție stabilă, a de-’ 
clarat ministrul economiei și fi
nanțelor, Amilcar Vargas Ga- 
billane. Potrivit datelor preli
minare, anul acesta rata crește
rii venitului național va fi de 
6,3 la sută, față de 5,6 la sută 
în anul precedent.

Aceste rezultate au fost obți
nute ca urmare a îmbunătăți
rii activității întreprinderilor de 
pescuit, a industriei extractive 
și a construcțiilor. Guvernul, a 
arătat ministrul peruan, va a- 
corda în continuare o atenție 
deosebită extinderii activităților 
acestor ramuri industriale, 
odată, Vargas Gabillane a 
cizat că sporesc continuu 
vestițiile în economie, mai 
în sectorul de stat. în același 
timp, guvernul peruan a adoptat 
o serie de măsuri antiinflațio- 
niste.

brie, ca urmare a unei avarii la 
instalațiile de descărcare, din 
tancul petrolier „Universe Lea
der" aproximativ 2 600 de tone 
de petrol s-au scurs in apele 
mării, poluînd o importantă zonă 
de pescuit.

Tot- 
pre- 
in- 

ales

• 300 DE GREVIȘTI din 
rindul populației de culoare 
au fost arestați de poliția 
sud-africană in localitatea 
Randburg, in apropiere de 
Johannesburg. Ei au declarat 
grevă pentru a protesta îm
potriva lipsurilor pe care 
le-au constatat in plicurile 
cu salarii.

Astfel, numărul salariaților 
negri arestați, săptămină a- 
ceasta, în regiunea Johannes
burg, a fost de 600.

• OPERAȚIUNILE de curăți
re a apelor golfului Bantry, din 
sudul Irlandei, continuă. După 
cum s-a anunțat, la 21 octom-

• BULENT ECEVIT, liderul 
Partidului Republican al Po
porului , însărcinat de președin
tele Fahri Koriitiirk cu formarea 
unui nou guvern, a anunțat, du-

minică, eșecul tentativelor sale 
de a ajunge la o înțelegere cu 
Partidul Dreptății in vederea 
alcătuirii unei coaliții guverna
mentale. După cum se știe, pre
ședintele Turciei a preconizat 
crearea unei coaliții între Parti
dul Republican al Poporului și 
Partidul Dreptății, al Iui Sulei
man Demirel, principalele două 
partide politice din parlament.

In urma acestui eșec, criza de 
guvern din Turcia, izbucnită la 
ÎS septembrie, intră in cea de-a 
șaptea săptămină.

• ȘEICUL Zayed Bin Sultan 
Al-Nahyan, președintele Emira
telor Arabe Unite, a sosit la 
Damasc, unde va întreprinde 
o vizită oficială de cinci zile — 
anunță agenția M.E.N.

El va avea convorbiri cu pre
ședintele țării-gazdă, Hafez El- 
Assad, și cu alte oficialități si
riene, axate pe ultimele evolu
ții intervenite în situația din 
Orientul Apropiat, îndeosebi 
după Conferința arabă la nivel 
înalt de la Rabat, și pe exami
narea relațiilor bilaterale.

• COPIII DIN R.F.G. CRESC TOT MAI MARI. După 
cum evidențiază măsurătorile efectuate la Policlinica de pedia
trie din Miinchen, procesul încă nu s-a oprit, fapt care are 
drept consecință că, la zece ani, copiii sînt astăzi cu cinci 
centimetri mai înalți și cîntăresc 2,5 kilograme mai mult decît 
copiii de aceeași vîrstă acum 15 ani • O FARFURIE FOAR
TE RARĂ, datînd din epoca dinastiei Ming, a fost achizițio
nată pentru suma de 168 000 dolari în cadrul vînzării de 
obiecte vechi de artă organizate la liong-Kong. Un aseme
nea preț nu e considerat totuși prea ridicat, ținjnd cont că nu
meroși colecționari au cumpărat la prețuri fabuloase asemenea 
piese de ceramică veche • CERCETĂTORI DIN BERLINUL 
OCCIDENTAL au dat alerta împotriva curelor de slăbire 
necontrolate și exagerate. Foarte periculoase sînt, după cum 
avertizează specialiștii, „rețetele-minune" care propagă drept 
unic și senzațional remediu în lupta cu obezitatea renunțarea 
la hidrații de carbon în schimbul unui consum nelimitat de 
proteine. Investigațiile au arătat că în cele mai multe din 
cazuri are loc un consum sporit de acizi grași saturați și chiar 
de colesterol care, cum se știe, favorizează ateroscleroza. 
Abuzul de proteine (cu excepția proteinelor din lapte) poate 
duce totodată la creșterea concentrației de acid uric în singe, 
declanșînd accese acute de gută. Una din modalitățile de a 
scăpa de kilograme în plus rămîne reducerea rației zilnice și 
alcătuirea rațională a meniului care trebuie să conțină toți 
factorii nutritivi de care are nevoie organismul • PENTRU 
A GARANTA EXACTITATEA ANAMNEZE1 medicul britanic 
Christopher Evans a recurs la un medtc-robot, căruia pacientul 
îi descrie simptomele bolii. Calculatorul este programat pe o 
varietate de boli. Bolnavul se așează în fața unui televizor pe 
al cărui ecran apare imaginea medicului care, cu o voce joasă, 
pune întrebările. Bolnavul răspunde apăsînd pe un buton. 
După răspunsul bolnavului la fiecare întrebare, ordinatorul 
alege întrebarea următoare, în timp ce programul se îndepli
nește complet, după aproximativ 20 de minute. Răspunsurile 
sînt înregistrate pe o casetă cu bandă magnetică • CA UR
MARE A CRIZEI ENERGETICE, vagoanele de tramvai și-au 
făcut din nou apariția pe străzile orașelor americane. Specia
liștii în domeniul planificării transportului urban din Portland 
(statul Oregon) și din alte orașe ale țării au cerut din nou în 
acest an mai multe tramvaie. Astfel, s-au luat măsuri pentru 
restabilirea circulației pe linia de 20 km unde, la Portland, a 
apărut pentru prima dată tramvaiul în 1893. La Philadelphia, 
Compania „Boeing" a început să producă vagoane de tramvai 
încă din 1952. Oficialitățile din Detroit (statul Ohio) intențio
nează construirea unei linii de 20 km lungime, măsură la care 
vor să recurgă și municipalitățile orașelor Austin (Texas) și 
Rochester (New York).
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