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FIECARE ZI 
FOLOSITĂ 
DIN PLIN _
Chemarea-îndemn, adresa

tă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizite
lor efectuate în citev^ jude
țe ale țării, care sublinia 
necesitatea ca perioada ră
masă pînă Ia Congresul 
partidului să fie dominată de 
o muncă intensă, pe toate 
tărimuriie și in primul rind 
in domeniul îndeplinirii pla
nului, a stirnit un puternic 
ecou nu numai in rindul oa
menilor muncii localnici ci, 
concomitent, in cadrul între
gii noastre clase muncitoare. 
Pentru că, intr-adevăr, așa 
cum s-a mai subliniat, înfăp
tuirea obiectivelor însufleți- 
toare ale viitorului cincinal 
au ca singură temelie posi
bilă și certă îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a ac
tualului cincinal, realizarea 
lui înainte de termen, ceea 
ce presupune in mod strin
gent încheierea cu succes a 
prevederilor planului pe 
1974. Iată de ce, acum cînd 
pînă la deschiderea Congre
sului a mai rămas mai pu
țin de o lună, nu numai fie
care zi. dar fiecare oră, fie
care minut trebuie astfel fo
losit incit, prin realizări deo
sebite. mobilizind întregul 
potențial uman, tot ceea ce 
are mai bun fiecare, prin 
căutări neobosite in scopul 
înlăturării oricăror neajun
suri. să se înregistreze pro
ducții tot mai mari in strin- 
să concordanță cu cerințele 
economiei naționale și de o 
calitate ireproșabilă. Este un 
domeniu in care spiritul de 
inițiativă și puterea de mun
că a tinerilor găsește mai 
mult ca oriunde un puternic 
teren de afirmare. Acolo 
unde realizările de pină a- 
cum în îndeplinirea planului 
sint bune, ei au datoria ca 
alături de întregul colectiv 
să depună in continuare noi 
eforturi pentru suplimenta
rea. producției la acele sorti
mente intens solicitate de e- 
conomia națională și de ex
port, consolidind in acest fel 
succesele de prestigiu obți
nute pină acum in îndeplini
rea planului și a angajamen
telor asumate în întrecere. In 
același timp insă, in acele 
întreprinderi in care pînă la 
această dată se constată im
portante rămineri in urmă, 
nerealizări cantitative Ia o 
serie de produse, sarcinile la 
ordinea zilei, prioritare deo
potrivă și pentru organizații
le de tineret, Ie constituie re
cuperarea de urgență a res
tanțelor, aducerea Ia cota 
prevederilor din plan a tu
turor sortimentelor prevăzu
te in nomenclatorul de fa
bricație care dintr-un motiv 
sau altul au fost neîndepli
nite. Importante sint acum 
nu atit constatările rămine- 
rilor în urmă, găsirea justi
ficărilor, ci acțiunile concre
te și imediate pentru inten
sificarea ritmului de execu
ție și realizarea integrală a 
sarcinilor fizice prevăzute pe 
zile, decade și luni. Iar în- 
tr-o asemenea situație, un 
puternic rol dinamizator re
vine organizațiilor de tine
ret, secretarilor de organiza
ții U.T.C. care, printr-o pre
zență activă și permanentă in 
mijlocul tinerilor, la locurile 
de muncă ale acestora, tre
buie să impulsioneze activi
tatea de producție, să stimu
leze și să valorifice prompt 
orice sugestie și propunere 
menită să amplifice forța 
productivă a muncii. Fiecare 
tînăr muncitor trebuie să fie 
pătruns de necesitatea rea
lizării și depășirii zilnice a 
sarcinilor de producție, con- 
știenți fiind de faptul că de 
rezultatele muncii lor din 
acest an depind cele ce vor 
trebui obținute în viitorul 
cincinal. Stă in puterea or
ganizațiilor U.T.C., a tineri
lor ca, alături de întregul 
colectiv în care își desfășoa
ră activitatea, să înalțe și 
mai sus ștacheta realizărilor 
zilnice, să încheie exemplar 
sarcinile economice prevăzu
te pentru acest an marcat de 
mărețul eveniment — al 
XI-lea Congres al partidului 
— pe care întregul popor se 
pregătește să-I intîmpine cu 
noi și însemnate succese.
CONSTANTIN DUMITRU

in gospodărirea
combustibilului și energiei

electrice
Se împlinește curind un an de la apariția Hotărîrii Comite

tului Executiv al C.C. al P.C.R. si a Decretului Consiliului de 
Stat cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice 
și de folosire mai judicioasă a combustibilului și energiei. 
Moment de reală însemnătate în politica energetică a țării, 
documentele de partid și de stat, pornind de la criterii de 
economicitate științific fundamentate, definesc clar și riguros 
o veritabilă strategie de acțiune pentru prezent și viitor, in 
scopul utilizării, cu rezultate economice optime, a tuturor re
surselor energetice. Cu siguranță, continuarea și intensificarea 
materializării - punct cu punct - a prevederilor unui program 
de o asemenea amploare, acțiune deia începută, vor asigura, 
așa cum prevăd directivele Congresului al XI-lea al partidu
lui, reducerea cu cel puțin 20 la sută a consumurilor speci
fice medii de combustibil și cu circa 12 la sută la energie 
electrică și, pe această bază, atingerea scopului fundamen
tal : realizarea unor niveluri maxime de producție și de venit 
național cu consumuri minime de combustibil și energie.

Pentru un combinat petrochi
mic de mărimea celui de la 
Brazi care, zilnic, consumă peste 
2 000 de tone combustibil con
vențional și însemnate cantități 
de energie electrică, problema 
folosirii lor cit mai chibzuite 
și economic depășește peri
metrul unei elementare obliga
ții de bun gospodar, constituind 
una din sarcinile majore, esen
țiale pentru întregul colectiv. 
Este și motivul pentru care, în 
chemarea la întrecere pe anul 
1974 adresată tuturor întreprin
derilor din județul Prahova — 
comuniștii, uteciștii, toți oamenii 
muncii de la Combinatul petro
chimic Brazi — și-au fixat ca. 
obiective fundamentale redu
cerea consumului de combusti
bil convențional cu 20 000 de 
tone și a celui de energie elec
trică cu 3,85 milioane kWh.

— Este evident — ne spunea 
tovarășul Gabriel Ganea. se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
combinat — că de la înfăptui
rea acestor prevederi nu putea

face abstracție nici un munci
tor. Important era însă să sti
mulăm preocupările fiecăruia, 
mai ales ale celor tineri, să le 
asigurăm un cadru organizat. 
In ce ne privește, am constituit 
în fiecare organizație cite un 
nucleu de buni gospodari a că
ror atribuție este, pe lingă a- 
naliza și urmărirea concretă a 
modului cum se înfăptuiesc mă
surile de reducere a consumu
rilor de combustibil și energie, 
crearea unei puternice opinii 
de masă împotriva risipei și 
neglijenței, stimularea inițiati
vei și preocupărilor pentru gă
sirea de noi posibilități de eco
nomisire. Iar dacă pină la 
ora actuală pe ansamblul com
binatului s-au obținut economii 
de aproape 16 000 tone combus
tibil convențional și de circa 3 
milioane kWh energie electrică, 
aceasta se datorește în bună

D. CONSTANTIN
(Continuare în vag n lll-a>

Comitetul județean lași al U.T.C. 
și-a îndeplinit planul anual

muncă patriotică
de 

ce
ai 

sub

„în fiecare zi o acțiune 
muncă deosebită in cinstea 
lui de-al XI-lea Congres 
partidului" a fost chemarea 
care și-au desfășurat activitatea
tinerii din județul Iași. Comite
tul județean Iași al U.T.C. ra
portează îndeplinirea și depăși
rea planului anual Ia acțiunile 
de muncă patriotică. Cei peste 
100 000 de uteciști au lucrat in 
timpul liber pe 51 de șantiere 
de construcții social-culturale, pe 
17 șantiere locale ale tineretu
lui organizate în industrie și a- 
gricultură, au amenajat și în
treținut 130 de baze sportive, 
realizind economii în valoare de 
44 604 000 lei, cu peste 6 600 000 
lei mai mult decit prevedea pla
nul pe acest an. Decadele colec
tării metalelor vechi, ale amba
lajelor de sticlă, decada „Prie
tenii pădurii", „Săptămina co
lectării deșeurilor de hîrtie" 
s-au înscris printre principalele 
acțiuni cu puternic caracter e- 
ducativ. Tinerii ieșeni au colec
tat 7 150 tone de fier vechi, au 
împădurit 220 hectare, au între
ținut, cum scrie la carte, 490 ha 
de culturi tinere, și au plantat, 
în aliniament, 35 000 de plopi. 
Un succes deosebit a fost reali
zat la plantarea pomilor fructi
feri: 290 000 de pomi față de 
32 000 cît s-a prevăzut in plan.

Succese de prestigiu, exemple 
de inalt patriotism, in care și-au 
înscris numele, în primele rîn- 
duri, tinerii de Ia I.M.M.R. 
Pașcani, ciștigătorii locului I pe 
județ la acțiunile de muncă pa-

triotică pe anul 1973, cei de la 
I.M. „Nicolina", întreprinderea 
metalurgică Iași, elevii Liceului 
teoretic din Hîrlău, Liceului 
industrial construcții de ma
șini și ai Școlii generale nr. 21 
din Iași, studenții de la mate
matică, Institutul agronomic și 
viitorii medici.

L. POPESCU

In paging a 3-a

Ecouri după 
finala Cupei 

„Scînteii 
tineretului" 

la tenis

îmi face o deosebită plăcere 
să adresez participanților la 
Conferința Mondială a Alimen
tației un călduros salut din par
tea Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
guvernului și poporului român, 
precum și din partea mea per
sonal.

înscriindu-se în cadrul mani
festărilor de amploare inițiate și 
desfășurate sub egida Organiza
ției Națiunilor Unite, confe
rința dumneavoastră dezbate o 
problemă de importanță majoră 
pentru existența popoarelor, pen
tru progresul întregii omeniri. 
Intr-adevăr, lichidarea lipsei de 
alimente, a insuficienței actuale 
a producției agricole, asigurarea 
hranei întregii populații a pla
netei sînt un obiectiv acut, la 
ordinea zilei, care își cere solu
ționarea corespunzătoare în inte
resul tuturor națiunilor. In a- 
ceastă direcție, Conferința Mon
dială a Alimentației poate a- 
duce o contribuție de cea mai 
mare însemnătate.

Noi considerăm că foametea 
care mai bintuie pe intinse zone 
ale pămintului, subnutriția sint 
rezultatul înapoierii forțelor de 
producție, al slabei productivități 
a muncii, al răminerii în urmă a 
unor țări — urmare a îndelungatei 
dominații colonialiste, a vechilor 
relații de inechitate existente în 
lume. Rezolvarea problemei ali
mentației depinde de lichidarea 
completă a acestor stări de lu
cruri, de respectarea dreptului 
suveran al fiecărui popor asu
pra bogățiilor naționale, de asi
gurarea condițiilor ca fiecare na
țiune să-și pună integral și cu 
randament maxim în valoare po
tențialul material și uman, să-și 
dezvolte forțele de producție, să 
poată avea acces neîngrădit la 
cuceririle revoluției tehnico-ști- 
ințifice contemporane.

Gravitatea problemei alimen
tației ar impune, de pildă, ca 
F.A.Q. — organizație a O.N.U., 
specializată în acest domeniu — 
să treacă Ia abordarea unor mă
suri concrete, să inițieze un pro
gram special pentru dezvoltarea 
producției agricole generale și

în mod deosebit în țările în curs 
de dezvoltare, astfel ca în de
curs de cîțiva ani problema hra
nei popoarelor să fie soluționată 
într-un mod cît mai corespunză
tor. în acest scop, este necesar 
să se acționeze pentru punerea 
în valoare a unor vaste suprafețe 
de terenuri și resurse insuficient 
exploatate de care dispun țările 
rămase in urmă. Un rol impor
tant ar avea organizarea unor 
programe de irigații și hidro
ameliorații, dezvoltarea produc
ției de îngrășăminte chimice, de 
mașini agricole, intensificarea 
cercetării științifice pentru ela
borarea de noi soiuri de plante 
și rase de animale, mai produc
tive, care să poată fi aclimati
zate în zonele respective, cu re
zultate maxime. Totodată, esta 
necesar să se dezvolte producția 
de erbicide, insecticide și pes
ticide, în cadrul unor largi ac
țiuni de combatere a bolilor, 
atît la plante, cît și la animale. 
O atenție deosebită va trebui să 
se acorde, în cadrul acestor pro
grame, formării și pregătirii ca
drelor de specialiști, mecaniza
tori și lucrători agricoli, acordării 
de asistență tehnică și tehnolo
gică producției agricole a țări
lor slab dezvoltate din partea 
statelor 
meniu.

Pentru
țiuni este necesar să se intensi
fice colaborarea bilaterală și 
multilaterală între state, în 
toate domeniile de activitate, 
inclusiv pe tărîmul tehnico- 
științific, al schimbului de 
experiență în domeniul prac
ticii și tehnologiei agricole, pe 
baze echitabile și reciproc avan
tajoase.

în ce o privește, România este 
hotărită să participe activ la rea
lizarea unui asemenea program, 
să colaboreze și să coopereze ac
tiv cu țările în curs de dezvol
tare pentru creșterea bazei lor 
de producție, pentru soluționa
rea într-un tințp cît mai scurt a

(Continuare în pag. a lV~a)

avansate în acest do-

realizarea acestor ac-

ACTIVITATE SUSȚINUTĂ PE OGOAREJudețul Bacău 
a îndeplinit 

planul anual
Oamenii muncii din indus

tria județului Bacău au în
deplinit marți sarcinile de 
plan la producția industria
lă, ce le reveneau pe 4 ani 
ai cincinalului. Anunțînd 
acest succes, într-o telegra
mă adresată Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de 
către Comitetul județean de 
partid, se spune: „Folosim 
acest prilej pentru a expri
ma în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii 
din județul Bacău, adeziu
nea deplină la înaltele prin
cipii ale 
externe 
secvență 
principii 
sînteți dumneavoastră, 
mate tovarășe secretar gene
ral.

Alături de întregul partid, 
comuniștii, toți 
muncii din județul nostru își 
exprimă cu bucurie hotărirea 
ca Ia cel de-al XI-lea Con
gres să fiți reales în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului, garanție sigură a 
mersului nostru ascendent pe 
drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvol
tate și înaintării României 
spre comunism".

politicii interne și 
promovate cu con- 
de partidul nostru, 
al căror promotor 

sti-

oamenii

RECOLTEAZĂ INTENS,

JUDEȚUL PRAHOVA. Prin
tre județele producătoare de 
sfeclă de zahăr se numără și 
județul Prahova, cu o suprafață 
cultivată de 4 030 hectare. La 
sfîrșitul săptăminii trecute sfe
cla de zahăr fusese recoltată de 
pe suprafața de 3 200 de hectare. 
Cooperatorii din Șirna, cit și cei 
din consiliul intercooperatist 
Ploiești, folosind toate mijloacele 
de transport de care dispun, 
(autocamioane, remorci, atelaje) 
au reușit 
transporte 
sfeclă.

Organele 
pentru urgentarea recoltatului și 
transportului la unitățile agri
cole cu suprafețe mari de porumb 
și sfeclă de zahăr, au repartizat, 
timp de cîteva zile, un număr 
mare de autocamioane cu re
morci de 3—5 tone, cu deose
bire în cooperativele agricole 
de producție din Cioranii de Jos,

să recolteze și să 
întreaga cantitate de

agricole județene.

Fulga de Jos, Fulga de 
Sălciile, Drăgănești, Gherghița 
și Tomșani.

Bunăoară la C.A.P. Drăgănești 
din cele 890 de hectare cu sfe
clă au fost recoltate pînă in 
prezent aproape 500 de hectare. 
Pe cîmp mai există încă pro
duse. Pentru transportarea lor 
urgentă în bază conducerea coo
perativei, împreună cu orga
nizația U.T.C. au mobilizat 
simbătă și duminică peste 
400 de tineri și vîrstnici care, 
dispunînd de 16 mijloace de

Cu eforturi sporite, la recoltarea ultimelor suprafețe de porumb.
MIRCEA BORDA 

OVIDIU MARIAN

(Continuare în pag. a Il-a) Foto : GH. CUCU

PRIETENUL MEU

Ei au crescut la școala
muncii comuniste!

i-ar aplica atît de exact preceptele. Mă bate 
gîndul că tocmai el a fost cel care mi-a 
împrumutat-o, în numele aceleiași prietenii 
invocate acum.

După acea primă încercare - și reușită I 
- urmează inevitabil și celelalte. „Știi, îmi 
zice din nou, altă dată, mă paște un ghinion 
feroce. Iar am ceva de făcut și precis n-o 
să-l pot face în termen". „Ai cumva altceva 
mai important care te împiedică ?", în
cerc eu să-i ofer minciuna salvatoare. „Aș 
putea să-ți răspund că da, însă n-aș fi sin
cer cu tine. Adevărul este că n-am chef de 
lucru, atîta tot. Așa că... Aș sta eu cu tine, 
de data asta, ca să-ți țin de urît. Ce zici ?".

Treptat însă nici nu se mai obosește să-mi 
propună. îmi dă pur și simplu și pleacă.locul de muncă, se gîndeșțe la 

viitor. După armată, sigur, va 
face liceul seral. S-ar putea să 
se înscrie și la „subingineri". 
Deocamdată, îmi explică el, to
varășii de muncă, noii mei tova
răși de muncă, mă pun să fac 
lucruri mai ușoare, „pînă mă 
mai deprind cu mașinile astea 
de mare precizie", dar săptă-' 
mina trecută, în schimbul de 
după-amiază. am lucrat singur 
și n-am rebutat nimic. Mi-am 
dat seama că mă pricep ce să 
fac ! Că știu ! Că am învățat 
ceva ! Este marea mea bucurie 
din anul 1974, nu mi-o luați in 
nume de rău.

La atelierul de „mașini spe
ciale" — cum îl numește mais
trul Baia, dar pe numele lui o- 
ficial atelierul „Electroeroziu
ne" — lucrează 4 tineri, 2 califi
cați și 2 în curs de calificare. 
Mașinile sînt noi, din import. 
Aici se execută cele mai pre
tențioase piese, profile compli
cate. Procedeul, sintetic expri
mat, constă în imprimarea pro- 
filelor prin descompunerea ma
terialelor datorită descărcărilor 
electrice, la temperaturi diferi-

te și cu durități între 50—60 
HRG. Se cere precizie. Se cere 
atenție. Se cer cunoștințe teh
nice înalte. îl întreb pe maistrul 
Baia cum se face că aici lu
crează numai tineri și-mi răs
punde : „Avem încredere în ti
neri ! Nu spun aceasta de cir
cumstanță. De-a lungul anilor, 
m-am convins că, atunci cînd 
sint tratați de la egal Ia egal, 
ca și cei în vîrstă, cînd li se 
acordă încredere și răspundere, 
tinerii își îndeplinesc cu conști
inciozitate sarcinile. Este, dacă 
vreți, micul meu secret psiho
logic. A existat și alt motiv. în 
cazul de care discutăm : dorința 
noastră de a-i învăța pe tineri 
să lucreze pe aceste mașini mo
derne și pentru a beneficia de 
activitatea lor timp mai înde
lungat. O dată specializați, mulți 
ani de acum încolo ei vor fi u- 
tili și de neînlocuit, vor pro
duce piese de inaltă calitate".

PETRU BADIN, sculer-matri- 
țer pînă mai ieri, acum „opera-

mare 
meu ?".

sună

cît,
„Ai 
de
nu,

nevoie 
„A, 
răspunsul,

D. Matală

îmi dă pur și simplu și pleacă. 
Nu-și mai.face nici griji inutile 
că ar trebui să ne ținem de 
urît unul altuia. îmi lasă pe 
masă și se întoarce în biroul 
lui. A învățat probabil, între 
timp, să-și țină de urît și 

biroul meu stau însă acum două 
lucrări. In dreapta - ale mele, în

„Dacă ai prieteni trebuie să știi să-i su
porți" - spunea nu mai știu care mare scrii
tor. Eu am însă unul pe care nu-l mai suport 
de multă vreme și totuși continuă să-mi fie 
prieten. Sau cel puțin el susține morțiș că-mi 
este. Are el motivele sale - era să zic in
teresele ! - pentru care îi vine atît de greu 
să renunțe chiar și la o prietenie ce nu 
mai merge cam de mult decit într-un singur 
picior.

Vine, de pildă, la mine și îmi comunică 
pe un ton sumbru : „Am o lucrare urgentă 
de făcut. Pînă diseară trebuie s-o dau gata". 
Tac. Mă fac că am de lucru sau poate chiar 
am. Știu însă cu precizie ce are să urmeze 
și urmează, înțr-adevăr : „N-ai vrea să stai 
și tu cu mine în seara asta ?". încerc un 
protest sau măcar, cît de 
o umbră de rezistență : 
așa de 
a|utorul
nici vorbă, 
voios de data aceasta. Numai 
așa, ca să-mi ții de urît". Și cum în tăcerea 
mea se vede probabil, întreagă, nedumeri
rea, catadicsește să-mi explice : „Dacă îmi 
ești cu adevărat prieten, trebuie să te sa
crifici pentru mine. Să-mi dai o mînă de 
sprijin dezinteresat. Ce să fac dacă m-au 
apucat plictisul și urîtul tocmai acum, cînd 
am o lucrare urgentă ? Spune și tu, e ome
nește să stau singur cuc pînă la miezul 
nopții ?".

Nu, nu-i omenește. Sau nu-i prietenește, 
mă rog. Așa că stau eu singur, chiar dacă 
sînt împreună cu el, pînă la miezul nopții. 
„Dacă ai prieteni"... Cărui mare scriitor i’-o 
fi trăznit prin cap o asemenea idee ? Și, 
mai ales, cum s-a nimerit să-i citim amîndoi 
cartea ? Pentru că, dacă o citeam numai 
eu, mai treacă-meargă, dar văd că si prie
tenul meu o cunoaște foarte bine, altfel nu 

k_______________ ____ __________________

singur. Pe 
rînduri de 
stînga - ale lui. Cele din stînga scad în
tr-un ritm vertiginos. Cele din dreapta - 
invers. Am renunțat să mă lupt cu toate 
deodată. Aștept să se adune în dreapta mea 
un teanc mai bine reliefat ca să-l 
brațe și să dau buzna 
meu. „Ascultă, i-aș spune în ziua 
aceea, țigările și cafeaua le dau eu. 
Fac cinste. Dacă îmi ești prieten...". Din 
două-una : ori uită imediat în ce carte a 
citit fraza aceea frumoasă - și-atîfa pa
gubă ! - ori abia atunci s-ar naște o prie
tenie adevărată, trainică. Ar mai fi poate 
și atunci de rezolvat încă un amănunt, dar 
pe acesta nu-l pun la socoteală deocam
dată...

inaltă. 
am 
ca
de 
de 

Ion

LUDOVIC IACOB a împlinit 
18 ani în mai 1974. „La 17 mai" 
— zice și roșește. El a venit în 
atelierul „Electroeroziune" pe 
6 aprilie 1974 ; „cînd nu împlini
sem încă 18 ani". L-au speriat 
puțin mașinile. Deși nu fac 
zgomot. Automatizate. Muncă 
de bijutier, cum aveam să aflu. 
„M-am speriat pentru că la ma
șinile astea, ca să lucrezi tre
buie să ai o pregătire
Iar eu, ce să vă spun, nu 
încă pregătirea asta. M-am 
lificat rectificator, la locul 
muncă, 
mașini.
Baia și m-a învățat meserie și 
Aurora ț *
recunoștință. Pentru că 
înțeles și m-au ajutat ! Venisem 
din satul Ruja, județul Bihor. 
Habar n-aveam de meseria de 
rectificator. Se căutau tineri 
pentru calificare Ia locul de 
muncă, iar eu voiam să mun
cesc ! Sintem patru frați, nu 
puteam să stau pe banii părin
ților. _ Asta-i ! Erau în secția 
„Sculărie" locuri și m-am înca
drat...". Acum, Ludovic Iacob, 
aflat în anul II de ucenicie la

dar pe alte tipuri 
Maistru’ mi-a fost

Pătruț. Lor Ic port eu
m-au

TEODOR POGOCEANU
(Continuare în pag. a lll-a)

cuc pînă la miezul

eu singur, chiar dacă

ptc___
I iau în 

peste prietenul 
spune -: —
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Primirea in U.T.C.—mijloc de consolidare politică a organizației
Consultînd ultimul raport sta

tistic cu privire la evidența or
ganizației județene Cluj a 
U.T.C. constați că procentul de 
cuprindere a tinerilor intre 14— 
26 de ani în Uniunea Tineretu
lui Comunist oscilează în jur 
de 90—92 Ia sută. Desigur că, 
în fața unei asemenea situații 
— foarte bune chiar — ar pu
tea fi explicabil de ce in tri
mestrul III al acestui an nu
mărul tinerilor primiți in orga
nizația U.T.C. se cifrează la nu
mai 1 666 pe intreg județul. Nu
mărul relativ redus al celor care 
pot fi primiți in organizații (la 
sfirșitul trimestrului III a fost 
raportată cifra de 9 222) a fost, 
de altfel, des invocat drept ex
plicație la întrebările pe care 
le-am adresat in legătură cu 
primirea in U.T.C.

„Neoficial" insă la comitetul 
județean al U.T.C. se apreciază 
totuși că acest procent de cu
prindere ar fi de numai 75 la 
sută, „ceea ce — se întărește 
aici — este destul de bine“. A- 
ceastă informație răstoarnă insă 
calculele oferite de raportul sta
tistic și arată că de fapt tineri 
neuteciști ar fi, la nivelul ju
dețului, în jur de 27 000. în a- 
ceste condiții se poate vedea 
clar că preocupările pentru pri
mirea in U.T.C nu mai pot fi 
apreciate drept pozitive. Pen
tru a clarifica intr-un fel si
tuația, ne-am deplasat in trei 
organizații U.T.C. din municipiul 
Cluj-Napoca (organizația muni
cipală a U.T.C. reprezintă peste 
60 la sută din efectivul județu
lui) cu întrebarea : ce posibili
tăți are organizația dumnea
voastră pentru primirea tineri
lor în U.T.C. 7 <

„La „Tehnofrig“, organizația de 
care răspund personal — ne in
formează prompt Alexandru 
Grozea, secretar al comitetului 
municipal al U.T.C — am fă
cut tot ceea ce s-a putut, adică 
aproape toți tinerii fac parte 
din organizația U.T.C La ora 
actuală aici nu mai sint posi
bilități de primire" Pe cit de 
prompt răspuns, pe atît lipsit 
de realitate. Tovarășul secretar

RECOLTEAZĂ INTENS, 
TRANSPORTA OPERATIV

(Urmare din pag. I)

transport, au încărcat și tran
sportat peste 150 de tone de 
sfeclă. Aceasta face ca unitatea 
agricolă amintită să se înscrie 
cu 6 300 de tone rădăcini preda
te in bază. Acțiunea continuă 
astfel incit ceea ce se recoltează 
se și transportă.

Măsuri energice au fost luate 
și de cooperatorii din Gherghița 
unde la data anchetei noastre 
mai erau de recoltat 130 de hec
tare cu sfeclă. Producțiile obți
nute aici depășesc 40 de tone la 
hectar, ceea ce reclamă, supli
mentarea mijloacelor de tran
sport. Pină acum le-au venit în 
ajutor trei autocamioane de la
I.R.T.A.  Ploiești și alte cinci 
autocamioane din diferite între
prinderi industriale. Conducerea 
cooperativei a luat măsura, 
(măsură luată și de alte unități 
rămase în urmă) ca în zilele in 
care terenul nu permite intra
rea mașinilor în cimp, atelajele 
cooperativei să scoată sfecla 
pînă la drumurile de acces. Da
torită măsurilor luate se preco
nizează ca în maximum zece zile 
întreaga producție de sfeclă să 
fie recoltată și transportată în 
bază. De fapt, aceasta este și do
rința unanimă a cooperatorilor 
din Gherghița.

„De cîteva zile nu s-a mai 
recoltat nimic pentru că a plouat 
ne-a declarat tovarășul Alexan
dru Cristea, președintele coope
rativei agricole din Hăbud. Mai 
avem de recoltat aproape 18 hec
tare cu sfeclă. Vom organiza 
însă acțiunea în așa fel incit in 
maximum cinci zile să nu mai 
avem pe cimp nici o rădăcină. 
Alături de autocamioanele coo
perativei agricole vor participa 
Ia transport și patru tractoare 
cu remorci ale S.M.A. Poenari".

în baza din gara Crivina intră 
zilnic peste 150 tone de sfeclă 
de la cele, nouă cooperative a- 
gricole afluite. Șeful bazei, to
varășul Constantin Stoinoiu se 
declara mulțumit de calitatea 
sfeclei, adică impuritățile sînt 
conform stasului. Numai că din 
cauza lipsei unei rampe betona
te sfecla este descărcată direct 
pe pămînt, iar' la încărcarea în 
vagoane lopata tractorului ri
dică, odată eu sfecla, și nisip 
sau pietriș. Aceste impurități a- 
jungînd la fabrica de zahăr, din 
Bod, județul Brașov, dau mult 
de lucru celor de aici. Fabrica 
amintită dispune, de fonduri 
pentru construirea unei rampe 
betonate insă nu găsesc destula 
înțelegere din partea organelor 
agricole din județul Prahova.

însă, sperăm, că așa cum mul
te baze din județul Prahova dis

Rezultate care se măsoară
în milioane

Valoarea totală a lucrărilor •- 
xecutate prin muncă patriotică 
de cei peste 46 000 de elevi și 
studenți din județul Dolj în 
campania agricolă de recoltare 
din această toamnă se ridică la 
peste 25 milioane lei, iar be
neficiile se cifrează la 2,5 mili
oane lei. Cu acest prilej au fost 
organizate 38 de tabere de mun
că. Cea mai mare a fost consti
tuită Ia I.A.S. Sadova, unde cite 
5 000 de tineri au acționat in 
trei serii recoltînd strugurii de 
pe o suprafață de 2 000 hectare. 
La I.A.S. Dăbuleni studenții de 
la Facultatea de matematică, 
fizică și chimie au obținut în ur
ma muncii depuse venituri în 

numai dacă-și arunca ochii pe 
ultimul raport statistic venit din 
această organizație descoperea 
cifra 96 care indica tocmai „po
sibilitățile" pe care le nega. 
Dar această cifră, din păcate, 
nu reflectă nici ea situația reală, 
pentru că, apelind la registrele 
de evidență ale Întreprinderii, 
am putut descoperi că aici mai 
există încă vreo 300 de tineri

Nu tinerii lipsesc, 

ci preocuparea pentru 
cunoașterea lor

care nu apar in nici o rubrică 
a raportului.

„Avem puțini care nu sint 
uteciști" — este răspunsul pe 
care-1 primim de la secretarul 
comitetului U.T.C. de la între
prinderea de cazane mici și ar
zătoare, loan Mălinaș. Iar si
tuațiile scriptice privind evi
dența celor 14 organizații U.T.C. 
Întăresc acest lucru : in perioada 
lunilor iunie — septembrie s-au 
efectuat 16 primiri, iar tinerii 
neuteciști sînt în jur de 70. 
Toată această socoteală este 
dată însă peste cap atunci cind 
se consultă evidențele, intr-ade
văr puse la punct, ale între
prinderii Și atunci mai ies Ia 
iveală incă aproape 300 de ti
neri de care comitetul U.T.C, 
pe întreprindere nu știe nimic.

pun de rampe betonate, nu peste 
mult timp și la Crivina vom ln- 
tîlni o asemenea rampă.

Din realitățile văzute pe te
ren reiese că in urma măsuri
lor luate de fiecare unitate agri
colă cooperatistă ritmul zilnic 
de lucru aproape s-a dublat, 
ceea ce dă garanția că în cîteva 
zile întreaga cantitate de sfeclă 
existentă in județul Prahova va 
fi scoasă din cimp și pusă la 
adăpost.

JUDEȚUL MUREȘ. Cînd am 
ajuns la Sălcut, județul Mureș, 
ploua. Primul interlocutor, Iosif 
Munteanu, in virstă de 71 de ani, 
paznic la vitele cooperativei.

— Oameni ca la noi, harnici, 
nu sint in toată România, ne-a 
declarat el auzind că sîntem de 
la ziar. Mergeți numai și vă 
veți convinge. Și acum cînd 
plouă sint pe cimp. Holta, ve
deți. e încă verde, ne arată o 
parcelă pe care orzul deja ră
sărise. Acum toate forțele sint 
la sfecla de zahăr. Vecinul meu, 
Oniță Stoica, e primul. A obți
nut pe o jumătate de hectar 20 
tone de sfeclă.

Apreciem afirmația moșneagu
lui ca pe o dorință de evidență 
a dragostei localnicilor pentru 
pămînt, a priceperii și respon
sabilității pentru gospodărirea 
lui. Despre aceste atribute ate 
sălcutenilor aveam să ne con
vingem ceva mai tîrziu în 
curtea C.A.P.-ului, aidoma unui 
furnicar de oameni, care și 
mașini.

— Din cauza ploii nu putem 
întră pe cimp cu mașinile, ne 
informează tovarășul Iosif Stoi
ca, președintele C.A.P.-ului pe 
care l-am găsit împreună cu tî- 
nărul loan Cîndea, șeful secției 
S.M.A. reparind un podeț. Am 
mobilizat peste 100 de atelaje 
ale membrilor cooperatori care 
aduc recolta din tarla pină la 
drum de unde 12 camioane și 6 
remorci o transportă la bază. 
Astăzi, a continuat, încheiem 
capitolul sfeclă pe cele 120 hec
tare cultivate. Trebuie să ter
minăm și semănatul griului. Ne 
așteaptă porumbul. La fruntași, 
aș zice, să-i treceți pe toți.

Cum ne este imposibil acest 
lucru, ne rezumăm la cîteva nu
me dictate de un grup de oa
meni din apropiere. Nicolae Fiș- 
ca, Elena Truța. Nicolae Matei, 
Nicolae Ursan. Emil Potoria. Ion 
și Aurel Necula, Ion Rotaru, 
Iosif Ilea, Pompei Truța. Ion 
Popa care nu numai în ziua vi
zitei noastre ci și in alte dăți își 
încep activitatea odată cu zorii 
continuind-o pină tirziu, în 
noapte.

valoare de 22 834 Iei, iar elevii 
Liceului nr. 4 din Craiova se pot 
mîndri cu suma de 21 528 lei.

Eforturi susținute au fost de
puse în toate cele 217 puncte de 
lucru care au funcționat pe pe
rioada acestei campanii pentru 
recoltarea porumbului, a sfeclei 
de zahăr, a bumbacului, a fruc
telor și legumelor. In această 
vastă acțiune s-au evidențiat 
deopotrivă și elevii școlilor ge
nerale din comunele Măceșu de 
Sus, Izvoare, Teasc și Valea 
Stanciului — care au fost aju
toare de nădejde membrilor coo
peratori.

I. TOMESCU

Așadar, putem afirma : tineri 
există !

„Nouă ni se transmite în fie
care lună de la municipiu — ne 
spune Victoria Mureșan, locții
torul secretarului comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea de 
tricotaje „Someșul" — numărul 
tinerilor pe care trebuie să-i 
primim în U.T.C. Pentru luna 
octombrie. 20. Mai mult nici nu 

am putea, pentru că nu avem 
rezerve". Tocmai la aceste re
zerve am apelat și noi gindin- 
du-ne că dacă comitetul muni
cipal al U.T.C. Ie știa, nu s-ar 
mai fi oprit Ia o cifră atit de 
mică în comparație cu posibili
tățile celor 23 de organizații de 
aici. Pentru că de la 343 — ci
fră care indică numărul neute- 
ciștilor în raportul statistic — și 
pină la aproximativ 1 000 — cîți 
am găsit noi — este o diferență 
de peste 600, aceștia fiind tineri 
de care nimeni nu știe nimic, 
în aceste condiții concluzia e 
clară : nu tinerii lipsesc.

Acum să tragem linie și să 
adunăm : cele trei întreprinderi 
totalizează -• conform rapoarte
lor statistice — 3663 de uteciști 
și 481 de neuteciști, deci in to

SESIZĂRI
Inutilitatea „ordinului" cînd 
lipsește ordinea

Antonică Maricica a absolvit 
Liceul economic special din 
Sebeș — Alba în iunie a.c. Cu 
ordinul de repartiție, animată 
de dorința de a munci, s-a pre
zentat la Oficiul farmaceutic 
Galați.

— Nu avem locuri. Mai aștep
tați !

„Neștiind ce să fac, ne-a scris 
atunci tinăra absolventă, m-am 
adresat dv. rugîndu-vă să mă 
ajutați".

Ne-am adresat Ministerului 
Sănătății, forul tutelar al ofi
ciului amintit, și care cu adre
sa nr. XI/C1956/1973 declarase 
postul vacant. Foarte operativ și 
prompt, ministerul ne-a răspuns 
că „s-a aprobat încadrarea tov. 
Antonică Maricica pe postul re
partizat". Credeam că situația a 
fost rezolvată, dar.......în urma
intervenției dv.. Ministerul Să
nătății a dispus telefonic Oficiu
lui farmaceutic Galați să fiu 
încadrată".

— Fără ordin scris nu te pu
tem primi. Nu putem anexa la 
dosar un ordin telefonic".

„Intr-adevăr, ne scrie Antoni
că Maricica, nu pot anexa la 
dosar un ordin telefonic. Pot 
anexa, însă, ordinul de reparti
zare pe care, dealtfel, mi l-au 
și oprit și pe care acum mi-1 
cer din nou".

Am înaintat toată corespon
dența Ministerului Muncii. Pen
tru a evita eventuale neînțe
legeri. reproducem un fragment 
edificator din răspunsul aces
tuia : „...vă facem cunoscut că 
am trimis ordinul de repartiție 
pentru Oficiul farmaceutic 
Galați. Precizăm că absolventa 
a mai primit o repartiție pentru 

„EXPOELEVI“ 
sau cheia educației

tal 4144 de tineri, ceea ce re
prezintă un procent de cuprin
dere de 88 la sută. Ancheta 
noastră dezvăluie însă că în a- 
ceste organizații numărul tine
rilor intre 14 și 26 de ani este 
de 5 236, ceea ce automat face 
ca procentul să scadă la 69 la 
sută. Este limpede, deci. Faptul 
că numărul celor care au fost 
primiți în ultimul timp în rin- 
durile U.T.C. este atit de mic 
nu se mai explică acum prin 
lipsa tinerilor. Adevăratul mo
tiv este insuficienta preocupare 
pentru cunoașterea lor. Nu este 
de ajuns să afirmăm că nu a- 
vem posibilități, atita timp cit 
nu ne străduim să avem o e- 
vidență clară. „Noi căutăm să-i 
primim în U.T.C. pe cei mai 
buni" — afirma secretarul unei 
organizații U.T.C. Desigur că 
așa trebuie. Dar organizația 
U.T.C. ce a făcut pentru ca toți 
tinerii sau cit mai mulți dintre 
ei să fie la înălțimea exigențe
lor 7 Și oare educația tînăruiui 
nu se face mai bine în cadrul 
organizației, decit in afara ei 7

„Știți, tinărul are acum 25 de 
ani. Să-l mai primim 7“ — este 
un alt gen de întrebare — ex
plicație cu care ești intîmpinat. 
Numai că cei care recurg la a- 
semenea explicații uită să se 
întrebe pe ei înșiși: „De cîți 
ani oare lucrează acesta în co
lectivul nostru ?“. Pentru că 
dacă ar proceda așa, ar afla că 
tinărul (sau tinerii) în cauză 
activează în acel loc de muncă 
de ani de zile, dar că in tot a- 
cest timp nimeni nu s-a ocupat 
serios de el (sau de ei).

Oricum, nu de explicații du
cem lipsă, ci de o activitate 
mai concretă in această direc
ție. Organizația U.T.C., ocupîn- 
du-se deopotrivă de toate cate
goriile de tineri, are datoria de 
a acționa cu mai multă consec
vență pentru educarea lor. Și a- 
ceasta se realizează cu rezultate 
foarte bune atunci cind tinărul 
este încadrat în rîndurile Uniu
nii Tineretului Comunist.

ION TOMESCU

acest oficiu de Ia Comisia de 
repartizare a Liceului economic 
special Sebeș... Se refuză în mod 
nejustificat încadrarea absolven
tei".

Așteptăm replica finală a 
Oficiului Farmaceutic Galați : 
încadrarea absolventei Antonică 
Maricica, și sperăm într-un răs
puns care să ne ajute să dezle
găm enigma acestui ciudat pro
cedeu.

JURIDICE
Marafet Ion. București : 

Conform precizărilor Ministe
rului Muncii nr. 71366/1973, nr. 
294739/1973 și avizului Ministe
rului Educației și învățămîntu- 
lui nr. 61605/1973. promovarea 
muncitorilor pregătiți prin școli 
profesionale care au absolvit 
ulterior și liceul de cultură ge
nerală se face conform preve
derilor art. 22 din Legea 
12/1971. Condițiile minime de 
vechime și pregătire corespund 
grupei IV din anexa 1 la sus- 
numita lege.

Leonida Titus. Iași : ne în
trebați la ce retribuire aveți 
dreptul dacă ați absolvit cursu
rile fără frecvență ale Facultății 
de subingineri și dacă aveți o 
vechime în funcții tehnice de 
13 arii. în situația pe care o 
relatați puteți fi încadrat cu re
tribuția tarifară prevăzută pen
tru funcția de subinginer în 
anexa III,'5 H.C.M. nr. 914/1968 
la nivelul de bază. Dacă acest 
nivel de retribuire este egal sau 
inferior celui avut la data absol
virii cursului, vi se poate acor
da un număr de gradații care 
să vă asigure cel mult o clasă 
de retribuire în plus.

Redactorul rubrieii. 
DOMNIȚA VĂDUVĂ

O firmă modestă, o vitrină 
comună, poate de artizanat, fără 
pretenții estetice, articole dife
rite pentru gusturi diferite. Ni
ciodată aceleași și poate de a- 
ceea niciodată prăfuite. Expo
ziție sau magazin. La intrare, 
deasupra ușii stă scris „Expo- 
elevi" și e desenată o cheie. Un 
orar mai puțin obișnuit: 13—19. 
Înăuntru nenumărate obiecte sînt 
expuse unele lingă altele, mese 
și lampadare din fier forjat, cu
iere, perdele brodate, aplice, 
fețe de masă cu motive popu
lare, confecții, imprimeuri și o 
minunată draperie de cașmir în 
culorile toamnei. Și pe fiecare 
obiect o etichetă: Grupul șco
lar nr. 2, Grupul școlar F.R.B., 
școlile generale 152, 136, 42, 
114, 142, 148. 32, liceele N.
Bălcescu, Dimitrie Cantemir, 
N. Tonitza. Fiecare egală cu o 
semnătură în fața căreia te o- 
prești ca în fața unei prezențe 
de valoare dintr-o expoziție. Ne 
aflăm, de fapt, într-o unitate co
mercială ce ține de Inspectora
tul, școlar al municipiului Bucu
rești. Așezat în spatele marilor 
magazine „Cocorul" și „Mater
na", „Expoelevi" nu dispune de 
un vad comercial adecvat și 
nici de o reclamă egală cu cea 
făcută acestora. Mărfurile lui 
sînt înghesuite, lipsite de un

în centrul municipiului Vaslui

Seminar de ecosisteme
Protecția mediului 

înconjurător, desco
perirea și aplicarea 
unor soluții eficace 
pentru conservarea 
acestuia constituie 
preocupări de cea 
mai mare actualita
te ale specialiștilor 
din cele mai diverse 
domenii ale științei. 
Un argument în plus 
pentru interesul ma
nifestat la noi față 
de studiul poluării, 
de cercetare a mo
dalităților practice a 
căror aplicare să re
prezinte instrumente 
sigure în combaterea 
fenomenului 11 con
stituie și inițiativa

secției de studiu al 
sistemelor din ca
drul Universității 
București, care prin 
colectivul de studiu 
al ecosistemelor co
ordonat de Ion La- 
dea, deschide, înce- 
pind de joi 7 nov. 
ora 18 (In sala semi
narului de Ecosiste
me din str. M. Mo
xa nr. 3—5) un ciclu 
de comunicări în ca
drul căruia savanți 
și specialiști de re
nume — acad. Ștefan 
Milcu, conf. S. Mă- 
nescu, prof. Dan E- 
năchescu, dr. C. Ma
ximilian — își vor a- 
duce contribuția la

(iTiȚMfyri

Exigențe noi în dezvoltarea 
rețelei comerciale

— Proiectul Programului P.C.R. 
face precizări limpezi in legă
tură cu „Funcționarea pe baze 
unitare a comerțului atît Ia o- 
rașe cit și la sate". Cum va a- 
răta, in acest sens, comerțul Ia 
sfirșitul perioadei la care se re
feră Programul? — iată prima 
întrebare a interviului pe care 
l-am solicitat tovarășei Savina 
Popescu, director adjunct în 
Ministerul Comerțului Interior.

— în dezvoltarea viitoare a 
rețelei comerciale și de alimen
tație publică, ministerul nostru 
are în vedere următoarele direc
ții de orientare : pentru mediul 
urban — eliminarea răminerii 
în urmă a rețelei comerciale în 
județele unde aceasta este defici
tară și atenuarea disproporțiilor 
dintre orașe, zone de locuințe și 
sectoare comerciale; amplasarea, 
cu prioritate a unităților comer
ciale la parterele blocurilor de 
locuințe. îndeosebi la intersec
țiile principalelor căi de circu
lație — se vor obține, astfel, ar
tere comerciale compacte ; vom 
realiza construcții comerciale in
dependente : magazine cu profil 
specializat, universale și gene
rale. unități tip BIG, centre 
comerciale in cooperare și cu alți 
beneficiari, noi piețe agro-ali- 
mentare. Rețeaua de alimenta
ție publică se va diversifica 
prin construirea de noi cantine 
și mărirea capacității celor e- 
xistente. Va’ cunoaște o mare ex
tindere acțiunea de moderni
zare a rețelei de desfacere cu 
amănuntul. Pentru mediul ru-

Spațiu care să le separe și prin 
care să fie puse în evidență. 
Forjerie, alături de confecții și 
semne de carte. Broderie lingă 
lasetă și piese de mobilier. O- 
chiul are nevoie de timp ca să 
le descopere, iar șeful magazi
nului, Alexandru Cristin, răspun
de la multe întrebări mai puțin 
„comerciale" : Și chiar le-au fă
cut elevii ? Și chiar se poate 
cumpăra ? După cum răspunsu
rile lui sînt urmate de exclama
ții entuziaste și de superlative : 
Cit de frumoase I Și foarte ief
tine ! Din persoane curioase, cei 
ce intră în acest magazin devin 
cumpărători și apoi clienți per- 
manenți, ca Mircea lovu, care 
după ce a cumpărat o masă și 
scaune de bucătărie, vine să 
cumpere acum tin lampadar din 
fier forjat. Se caută confecțiile 
pentru copii între 1 și 3 ani în 
modele variate, mai greu de gă
sit în alte magazine, obiecte de
corative, ceramică, vase de me
tal, fețe de masă brodate cu 
motive populare autentice. Pre
țuri de cîteva ori mai ieftine de- 
cît în comerț, deși multe expo
nate rivalizează cu cele din ma
rile magazine. Și cu toate a- 
cestea s-au vîndut, din martie, 
obiecte de peste 600 000 lei, iar 
banii aceștia revin școlilor. Ele
vii devin încă din clasele mici

aprofundarea noțiu
nii de ecosistem. 
Tematica acestui 
prim ciclu (Impactul 
asupra relației om- 
biosferă — 7 nov., 
Relația dintre me
diul înconjurător și 
sănătate — 21 nov., 
Interferența sistemu
lui socio-economic cu 
cel biologic — 5
dec., Pericole uitate. 
Poluarea și perspec
tivele evoluției u- 
mane — 19 dec.),
plasează în centrul 
atenției relația din
tre om și mediul în
conjurător.

Z. SILVIA

Convorbire cu 
SAVINA POPESCU, 

director adjunct în Ministerul 
Comerțului Interior

ral. Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Consum are în ve
dere încă pentru cincinalul ur
mător construirea de mari uni
tăți : supermagazine, supercoo- 
puri, magazine specializate etc. 
în care să se comercializeze în
treaga gamă de mărfuri. Re
țeaua comercială și de alimen
tație publică de la orașe și sate 
se va dezvolta, de altfel, pe 
baza unor norme care se referă 
la modul de organizare și re
partizare teritorială a rețelei, 
suprafața comercială utilă la 
1 000 locuitori, randamentul e- 
conomic pe mp suprafață co
mercială, profilul și dimensio
narea unităților de desfacere, 
criteriul amplasării acestora pe 
treptele de organizare a rețelei. 
In mediul urban treptele vor fi: 
centre comerciale pentru com
plexe de locuințe, centre comer
ciale de cartier, centrul comer
cial principal al orașului. în 
București vom avea și centre 
comerciale pentru ansamblul de 
locuințe — cuprinzînd două sau 
mai multe cartiere. în mediul 
rural treptele vor fi următoa
rele : centre comerciale sătești, 
centre comunale și centre comu

creatori de bunuri materiale, 
mîinile și imaginația lor își lasă 
amprenta pe fiecare obiect în 
care descoperi rodul unei învă
țături devenită deprindere, crea
ție, faptă. Pasiunile individuale 
se integrează într-un circuit mai 
larg și sînt catalizate. Descoperi 
concret această strînsă relație 
dintre învățătură și producție. 
Intențiile sînt convertite mai re
pede în realizări. Obiectele 
create de ei și vîndute sînt cău
tate de cumpărători. Se contu
rează o pasiune. Te afli în fața 
unei opțiuni. Elevii află în mod 
curent ce este necesar, util și 
frumos. Se pot interesa ce se 
vinde și ce nu. Învață să res
pecte bunurile atunci cînd știu 
efortul material și spiritual ne
cesar creării lor. Un dialog di
rect se stabilește între școli, o 
confruntare pozitivă ca și posi
bilitatea unor strînse colaborări 
între profesori, elevi și societate. 
Priceperea alături de bunul gust, 
capacitatea creatoare susținută

Ștefania Plopeanu:

„CUM EU...“
O poetă foarte interesantă se 

relevă de la această primă pla
chetă („Cum eu,..“, Ed. Cartea 
românească, 1974) — Ștefania 
Plopeanu. Timbrul specific este 
dat aici de crearea unși atmosfe
re de blîndă melancolie, de dez
văluire calmă a unei sensibilități 
dezarmate. Starea de impas este 
trăită in afara oricărei crispări 
dramatice. Așteptarea unei rezol
vări fericite se petrece, la fel, in 
afara încordării. „Cineva mă 
poate răpi / (...) mă va auzi și 
mă va răpi / pen
tru totdeauna din 
cîmpiile / presărate 
cu iasomie". Con
fesiunea este făcută 
pe un ton calm, lip
sit de înfiorări, așa 
cum lipsită de în
fiorări este expri
marea speranței în
seși. în versurile re
prezentative pentru poetă, o- 
riginală este ștergerea inten
sității dureroase pentru orice 
dorință. Existența impasului, ne
putința poetei de a-l depăși, po
sibila lui depășire sînt toate 
receptate cu o ușoară indiferen
ță (fiindcă, firește, la acest tem
perament poetic, calm prin exce
lență, nici indiferența nu va fi 
ostentativă): „Și acum gîndesc : 
timpul este departe / abia vine 
după a șaptea colină / gîndul e 
dulce, rătăcitor — / nu va fi de 
față, nu va fi de vină...". Prin 
epurarea sentimentului de tot ce 
poate însemna pasiune viforoasă, 
drama se metamorfozează în fe
erie. Calamitatea este narată pe 
tonul unei povești spuse la gura

DE B U T

nale zonale. La nivelul a- 
nului 1980 vom avea, la mia de 
locuitori, 480 mp suprafață co
mercială utilă în mediul urban 
și 250 mp în mediul rural, iar la 
nivelul anului 1990, 600—625 mp.

— Dezvoltarea rețelei comer
ciale implică șl perfecționarea 
activității de servire a popu
lației. In ce mod va contribui 
comerțul la ușurarea muncii 
casnice a femeilor ?

— Este un domeniu în care 
vor interveni multe noutăți. 
Vom generaliza sistemul de vîn- 
zare prin autoservire la magazi
nele generale de mărfuri ali
mentare, se va extinde autoser
virea, cu și fără linie, în unită
țile de alimentație publică, a 
sistemului alegerii libere la tex- 
tile-încălțăminte și metalo-chi- 
mice. Va spori numărul caselor 
de comenzi, ajungîndu-se ca la 
30 000 de locuitori să revină o 
unitate. între noutăți amintesc 
generalizarea livrării și, cind 
este cazul, a instalării mărfu
rilor grele la domiciliu (frigi
dere, mașini de spălat rufe, tele
vizoare etc.), extinderea practi
cii aprovizionării la domiciliu 
pe bază de abonament (lapte, 
fructe, ape minerale, semifabri
cate culinare, de cofetărie etc.). 
Toate preocupările noastre sint 
îndreptate spre un comerț mo
dern, civilizat la orașe și sate, 
capabil să satisfacă in condiții 
tot mai bune cererile cumpără
torilor.

LIDIA POPESCU

de soluții tehnologice corespun
zătoare se formează în această 
integrare a școlii în producție, a 
elevilor în societate. Și așa, din 
punerea față în față a elevilor- 
producători de bunuri materiale 
și a marelui public consumator, 
se evidențiază soluțiile optime și 
devine evidentă necesitatea, gă
sirii unui nou local, a expunerii 
obiectelor pe secții cu profiluri 
individuale, a măririi numărului 
de vînzători. Afluența cumpără
torilor demonstrează calitățile 
mărfurilor și prin aceasta talentul 
fi priceperea creatorilor lor, ele
vii. Ieșind din magazinul acesta, 
lipsit de reclamă, care este în 
același timp o expoziție, prin 
condiția lui exemplară, descoperi 
că acea cheie desenată pe firma 
lui nu este întîmplătoare. Pentru 
că legătura strînsă dintre teorie 
fi practică, dintre învățămînt și 
producție, este o cheie a educa
ției și un principiu de viață.

DOINA URICARIU 

sobei. Trăirea coșmarului devine 
un ritual de o discretă volupta
te. „Și chiar șarpele se plimba 
în / mare cinste / printre păsă
rile culcate șerpuind / și peste el 
din pomi cădeau fructele l leneș 
acel șarpe călătorea / cu trupul 
rece printre fructele coapte / 
blajini erau oamenii acelui sat / 
îndestulați cu rodul pămîntului / 
și bine se aveau cu șarpele / 
care nu le cerea nici un tribut / 
și totuși se căinau uneori / că 
este într-o văioagă la marginea 

/ satului lor un 
șarpe fioros / care 
se arată noaptea în 
vis".

Extincția este con
templată, de aseme
nea, într-o stare po
tolită, de delicată 
resemnare: „se au
zea scalda bătrînu- 
lui / din verde ce 

fusese se auzea / dulce și murea 
bătrinul / neputincios de rănile 
sale / neputincios de dulce car
nea sa".

Greșeala acestei poete de in
contestabil talent, căreia îi e or
ganic doar un peisaj nebîntuit de 
furtuni, este de a încerca să iasă 
din propria matcă, pentru a in
tona acorduri solemne ori zgomo
toase. Frenezia ca și oroarea, 
manifestate spectaculos, de tot ce 
poate aduce macularea, atît de 
proprii poeziei Anei Blandiana, 
a cărei influentă probabil o su
feră Ștefania Plopeanu, sînt însă 
complet neadecvate temperamen
tului ei poetic. „Ah, ce guri mă
runte de furnici / îmi gustă pie
lea / și ce durere, ah, / ce du
rere / în miezul acestei oarbe 
sfere / (...) / ah, regină / ce us
cate îmi sînt buzele / cind cu 
grație le pun / pe pantofii tăi / 
cu invizibile urme de noroi...".

Cînd încearcă să strige, poeta 
scoate sunete stridente. In gene
re dorința de a crea o atmosfe
ră de anxietate și disperare se 
soldează cu versuri nereușite, în 
care se simte absența unui tim
bru personal. „Străini, o. sîntem 
în cîntece fiecare / adulmecîn- 
du-și pierdut / umbra de mult 
sfîșiată de fiare" sau „... în 
răceala izvoarelor / cădeau pri
vighetori / pocneau melci / cine
va avea hainele umplute cu aer 
/ pielea umplută cu aer / carnea 
umplută cu aer" etc. Variațiile 
de registru se datorează probabil 
unei dorințe de a evita monoto
nia. Credem, însă, că poeta este 
cu atît mai interesantă cu cît 
rămîne mai „monotonă". Punerea 
în surdină a stărilor limită este 
cu atît mai demnă de luat în 
seamă în versurile sale cu cît 
nu pare rezultatul unei prelu
crări, unei cerehralizări a unui 
elan liric inițial, cum se întîmplă 
adesea în poezia contemporană. 
In mijlocul atîtor desăvîrșiți stă- 
pini ai artificiului poetic dezvă
luirea simplă a unui temperament 
liric (sau iluzia acestei dezvălu
iri, ceea ce, sub raport artistic, 
este același lucru) creează o notă 
puternic personală.

VICTOR ATANASIU

MANIFESTĂRI 
CULTURAL- 
EDUCATIVE

în cadrul manifestărilor cultu- 
tral-educative ce omagiază apro
piatul forum al comuniștilor — 
cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. — Comitetul județean 
Satu Mare al U.T.C., în colabo
rare cu Biblioteca județeană, 
Consiliul Municipal al sindica
telor și Teatrul de Nord, au or
ganizat un ciclu de simpozioa
ne. șezători literare, intilniri cu 
scriitori sătmăreni. In liceele 
din municipiu și județ, in între
prinderi și instituții sătmărene.

De un deosebit succes s-a bu
curat și se bucură simpozionul 
„Literatura celor trei decenii" 
care a avut loc pînă în prezent 
la liceele nr. 1, 2, și 3 din mu
nicipiu, Liceul Economic. Liceul 
de muzică și arte plastice. în
treprinderea Textilă Ardeleana. 
Nord-CIub etc.

La reușita acestor acțiuni își 
aduc contribuția în mod deose
bit profesorii : Livîa Mărcan. 
Alexandru Zotta, Ovidiu Suciu, 
avocatul Alexandru Pinteseu. ac
torii Viorica Suciu și Ion Tifor 
și tinerii poeți : Dorin Sălăjan 
și George Vulturescu.

DIALOG
SUB ÎNSEMNELE 

MUNCII
Recent, în cadrul unei dez

bateri desfășurate sub gene
ricul „Muncă, hărnicie, crea
ție" s-au reunit sub egtd.i 
Comitetului municipal Drobe- 
ta-Turnu Severin al U.T.C 
elevii celui mai vechi liceu 
din municipiu, Liceul Traian 
cu muncitorii și inginerii ce
lei mai vechi unități econo
mice — Șantierul Naval.

Desfășurată în atmosfera de 
muncă și responsabilitate cu 
care tineretul nostru întîmpt- 
nă Congresul al XI-lea al 
partidului, această dezbate: e 
s-a axat, în principal, pe irleea 
înaltei responsabilități a mun
cii fi a creației.

ȘERBAN CIONOFF
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TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primii din partea președintelui Republicii 
Turcia, FAHRI S. KORUTtlRK, următoarea telegramă :

Am fost foarte mișcat de urările pe care Excelența Voastră a 
binevoit să mi le adreseze cu ocazia celei de-a 51-a aniversări a 
Republicii și mă grăbesc să vă exprim sincerele mele mulțumiri, 
ca și sincerele mele urări de pace și prosperitate pentru poporul 
român prieten.

De asemenea, sint convins că relațiile de bună vecinătate, de 
cooperare și de respect mutual dintre Republica Turcia și Re
publica Socialistă România vor continua să se dezvolte in inte
resul țărilor noastre și vor contribui la pacea și securitatea din 
regiunea noastră și din lumea întreagă.

PLECARE
Marți dimineața a plecat la 

Moscova o delegație a Consiliu
lui general ARLUS, condusă de 
Dumitru Ivanovici, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., pentru 
a participa la festivitățile or
ganizate in U.R.S.S. cu prilejul 
celei de a 57-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți Octav Li- 
vezeanu, membru in Biroul Con
siliului general ARLUS, membri 
și activiști ai Consiliului gene
ral al asociației.

A fost de față N. V. Maslen
nikov, ministru consilier la Am
basada Uniunii Sovietice la 
București.

SOSIRI
Marți a sosit in Capitală o de

legație a Federației asociațiilor 
de combatanți din războiul de 
eliberare a Iugoslaviei, condusă 
de Mito Dimitrijevski, vicepre
ședintele Consiliului federal al 
S.U.B.N.O.R., care la invitația 
Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifas
cist, va efectua o vizită in țara 
noastră. Delegația a fost întim- 
pinată la Gara de Nord, de ge
neral de armată în rezervă Du
mitru Dămăceanu și de general
colonel în rezervă Niculescu Co- 
ciu Radu, vicepreședinți al 
C.O.V.R.A., de alți generali și 
ofițeri — veterani ai războiului 
antifascist.

★
La invitația Consiliului Na

țional al Frontului Unității So
cialiste, marți a sosit în Capi
tală o delegație a Consiliului 
Național al Frontului Patriei 
din R.P. Bulgaria, care între
prinde o vizită pentru schimb 
de experiență in țara noastră. 
Delegația este alcătuită din 
Metodii Jankov, șeful secției 
organizatorice a Consiliului Na
țional al Frontului Patriei, și 
Maria Petrențeva, președinta 
Consiliului județean Bazargic 
al Frontului Patriei.

ACORDURI
România a perfectat în ultimii 

ani 38 de acorduri de cooperare 
economică și tehnică cu țările 
în curs de dezvoltare. Colabora
rea cu aceste țări se realizează 
prin construirea sau moderni
zarea de către partea română a 
unor capacități de producție, li
vrarea de instalații și utilaje, 
documentații și asistență tehni
că in contrapartidă cu livrări 
din produsele obținute sau cu 
alte mărfuri convenite, precum 
și prin constituirea de societăți 
mixte de producție avind ca 
scop realizarea unor obiective 
economice și comercializarea 
produselor obținute.

Asemenea acțiuni de coopera
re au fost încheiate cu Algeria, 
Zambia. Iran, Egipt, Siria, Tuni
sia, India și alte țări pentru 
lucrări de prospectare și 
explorare, livrarea unor in
stalații de flotație, fabrici 
de tractoare, executarea de cer
cetări și livrarea de utilaje și 
asistență tehnică pentru exploa
tarea unor zăcăminte de fosfați, 
construirea unor complexe de 
industrializarea lemnului. între
prinderile românești participă, 
de asemenea, la 14 societăți 
mixte de producție, din care 
șapte pentru cercetări, ex
plorări și exploatări miniere.

SESIUNE

JUBILIARĂ
Marți dimineața, a început se

siunea științifică jubiliară a In
stitutului de meteorologie și hi
drologie organizată în cinstea 
celui de-al XI-lea Congres al 
partidului cu prilejul aniversă
rii a 90 de ani de la înființarea 
Institutului meteorologic din 
România și 50 de ani de la în
ființarea serviciului național hi
drografic.

In prima zi a lucrărilor sesiu
nii au fost prezentate principa
lele aspecte ale dezvoltării, în 
anii socialismului, a activității 
de cunoaștere a mediilor aerian 
și hidric in sprijinul industriei, 
agriculturii și vieții sociale.

Partlcipanții Ia sesiune au a- 
dresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Uniunii Generale 
a Studenților Palestinieni 
(G.U.P.S.) care efectuează o 
vizită in țara noastră, la in
vitația Uniunii Asociațiilor 
studenților Comuniști din 
România._ .-i < -» ... ------ r~

Prof. Jaques Freymond, di
rector al Institutului Universi
tar de înalte Studii Internațio
nale de la Geneva, a vorbit 
marți în jurul unei mese ro
tunde, la sediul Asociației de 
Drept Internațional și Relații 
Internaționale, despre : „Securi
tatea și cooperarea europeană".

Au participat profesori uni
versitari, cercetători ai Institu
telor de cercetări ale Acade
miei de Științe Sociale și Po
litice, funcționari superiori din 
M.A.E., membri ai A.D.I.R.I., 
ziariști.

LA ȘCOALA MUNCII COMUNISTE
(Urmare din pag. 1)

tor electroeroziune" — cum se re
comandă — are 23 ani. Nu se 
citește pe chipul lui decit li
niște. Liniștea aceea a omului 
sigur de el. A făcut școala pro
fesională de pe lingă întreprin
derea „Electromotor" din Timi
șoara. In 1969 a terminat școala 
și a lucrat ca sculer-matrițer. 
In 1971 a venit in atelierul „E- 
lectroeroziune". Lui ii place 
foarte mult electronica, („...atit 
de mult, că mă țin pe acasă de 
tot felul de năzbitii. De exem
plu, soneria-privighetoare. Suni 
și. in casă se aude trilul privi
ghetoarei... E totul tranzistori
zat ! Am lucrat-o după o sche
mă publicată într-o revistă...") 
Se consideră „decanul de vira
tă" al atelierului. Urmează li
ceul seral. Este in anul III. 
Vorbește măsurat : „Mașinile 
astea pe mine nu m-au speriat. 
M-am apropiat de ele cu multă 
curiozitate. Și am gindit că nu 
am să mă las pină nu am să 
le cunosc toate măruntaiele și, 
mai ales, cum funcționează ele 
așa de bine și precis. A durat 
mult treaba asta. Zile, nopți... 
Nu mă grăbeam... Acum pot a- 
firma că pentru mine nu mai 
au nici un secret. Cum, dealt
fel, secrete nu au nici pentru 
Rudolf Kalman care venise, 
înaintea mea, în atelier...".

Cu Kalman (20 de ani) nu am

CU PRILEJUI ANIVERSĂRII MARII 
REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE 

Vizita delegației Asociației de prietenie 
sovieto-române

Delegația Asociației de prie
tenie sovieto-române, care se 
află in țara noastră în cadrul 
manifestărilor prilejuite de cea 
de-a 57-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, a vizitat marți Com
binatul de pielărie și încălță
minte „Clujeana". în încheierea 
vizitei a avut loc, in sala de fes
tivități, un miting consacrat ce
lei de-a 57-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie. Au luat cuvintul Candit 
Miș, secretarul comitetului de 
partid, ing. Gheorghe Mărin- 
ceanu, director general al com
binatului, și Ileana Peter, mais
tru, deputată in Marea Aduna
re Națională, care, urind un căl
duros bun-venit delegației so
vietice, au reliefat semnificația 
istorică a victoriei Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie și 
au subliniat importanța deosebi
tă a relațiilor de prietenie și 
colaborare între Republica So
cialistă România și Uniunea

Adunări festive
Cu prilejul celei de-a 57-a 

aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, la Bucu
rești, Iași și Tulcea au avut loc, 
în cursul zilei de marți, adunări 
festive.

Despre semnificația istorică a 
acestui eveniment la clubul în
treprinderii bucureștene „Danu
biana" au vorbit Constantin 
Cosmescu, director general al 
Centralei industriale de prelu
crarea cauciucului și maselor

Zilele culturii sovietice
în cadrul Zilelor culturii so

vietice, organizate cu prilejul 
celei de-a 57-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. marți, s-a deschis, in 
sala Dalles, o expoziție de artă 
decorativă sovietică.

La vernisaj au rostit alocu
țiuni Mircea Popescu, director
adjunct în Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, și Salahov 
Tair Teimurovici, artist al po
porului, prim-secretar al Uniu
nii Artiștilor Plastici din
U. R.S.S.

Au participat Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Constantin Potîngă, adjunct de 
șef de secție Ia C.C. al P.C.R., 
Ion Sălișteanu, vicepreședinte al 
Uniunii Artiștilor Plastici, re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe și Consiliului 
General ARLUS, oameni de artă 
și cultură.

Au luat parte, de asemenea,
V. I. Drozdenko, ambasadorul 

putut vorbi. Era în timpul său 
liber. Am stat însă de vorbă 
cu GHEORGHE IENOVAN (20 
de ani), rectificator profile, ab
solvent al școlii profesionale „în 
iunie 1974", și, de trei săptă- 
mîni, la atelierul „Electroero
ziune", „ceea ce este un pro
gres la care nu visam" — măr
turisește el. „M-am înscris și la 
liceul seral — «Liceul mecanic 
numărul 1». Vă dați seama că 
aici, dacă nu ai o inaltă cali
ficare, e greu să muncești... Mie 
nu mi-a fost de fel ușor. M-a 
ajutat Bădin ! M-a luat incet... 
Intii mi-a dat cartea de func
ționare a mașinilor. Mai cunoș
team ceva din școală... dar prea 
puțin. Am învățat ! Pe urmă, 
Bădin m-a dădăcit : «fă așa, fă 
așa...», mi-a explicat amănun
țit tot ce nu ințeiegeam. Are o 
răbdare omul ăsta ! Și nu se 
supără, nu se plictisește. Iți 
explică pină pricepi. Și iată că 
pot spune : am executat 60 
piese ! 170 ore de muncă, dar 
cită satisfacție ! Ieșeau piesele 
din miinile mele care manevrau 
mașinile astea. Și, fie vorba in
tre noi, la început nu prea 
credeam că o să le pot con
duce, și mă bătea gindul să mă 
mut în atelierul cu mașini o- 
bișnuite. Cred că dacă nu era 
Bădin, cu răbdarea Iui, aș fi 
făcut-o..“.

Aceștia sînt eroii reportajului 

Sovietică. Totodată. vorbitorii 
s-au referit la marele avînt 
creator cu care Întregul nostru 
popor intimpină Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

în cuvintul lor, Nadejda Sad- 
skaia, secretar al Comitetului o- 
rășenesc Domodedovo al 
P.C.U.S., regiunea Moscova, și 
Ghenadii Bogoliubov. secretar 
general al conducerii centrale 
a Asociației de prietenie sovie
to-române, au infățișat realiză
rile obținute de popoarele sovie
tice sub conducerea P.C.U.S., 
in construcția comunismului, au 
mulțumit pentru primirea cor
dială ce le-a fost făcută și au 
urat colectivului combinatului 
noi și mari succese in activita
tea economică și socială pusă în 
slujba înfloririi României so
cialiste.

în cursul aceleiași zile, mem
brii delegației sovietice au fă
cut o vizită la Universitatea 
„Babeș-Bolyai".

plastice, și V. E. Statiev, șeful 
Reprezentanței comerciale a 
U.R.S.S. în țara noastră, la în
treprinderea de antibiotice din 
Iași, ing. Veniamin Munteanu, 
directorul întreprinderii, și V. 
P. Abizov, consilier la Ambasada 
Uniunii Sovietice, iar la clubul 
Fabricii „Dunărea" din Tulcea, 
Augustin Todea, directorul În
treprinderii, și Gheorghii Cebo- 
tariov, consulul general al 
U.R.S.S. la Constanța.

Uniunii Sovietice la București, 
alți membri ai corpului diplo
matic, precum și delegația con
dusă de N. I. Mohov, adjunct al 
ministrului culturii al U.R.S.S.

★
Teatrul Academic de Dramă 

„A. S. Pușkin" din Leningrad, 
una dintre cele mai apreciate 
instituții de acest fel din Uniu
nea Sovietică, a prezentat 
marți seara, în spectacol de 
gală, pe scena mare a Teatru
lui Național „I.L. Caragiale" din 
București, piesa „Din viața unei 
femei de acțiune" de A. Grebnev.

★
în aceeași seară, Ansamblul 

Academic de Stat de dansuri 
populare al U.R.S.S., condțis de 
Igor Moiseev, a susținut un al 
doilea spectacol în Capitală, în 
sala Ansamblului Rapsodia Ro
mână.

Spectacolele artiștilor sovietici 
s-au bucurat de un frumos 
succes.

din atelierul „Electroeroziune", 
al întreprinderii „Electrobanat". 
Ei au crescut la școala muncii 
comuniste. Ei se ajută reciproc. 
Ei învață. Ei se perfecționează. 
Și nu aș putea încheia aceste 
rinduri fără a aminti și clteva 
din succesele notabile cu care 
acești tineri contribuie la înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen de către întreprinderea 
unde muncesc. Petru Bădin și 
colegii lui au lucrat „dulia uni
ficată pentru corpurile de ilu
minat cu tub fluorescent" — o 
lucrare dificilă și de proporții, 
reușind să se încadreze în 
timpul prevăzut : 452 ore de 
muncă. Tot ei au executat 10 
ponsoane și 10 matrițe (scule 
întregi), scurtînd termenul de 
execuție. Bădin și Kaiman au 
muncit la cite 2 mașini reali- 
zind, în timp de o lună, produc
ția a 4 muncitori, ba chiar au 
depășit-o. în 416 ore au reali
zat o producție de 600 ore. Este 
adevărat că. uneori, au mai ră
mas in atelier și în plus o oră, 
două, trei, pentru a repara mici 
defecțiuni, pentru a evita „tim
pii morți". Iar reporterul, tre- 
cînd în revistă toate aceste re
zultate, nu poate să nu se gîn- 
dească la „MARELE" secret 
psihologic al maistrului Baia. 
Faptele tinerilor de la atelierul 
„Electroeroziune" îi confirmă 
spusele.

Ecouri după finală SPORT •SPOHT
CUPA „SCÎNTEII TINERETULUI11 LA TENIS
„Această competifie trebuie să-și

ocupe locul pe care-l merită in sistemul 
competifional republican''

Acțiunile Scinteii tineretului 
cu tenisul, gindite logic și 
desfășurate temeinic, au de
monstrat cu elocvență că 
„sportul alb" devine, treptat, un 
sport de masă. După fotbal, se 
pare că este la ora de față 
cel mai îndrăgit sport. De 
aici, necesitatea de a se 
acorda toată atenția edițiilor vi
itoare. Se răspunde prin aceas
ta dorinței și pasiunii tinerilor 
de a se Întrece in concursuri 
cu miză, in concursuri populare, 
de masă. Există condiții propice 
dezvoltării vertiginoase a aces
tui sport. Numai în această pe
rioadă — ca urmare a acțiunii de 
amenajare a terenurilor de te
nis de către tineri prin muncă 
patriotică declanșată tot de zia
rul Scinteia tineretului cu doi 
ani ,in urmă sub întrebarea-în- 
demn : „Poate deveni tenisul un 
sport de masă ?“ — s-au con
struit peste 1 000 de terenuri 
din zgură, bitum și ciment : 87 
în școli și la sate. Iată de ce 
consider că această competiție 
trebuie să-și ocupe locul pe 
care-l merită în sistemul com- 
petițional republican. Organiza
torii activității sportive de 
masă, la toate nivelurile — orga
nizații U.T.C. și asociații spor
tive, organele U.T.C. și cele 
sportive locale și cele de Ia ni
vel național — s-o prevadă în 
programele proprii pentru anul 
viitor și pentru perspectivă. în
trecerile ne-au relevat că ar fi 
nimerit să se organizeze pe 
două categorii de virstă sau 
chiar pe trei. Pentru cei foarte 
tineri, 10—14 ani și 15—18 ani, 
să zicem, în vederea propulsă

CRITERII DE ECONOMICITATE
(Urmare din pag. I) 

măsură și contribuției deosebite 
aduse de tineri, modului opera
tiv și dinamic în care grupele 
de economii și-au desfășurat 
activitatea.

16 000 tone combustibil con
vențional economisit, adică ne
cesarul pe timp de o săptâmînă 
al întregului combinat ! Aceasta 
este măsura reală a eforturi
lor unui colectiv, în. marea lui 
majoritate format din tineri, 
răspunsul concret și ferm pe 
care petrochimiștii din Brazi il 
dau chemării partidului. Un re
zultat valoros, rod al unei or
ganizări riguroase, al discipli
nei și răspunderii, al inițiativei 
și creației tehnice originale.

Al disciplinei și răspunderii 
pentru că — așa cum ne explică 
tînărul inginer Virgil Sămărea- 
nu de la sectorul de majorare a 
producției de xileni — fără a- 
ceste două calități, atunci cînd 
avem de a face cu instalații a- 
tit de complexe ,nu poate fi vor
ba de economii. „O mică nea
tenție, o scăpare de sub supra
veghere, o manevră greșită și 
pierderile se pot măsura cu ze
cile și sutele de tone. Iată, de 
pildă dacă pină nu de mult fo- 
chiștii șl operatorii erau mai 
puțin interesați de modul cum 
decurge arderea combustibilului 
la cuptoarele tehnologice, în 
prezent, pe baza unor analize 
riguroase, efectuate Ia fiecare , 
două zile, ei reglează debitul de 
gaze la nivelul optim pentru 
temperatura necesară, economi
sind în acest fel zilnic impor
tante cantități dc combustibil".

Al inițiativei și creației teh
nice originale pentru că fără 
acestea nu pot fi concepute 
mersul înainte, depășirea ruti
nei și a soluțiilor neeconomi- 
coase. Dar și al mîndriei pentru 
ca anul 1974. declarat anul cre
ației tehnice originale in ju
dețul Prahova, să marcheze 
pentru petrochimiștii de la Brazi 
cea mai inaltă cotă a contribu

rii dintre ei a talentelor pentru 
tenisul de performanță, iar de 
la 19 ani in sus, pentru tinerii 
care vor să practice sportul pre
ferat, ca agrement și ca nece
sitate a echilibrului fiziologic, a 
păstrării sănătății. Tenisul nu 
poate rămine in afara discipli
nelor sportive care sint cuprinse 
in programul „Cupei tineretu
lui", cea mai mare competiție de 
masă din țară.

SEPTIMIU TODEA —
adjunct de șef de secție la 

C.C. al U.T.C.

DIN PARTEA COMITETULUI JUDEȚEAN VÎLCEA 
AL U.T.C. PRIMIM URMĂTOAREA SCRISOARE:

Cinstind prin fapte inalte de muncă și viață cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, organizația județeană Vilcea a U.T.C. iși 
exprimă, în numele tuturor tinerilor de pe meleagurile noastre, 
satisfacția pentru inițiativa redacției ziarului „Scinteia tineretu
lui" de a organiza o competiție sportivă de mare amploare cu o 
participare de masă.

Dorim să vă aducem la cunoștință că întrecerea Ia tenis de 
cîmp dotată cu Cupa Scinteii tineretului și dedicată omagierii 
marelui forum al comuniștilor, a reunit la start, ca în întreaga 
țară, și în județul nostru peste 2 000 de tineri care in preocupările 
lor de pregătire pentru muncă și viață investesc pasiune și in 
practicarea educației fizice și sportului. După cum se cunoaște, 
la această primă ediție, județului nostru ii revine cinstea de a 
găzdui cupa oferită de dv. prin performanța realizată de eleva 
Marinela Țecu de la Liceul „Vasile Roaită". In același timp ne 
mindrim cu faptul că locul III la băieți a fost ciștigat tot de un 
tinăr vilcean — elevul Mircea Pavel de Ia același liceu. Aceste 
succese ne îndeamnă să amplificăm eforturile pentru ridicarea 
tenisului de cimp ca și a celorlalte sporturi pe și mai înalte 
trepte ale măiestriei. Vă asigurăm că ne vom strădui și in con
tinuare pentru ca în lumina sarcinilor ce ne revin din Plenara 
C.C. a! P.C.R. din 28 februarie-2 martie 1973 — culorile sportive 
ale județului nostru să fluture pe cel mai inait catarg.

COMITETUL JUDEȚEAN VILCEA AL U.T.C.

ției de inteligență in folosul 
producției, al obținerii de eco
nomii. Și, de bună seamă, in 
cele peste 5 milioane lei eco
nomii realizate pină acum ca 
urmare a inițiativei „Fiecare 
specialist — un cadru de con
cepție" se regăsesc și sutele de 
mii de lei economisite de ingi
nerul Tudor Anghel, șeful sec
ției DAV-cocsare. Notăm citeva 
din cele mai importante reali
zări ale sale : utilizarea in con
diții optime a conținutului de 
căldură al produselor ce ies din 
instalație în scopul preincălzirii 
materiilor prime asigură re
ducerea consumului de combus
tibil convențional cu 350—400 
tone pe lună ; modificarea 
sistemului de condensare de la 
vîrful coloanei de fracțiune de 
la cocsare a permis creșterea 
capacității instalației cu 150 tone 
și economisirea a circa un mi
lion kWh energie electrică anual 
prin reducerea la jumătate a 
timpului de cocsare hidraulică. 
Dar, cu toate acestea, inginerul 
Tudor Anghel nu se consideră 
mulțumit. „Mai putem face 
mult — ne spune dinsul — atît 
în ceea ce privește îmbu
nătățirea arderii in cuptoarele 
tehnologice cît și găsirea ar
zătorului optim pentru fiecare 
tip de cuptor, iar rezolvarea 
grabnică a unor astfel de pro
bleme este cu atit mai necesară 
cu cît sarcinile ce ne revin în 
viitorul cincinal în acest dome
niu al gospodăririi combustibi
lului și energiei, așa cum se 
desprind din documentele Con
gresului al XI-lea și Programul 
partidului, sînt deosebit de mo
bilizatoare".

Intr-adevăr, acțiunea de eco
nomisire a combustibilului și 
energiei electrice, departe de a 
constitui o preocupare de cam
panie, se detașează ca una din 
sarcinile permanente, mereu 
actuale pentru colectivul de la 
Brazi. Pentru că, deși ne aflăm 
cu puțin înaintea sfirșiiului a-

Marele
Nu speram ca acest prim con

curs de o asemenea amploare 
să ne prilejuiască vreo desco
perire senzațională, să scoată la 
iveală vreun talent de excep
ție, o mină „de aur" a la Ilie 
Năstase.

Ciștigul cel mai mare al „Cu
pei Scinteii tineretului la tenis“, 
de neprevăzut de mare, incre
dibil și miraculos aproape este, 
însă, altul. S-a mai scris des
pre asta. Totuși, insist. Este și 
după părerea mea, una din 
marile victorii ale „sportului 
alb" românesc.

Alături de numele lui Ilie 
Năstase și al lui Ion Țiriac, in
trate în istoria sportului și, 
spre gloria noastră, și a spor
tului universal, alături de nu
mele ce și-l vor mai ’ înscrie, 

cestui an, specialiștii combina
tului au gindit și prevăzut mo
dul in care se va desfășura 
bătălia cu gramele și kilowații 
în 1975 și chiar mai departe.

„Pe primul plan se pune acum 
— ne spune ing. Horia Mihăi- 
lescu de la secția termo-hidro — 
problema incheierii pină la fi
nele acestui an a celor 433 
bilanțuri termo-hidro și clectro- 
energetice pe baza cărora se vor 
putea urmări modul de funcțio
nare și randamentul utilajelor, 
precum și compararea bilanțu
lui real cu cel optim și din pro
iect Alături de această acțiune, 
hotărîtoare pentru realizarea 
unor economii substanțiale, 
pentru anul viitor sînt prevăzu
te numeroase măsuri a căror 
influență se va resimți și în 
anii viitorului cincinal. Intre a- 
cestea se detașează, ca cele mai 
eficiente, recuperarea gazelor 
arse la instalația de reformare 
catalitică (economii de 15 000 
tone cc/an) ; izolarea termică a 
rezervoarelor de produse calde 
din rafinării (1 500 tone cc/an) ; 
recuperarea gazelor prevăzute a 
merge la faclă (5 500 tone 
cc/an) ; reducerea iluminatului 
în parcurile de rezervoare și pe 
drumuri (225 000 kWh/an) ș.a.

Sint argumente concrete ale 
maturității cu care tinerii de la 
Brazi, conștienți de însemnăta
tea deosebită a sarcinilor ce 
decurg din documentele Con
gresului al XI-lea și Programul 
partidului, în domeniul gospo
dăririi judicioase cu rezultate 
optime a combustibilului și 
energiei, acționează zi de zi, la 
locurile lor de muncă. Caracte
rul larg, de masă al acestei ac
țiuni permanente, spiritul in
transigent față de orice ma
nifestare a risipei ce caracteri
zează activitatea fiecărui tinăr 
sînt tot atîtea dovezi ale înaltei 
responsabilități cu care uteciș- 
tii înțeleg să răspundă marilor 
sarcini trasate de partid, o ga
ranție sigură a succeselor 
viitoare.

simbol
sperăm, Virginia Ruzici și alți 
jucători și jucătoare, plămadă 
a pămintului românesc, această 
„Cupă a Scinteii tineretului" 
și-a ciștigat un 10c de necon
testat. Cei o sută de mii de 
participanți, record fără prece
dent pină acum, in analele te
nisului nostru (și, fie-mi iertat, 
cite alte sporturi sau ce alt 
sport ar mai putea concura cu 
o asemenea cifră ?) atestă cele 
afirmate, atestă incredibilul pro
dus : tenisul este, azi, sportul 
copiilor și tinerilor de la Chi- 
șineu-Criș sau Sucevița, al co
piilor de pe culmea Cioplei sau 
al celor ce joacă printre 
smircurile Prahovei înșirate de 
la Comarnic și Cîmpina, al ce
lor de la Pereș pe care Tiriac 
i-a-ntîlnit în mijloc de șosea, 
tenisul este sportul iubit al ce
lor mici și mari.

Tenisul și-a făurit baza sa de 
masă. Astăzi, sint o sută de 
mii. Mîine. la o simplă progre
sie aritmetică — dublu. Aceasta 
este marea valoare a acestui 
concurs, marele său simbol. 
Acesta este, după mine, locul 
pe care trebuie să-1 păstrăm 
„Cupei Scinteii tineretului"
JULIETA NAMIAN-BOBOC, 

fostă multiplă campioană 
națională fi internațională

MULȚUMIRI...

Succesul competiției, ini
țiate de ziarul nostru, reuși
ta turneului final n-ar fi 
fost depline fără spiritul de 
colaborare, fără sprijinul larg 
acordat de o serie de fac
tori, de cadre de tehnicieni 
și specialiști. De aceea, ne 
face o deosebită plăcere să 
adresăm, din acest colț de 
pagină, cele mai calde mul
țumiri C.C. al U.T.C., fede
rației de specialitate, care 
ne-au dat un sprijin sub
stanțial in organizarea și des
fășurarea competiției la toa
te nivelurile. Mulțumim, tot
odată, Tenis-Clubuiui Bucu
rești, președintelui său, Ilie 
Turcu, care a pus la dispo
ziția competiției baza spor
tivă, clubului Steaua și 
I.E.A.B.S. pentru săli și pa
voazare, „veteranilor" teni
sului nostru, Florea Tănase 
Marinescu șl Cucu Schmidt, 
care au condus din punct de 
vedere tehnic competiția. 
Prezența tenlsmenilor noș
tri fruntași — componenți ai 
loturilor naționale in calitate 
de arbitri — a implinit ținu
ta înaltă a disputelor. Apoi 
o serie de profesori de edu
cație fizică, membri ai comi
siei de sport a C.C. al U.T.C. 
(Ion Popa, Ion Sburlan, Ni- 
colae Cojocaru, Ion Anghel), 
ca și activiștii secției și-au 
adus o mare contribuție la a- 
sigurarea tuturor condițiilor 
de cazare și concurs, făcînd ca 
toți participanții la finală să 
se simtă excelent. Și, desi
gur, să nu-i uităm pe in
structorii și antrenorii care 
i-au pregătit pe sportivi și 
i-au însoțit la București.

Mulțumim instituțiilor și 
ziarelor centrale, ca și per
soanelor care au oferit con- 
curenților premii in materia
le și echipamente sportive, 
diferite cupe și trofee. Ex
primăm. de asemenea, calde 
mulțumiri colegilor de la 
celelalte ziare, care au acor
dat un spațiu larg prezentă
rii competiției și comentării 
întrecerilor.

Exprimăm, de asemenea, 
calde mulțumiri colegilor de 
la celelalte ziare care, in- 

; formindu-și cititorii despre 
întrecerile din cadrul „Cu
pei „Scinteii tineretului" la 
tenis", au adus o prețioasă 
contribuție la succesul com
petiției.

• Aseară, Ia KSIn, în meci 
retur pentru competiția de 
fotbal „Cupa U.E.F.A.". echioa 
vest-germană F.C. Koln. a în
trecut cu scorul de 3—2 (1—2) 
formația Dinamo București. 
Primul meci s-a încheiat la 
egalitate 1—1, astfel că echipa 
din Koln s-a calificat în 16-imile 
de finală.

ROMÂNIAFILM prezintă pe ecranele din București, Craiova, 
Drobeta Turnu-Severin și Reșița

ZILELE FILMULUI
SOVIETIC

Programul manifestărilor din Capitală :
La cinematograful PATRIA — spectacol de gală — cu filmul 

BUNICUL SIBERIAN — 7 noiembrie ; Ia CASA FILMULUI — 
8.XI. : IZVOARE; 9.XI. : S-A INTIMPLAT DUPĂ RĂZBOI: 
10.XI. ZIDURI VECHI; ll.XL: ALO, SALVAREA!; 12.XL: 
TALENTE ȘI ADMIRATORI; 13.XI.: VISURI ÎMPLINITE.

ZILELE FILMULUI SOVIETIC se vor desfășura la Craiova 
între 9—15.XI, Ia Drobeta Turnu-Severin 10—16.XL, și la Reșița 
12—18.XI.

M.I.C.M.U.E.
Institutul de proiectări 

uzine din industria electronică și electrotehnică 
„ELECTROUZINPROIECT"

B-dul Kalinin, nr. 18, sectorul 1, Bucurefti 

încadrează cu îndeplinirea condițiilor de studii șî stagiu, 
conform Legii nr. 12/1971, următoarele categorii de perso

nal, cu domiciliul stabil în Capitală ;
1. INGINERI PROIECTANȚI, IN SPECIALITĂȚILE:
- tehnologia construcțiilor de mașini;
- mașini și aparate electrice;
- electrotehnică ;
- electronică ;
- instalații ;
- mecanică ;
- utilaje ;
- chimie industrială ;
2. INGINERI PENTRU LABORATOR DE MĂSURAT PA

RAMETRII instalațiilor electrice, încălzire, ventilații, cli- 
matizări etc.

3. INGINERI Șl ECONOMIȘTI pentru organizarea pro
ducției în proiectare.

4. TRADUCĂTORI limba germană, limba rusă și limba 
engleză.

5. DACTILOGRAFE limba rusă.
6. MUNCITORI MATRIȚERI CATEGORIA IV-VI pentru ma

chete de uzine, instalații.
7. TIMPLARI UNIVERSALI SAU DE MOBILA.
8. TEHNICIAN FOTOGRAF (fotograf).
9. ȘOFER pentru autoturism ARO-240.
10. ZUGRAV-VOPSITOR.
11. LĂCĂTUȘI ÎNTREȚINERE Șl ELECTRICIENI pentru uti

laje de proiectare și multiplicare.
Relații suplimentare la sediul institutului sau la telefon 

33 00 90, interior 248.

DEPOULDE LOCOMOTIVE C.F.R. BUCUREȘTI-TRIAJ
str. Parîmei nr. 1 sectorul 8 București,

încadrează de urgență absolvenți ai școlilor profesionale cu 
specialitatea în metal, cu sau fără stagiul militar satisfăcut, 
meseriași prin transfer sau cu repartiție de la forțele de 

muncă.
în cadrul depoului se deschid școli de mecanici ajutori lo

comotive. hidraulice, diesel electrice care au ca studii școala 
profesională cu specialitatea în metal, stagiul militar satis
făcut și minimum de 2 ani ca meseriași în specialitatea res
pectivă.

Se vor prezenta următoarele acte :
• Act de naștere
• Diploma și carnet de muncitor calificat
Adeverință după cartea de muncă din care să rezulte că 

are minimum 2 ani în specialitatea respectivă,
• Certificatul de cazier judiciar
Durata școlarizării 4 luni

Se mai încadrează șoferi pentru camioane și I.M.S. cu 
program de 8 ore și tură 12/24.

Cei interesați se pot adresa la biroul de personal al de
poului C.F.R. București-Triaj. telefon 17 20 60. interior 31 78.

Mijloc de transport tramvaie 3, 10, autobuze 64 și 112 sta
ția Manuscrisului.

Se mai pot încadra și persoane din afara orașului, pină la 
o distanță de maximum 60 km. depărtare de la locul de 
muncă.

întreprinderea „23 August"
B-dul Muncii 256. sector 3. București 

Tramvaie 23. 24, mașinile 79, 100

CAUTĂ URGENT
muncitori calificați in meseriile :

• Turnători formatori • Lăcătuși • Macaragii • Mecanici lo
comotivă • Oțelari • Sudori electrici • Strungari • Conducători 
auto • Curățitori și autogeni • Frezori • Manevranți • For
jori • Găuritori-filet • Rabotori • Operatori pentru Oficiul de 
Calcul.

Muncitorilor pentru meseriile de turnător-formatori. oțelari, 
curățitori și forjori (nefamiliști) li se asigură cazarea in cămi
nele întreprinderii.

Muncitorilor necalificați, pentru meseriile de curățitori și for
jori, cu un salariu de 1 738 Iei lunar li se asigură cazare și masă 
contra cost.

Muncitori necalificați pentru calificare prin cursuri de scurtă 
durată de 6—8 luni în meseriile :

• Strungari studii 7—8 clase • Găuritori-filet, studii 4—8 clase 
• Frezori • Turnători-formatori • Sudori • Lăcătuși.

Virsta de la 17—40 ani, exceptind persoanele născute în anii 
1954—1955.

Muncitorii încadrați pentru calificare vor fi retribuiți cu un 
salariu de 1193 lei lunar pe perioada școlarizării.

De asemenea recrutăm tineri pentru calificare prin ucenicie 
la locul de muncă cu durata de școlarizare de 2 ani pentru me
seria de turnător-formator.

Virsta 16 ani, studii 8 clase și se asigură cazare și masă contra 
cost.

Informații zilnic între 7—15,30 la Biroul Evidență Personal, te
lefon 43 04 40 interior 18 56 și Biroul Tnvățămînt telefon 43 04 40 
interior 17 04.
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Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU Președintele Frântei 

â primit pe ministrul
(Urmare din pag. I) 

problemei vitale a alimentației 
popoarelor.

Plinind în centrul întregii sale 
politici, ca țel suprem, asigura
rea bunăstării maselor largi 
populare, satisfacerea cerințelor 
lor de viață, atît materiale, cît și 
spirituale, ridicarea gradului de 
civilizație al întregii societăți, 
România a acordat și acordă o 
atenție de prim ordin dezvoltării 
continue și modernizării forțelor 
sale de producție, industrializă
rii pe baza cuceririlor științei și 
tehnicii celei mai avansate, cre
ării unei agriculturi intensive 
care să satisfacă întregul nece
sar de produse agroalimentare 
a populației și economiei, pro
gresul întregii vieți economice 
și sociale. Totodată, România 
dezvoltă colaborarea economică 
și cooperarea în producție și 
tehnico-științifică — inclusiv în 
domeniul agriculturii, al produc
ției alimentare, de bunuri de 
larg consum — cu țările în curs 
de dezvoltare, cu statele care pă
șesc pe calea propășirii econo- 
mico-sociale independente. Sîn-

tem hotărîți să amplificăm și să 
diversificăm și mai mult, în vii
tor, cooperarea multilaterală cu 
aceste state, pe baza principiilor 
noi, de egalitate, respect mutual 
și avantaj reciproc, în scopul ac
celerării progresului popoare
lor noastre.

România consideră că pro
blema alimentației, ca și toa
te marile probleme care con
fruntă lumea de azi, care gene
rează instabilitate economică și 
politică, fenomene de criză, stări 
de tensiune și încordare, nu pot 
fi soluționate decît prin acțiunea 
unită a popoarelor pentru instau
rarea unei ordini economice și 
politice noi în viața internațio
nală, pentru lichidarea politicii 
de dominație, dictat și amestec 
în treburile altor țări, pentru 
stabilirea de relații bazate pe e- 
galitate în drepturi între state, 
precum și a unor raporturi juste, 
echitabile în comerțul și coope
rarea mondială, între prețurile 
materiilor prime și ale produse
lor industriale, în vederea dez
voltării tot mai accentuate a ță
rilor rămase în urmă.

România consideră că o sursă 
uriașă de creștere a prosperității 
popoarelor este oprirea cursei 
înarmărilor, curmarea cheltuieli
lor pentru înarmare. Eliberarea 
fondurilor materiale și a forțe
lor de cercetare științifică, ab
sorbite în prezent de industria 
de armament, ar contribui la so
luționarea și mai rapidă a pro
blemei alimentației pe plan mon
dial.

Participînd activ Ia viața in
ternațională, România este hotă- 
rîtă să aducă o contribuție ac
tivă la instaurarea unor relații 
democratice între toate statele, 
la dezvoltarea colaborării între 
toate națiunile, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Cu convingerea că lucrările 
conferinței se vor înscrie ca o 
nouă contribuție la eforturile 
pentru dezvoltarea economică și 
socială a tuturor popoarelor, pen
tru accelerarea progresului între
gii umanități, ca un aport de 
seamă Ia cauza generală a co
laborării, destinderii și păcii în 
lume, urez succes deplin reuni
unii dumneavoastră.

de externe âl României

La Palatul Congreselor Eur, 
din Roma, s-au deschis, marți, 
lucrările Conferinței mondiale 
a alimentației, la care participă 
circa 2 500 de delegați din peste 
100 de țări ale lumii, precum și 
observatori din partea a aproxi
mativ 200 de organizații inter
naționale neguvernamentale. Din 
România, la conferință ia parte 
o delegație condusă de Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii, 
indii=4H«i alimentare și apelor.

Lucrările au fost deschise de 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, care, după ce a 
amintit circumstanțele în care a 
fost hotărită convocarea actualei 
reuniuni — organizată în baza 
unei rezoluții din decembrie 1973 
a Națiunilor Unite — și țelurile 
pe care și le-a propus aceasta, 
a pus accentul pe „necesitatea 
colaborării între toate țările și 
popoarele lumii pentru a înfrun
ta spectrul foametei".

Subliniind marile diferențe e- 
xistente între „statele dezvoltate 
din punct de vedere tehnologic" 
și „cele cu o agricultură foarte 
redusă", secretarul general al 
O.N.U. a spus : „Lumea posedă 
mijloacele de a produce cu mult 
mai multă hrană. Eu cred că noi 
avem acum și acea voință poli
tică colectivă necesară pentru a 
da viață unei strategii globale 
echitabile. în acest sens — a 
arătat el, în concluzie — confe-

rințâ are puterea de a face un 
serviciu incomensurabil întregii 
omeniri, atit în prezent, cit și 
pentru viitor".

Conferința a fost salutată de 
președintele Republicii Italiene, 
Giovanni Leone, care a decla
rat că problemele alimentației nu 
trebuie abordate „numai prin 
perspective de ordin tehnic, ci 
și in contextul politic actual". 
Este necesar — a spus el — să 
căutăm soluții care să ducă, pe 
cit posibil, la evitarea adîncirii 
prăpastiei dintre țările bogate 
și cele sărace". „Problemele a- 
cestora din urmă — a arătat, in 
continuare, președintele italian, 
— nu pot fi reglementate rapid, 
ci numai pe termen mediu și 
lung, prin comerț, și trebuie, 
deci, ca într-o primă etapă să 
depunem eforturi pentru rezol
varea chestiunii foametei în re
giunile cele mai lovite".

în continuare, delegații au 
ales, în unanimitate, ca președin
te al conferinței, pe senatorul 
Giuseppe Medici, șeful delega
ției italiene, fost ministru de 
externe.

în ședința inaugurală, pre
ședintele reuniunii a anunțat so
sirea mesajului adresat de pre
ședintele Republicii 
România, Nicolae 
Conferinței Mondiale 
tației și a invitat pe.

gației române să dea citire me
sajului.

Mesajul a fost primit cu deo
sebit interes, fiind subliniat prin 
vii aplauze de către participanți. 
Giuseppe Medici a rugat pe mi
nistrul român să transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
mulțumiri din partea conferin
ței pentru mesajul adresat.

în ședința de marți a luat cu- 
vîntul secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, care a 
prezentat un program global în 
domeniul alimentației.

Marți după-amiază, președin
tele Republicii Franceze, Va
lery Giscard d’Estaing, l-a pri
mit, la Palatul Eiysee, pe mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, care între
prinde o vizită 
Paris, la invitația 
său francez, Jean 
gues.

Cu acest prilej, 
mân, a transmis 
Franței, un mesaj 
salut din partea 
Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae 
și a reinnoit invitația adresată 
de șeful statului român preșe
dintelui Valery Giscard d’Es
taing de a efectua o vizită in 
România.

Mulțumind pentru mesaj, șeful 
statului francez a transmis, la 
rindul său, președintelui Nicolae 
Ceaușescu, urări cordiale de 
succes și sănătate. De asemenea, 
președintele Franței a mulțumit 
pentru invitația adresată pe 
care a primit-o cu multă plă
cere. Data vizitei urmează a fi 
stabilită ulterior, pe cale diplo
matică.

în cursul întrevederii a fost 
evocată evoluția favorabilă a 
relațiilor de cooperare și cola
borare pe multiple planuri în
tre cele două țări, precum și u- 
nele probleme actuale ale poli
ticii internaționale. întrevederea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

oficială, la 
omologului 
Sauvagnar-

ministrul ro- 
președintelui 
călduros de 
președintelui 

România, 
Ceaușescu,

afacerilor externe al Franței, 
Jean Sauvagnargues.

în cursul convorbirilor au fost 
abordate o serie de aspecte 
privind dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor de cooperare 
și colaborare în domeniile eco
nomic, tehnico-științific și cul
tural dintre cele două țări. Cu 
acest prilej s-au căutat noi po
sibilități pentru lărgirea rela
țiilor economice și comerciale, 
atit pe plan bilateral cit și pe 
terțe piețe.

După încheierea convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, cei doi miniș
tri au semnat o convenție juri
dică în materie civilă și o con
venție 
nală și

juridică in materie pe- 
de extrădare.

Sauvagnargues a oferit 
dejun in onoarea 

al 
Au 

de

Jean 
un dejun in 
nistrului român 
lor externe. 
Maurice Couve 
fost prim-ministru, Pierre Chris
tian Taittinger, vicepreședinte al 
Senatului, președintele Grupului 
de prietenie Franța—România
din Senat, Bernard Destremeau 
și Pierre Mazeaud, secretari de 
stat, Pierre Paraf, scriitor, pre
ședintele Asociației de prietenie 
Franța—România, alte persona
lități ale vieții economice și 
culturale, ziariști.

mi- 
afaceri- 

participat 
Murville,

Socialiste 
Ceaușescu, 
a Alimen- 
șeful dele-

SAIGON - Aspect din timpul unei recente demonstrații îm
potriva regimului Thieu in cursul căreia politia a deschis 

focul rănind zeci de participanți

[finema
MIERCURI, 6 NOIEMBRIE 1974
AGENTUL STRANIU : Scala 

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21); 
București (orele 8,30; 10,45; 13,15; 
16: 18,30; 20,45).

ALEXANDRU MACEDON: Fero
viar (orele 9; 12; 14,45; 17,45; 20,30); 
Melodia (orele 9; 12,15; 16; 19); 
Modern (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20).

POLIȚIA ACUZĂ, LEGEA A- 
CHITA: Patria (orele 9,30; 12,15; 
15; 17,30; 20).

ANCHETA LA MARIENBAD: 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20,15).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI: Lucea
fărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21); Festival (orele 9,15; 12; 
15: 17,45; 20,30); Favorit 
9.30: 12; 15.30: 18; 20,30).

TOM SAWYER : Capitol 
9,15; 11,30; 13,45; 16: 18.15;

DUHUL AURULUI: Doina (ore
le 15,45; 18,15; 20.15); Grivița (ora 
16): Floreasca (orele 16; 18; 20).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI: Doina (orele 9.30; 
11,30; 16,15).

AFACEREA PRINȚUL NEGRU: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20,30).

CIDUL: Central (orele 9,15;
12,30; 16; 19,30).

TELEGRAME: Victoria (ora
18.15).

PLANETA SĂLBATICĂ: Victo-

(orele

(orele
20.30).

• ÎN EDITURA „Daiga- 
kusyorin", din Tokio, a apă
rut primul manual de con
versație japonez-englez-ro- 
mân, realizat de prof. univ. 
Atsushi Naono.

Destinat japonezilor care 
vor să se obișnuiască in 
scurt timp cu practica con
versației în limba română, 
precum și românilor care do
resc să-și însușească ele
mente de conversație japo
neză, manualul cuprinde cu
vinte din vocabularul de 
bază, grupate pe teme, pre
cum și expresii uzuale.

Marți după-amiază, președin
tele Senatului francez, Alain 
Poher, l-a primit, la Palatul 
Luxembourg, pe ministrul ro
mân al afacerilor externe, 
George Macovescu. Convorbirea 
a prilejuit un schimb de păreri 
asupra dezvoltării în conti
nuare a raporturilor prietenești 
dinți e România și Franța, pre
cum și a relațiilor dintre parla
mentele celor două țări. Pre
ședintele Senatului francez a 
evocat în termeni elogioși im
presiile culese in cursul călăto
riilor întreprinse în țara noastră, 
subliniind eforturile depuse de 
șeful statului român, președin
tele Nicolae Ceaușescu, pentru 
instaurarea și consolidarea unui 
climat de destindere, înțelegere 
și pace pe continentul european 
și în întreaga lume.

• PREȘEDINTELE Republicii 
Somalia, Siad Barre, președinte 
în exercițiu al Organizației U- 
nității Africane, și-a încheiat 
vizita oficială la Dakar, unde a 
conferit cu președintele Repu
blicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor.

în comunicatul dat publicită
ții se menționează că cele două 
părți se pronunță pentru deco
lonizarea deplină și lichidarea 
totală a discriminării rasiale pe 
continentul african.

Marți dimineața, au continuat, 
la Paris, convorbirile dintre 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. 
George Macovescu, și ministrul

Institutele de cercetări economice din R.F.G. 
au anunțat la unison că numărul șomerilor din 
această țară ar putea ajunge in iarna viitoare 
cifra record de un milion. La Bonn, asemenea 
unanimitate se înregistrează destul de rar. Sum
bra prognoză a experților a fost confirmată, 
citeva zile mai tirziu, de ministrul federal al 
economiei, Hans Friderichs. Unanimitatea de 
păreri asupra perspectivelor imediate nu a pu
tut trece neobservată. Cind opiniile experților 
coincid cu cele ale responsabililor politici, e- 
xistă aproape toate motivele ca analiza să fie 
exactă, sau foarte aproape de adevăr. Cu atit 
mai justificată este deci îngrijorarea produsă 
in rindul populației și chiar al guvernului de 
știrea că numărul celor in căutare de lucru ar 
putea ajunge la un milion de persoane. Cifra 
conține, intr-adevăr, o considerabilă cantitate 
explozivă. Pentru a reintilni o asemenea cotă a 
șomajului, filele istoriei trebuie răsfoite înapoi 
pină la perioada de tristă memorie a marii crize 
economice din 1929—1933 sau a anilor de după 
cel de 
nu și 
șomeri 
totalul 
zecilea 
înaltă a șomajului nu este o raritate in statele 
„economiei pieței libere", dar ar fi o noutate 
absolută în R.F.G., țară în care, de la sfîrșitul 
perioadei de reconstrucție, numărul posturilor 
libere depășea de regulă pe cel al persoanelor 
fără loc de muncă. Chiar in anii ultimei rece
siuni vesl-germane, 1966—67, cota șomajului nu 
a depășit jumătatea celei evaluate acum pentru 
iarna ce vine. De altfel, numărul șomerilor a 
depășit, Ia începutul acestei toamne, cifra ma
ximă a anului de criză 1967.

Cauzele acestei evoluții nefavorabile pe piața 
vest-germană a muncii sînt in general cunos
cute. Creșterea prețurilor materiilor prime, în
deosebi a celor energetice, pe piața mondială, a 
avut repercusiuni dramatice. In primele opt 
luni ale acestui an au dat faliment 4 858 de 
firme — cu 43 la sută mai mult decit in pe
rioada similară a anului trecut. Numeroase alte 
întreprinderi au făcut concedieri masive sau au 
introdus perioade de lucru cu program redus — 
cuplat cu reducerea proporțională a salariilor. 
Deosebit de afectate au fost construcțiile, in
dustria textilă și cea de automobile. întreaga 
creștere reală a produsului social pe 1974 (1,5 
la sută sau 15 miliarde de mărci) este echiva-

al doilea război mondial, pe care nimeni 
le amintește cu plăcere. Un milion de 
ar insemna aproape cinci la sută din 
forței de muncă sau fiecare al două- 
muncitor sau funcționar. Această rată

construcții din Ulan BatorR. P. MONGOLA. - Imagine de la Combinatul de materiale de

și cooperare in Europa
TINERETUL LUMII

Subcomisia pentru cultură a 
Conferinței pentru securitate 
și Cooperare în Europa a exa
minat, în jiltima perioadă, o 
serie de măsuri menite să con
tribuie la mai buna desfășu
rare a colaborării artistice în
tre țările participante. După 
un schimb fructuos de păreri, 
la care a participat activ și 
delegația română, s-a reali
zat un acord asupra unui text 
privind unele măsuri în acest 
domeniu. Textul convenit Con
semnează dorința statelor par
ticipante de a facilita forma
litățile de vamă pentru ope-

rele de artă, materialele și 
accesoriile culturale destinate 
organizării de manifestări ar
tistice.

Se are în vedere ca opera
țiunile vamale legate de aces
te schimburi să se facă în ter
mene compatibile cu calenda
rul unor astfel de manifestări 
artistice (ansambluri de operă 
și balet, mari formațiuni or
chestrale, companii teatrale a- 
flate în turnee etc.) pentru a 
contribui la mai buna și inai 
prompta desfășurare a respec
tivelor activități artistice străi
ne pe teritoriul celorlalte sta
te participante.

PE SCURT«PE .SCURT* PE SCURT® PE SCURT • PE SCURT

• ÎN SESIUNEA 
Federal al Adunării 
goslavia au început 
privitoare la bugetul 
anul 1975. Referatul 
la această problemă a fost pre
zentat sesiunii de Momcilo Țe- 
movici, secretar federal pentru 
finanțe.

In cadrul aceleiași ședințe,

Consiliului 
R.S.F. Iu- 
dezbaterile 
federal pe 
cu privire

R.F.G.: SPRE 0 IARNA
ECONOMICA DIFICILA

lentă cu sumele suplimentare care trebuie plă
tite pentru aceeași cantitate de petrol importat. 
Cu alte cuvinte, economia nu poate oferi decit 
aceeași cantitate de bunuri și servicii ca și in 
1973. Creșterea cheltuielilor de producție a dus 
la reducerea cu zece la sută a investițiilor ge
nerale in spații productive și mașini — forța de 
muncă devenită liberă in anumite ramuri nu a 
putut fi absorbită. La toate acestea s-au lovit 
dificultățile industriei de export (una din for
țele economiei vest-germane) din cauza defici
telor balanței de plăți a principalilor parteneri 
comerciali ai R.F.G., țările Pieței comune. Da
torate in cea mai mare parte aceleiași scumpiri 
a materiilor prime 
(atingind nivelul a 
in Italia și Marea 
nele acestor țări să 
importurilor și stimulare a exporturilor proprii.

în cercurile guvernamentale de la Bonn se 
speră ca, prin măsuri de stabilitate care să nu 
capete totuși caracterul de politică de austeri
tate economică, sumbra prognoză a milionului 
de șomeri să nu se împlinească. Guvernul fe
deral a rezervat, în perioada de combatere a 
inflației, sume importante menite să fie utili
zate la momentul potrivit pentru relansarea e- 
conomiei. Menținerea ratei inflaționiste la nive
lul încă ridicat de peste șapte la sută anual a 
împiedicat pînă in prezent startul investițiilor 
federale. Cancelarul Schmidt insuși, aflat in 
dilema de a combate simultan inflația și șoma
jul. ezită încă să dea acest start. Evoluția în
grijorătoare a situației de pe piața muncii il va 
determina, probabil, să ia o decizie inainte ca 
prognoza milionului de șomeri să devină reali
tate. La Bonn se contează, în orice caz, pe o 
iarnă economică dificilă.

BAZIL ȘTEFAN

energetice, aceste deficite 
nouă—zece miliarde dolari 
Britanie) determină guver- 
ia măsuri de restrîngere a

„MARY

ria (orele 9,15; 11,30; 
20,30).

DUELUL: Bucegi (ora 16).
APA$II: Bucegi (orele 18: 30). 
MISTERUL VASULUI „MARY 

DEARE": Excelsior (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria (ore
le 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

DACII: Gloria (ora 8,30).
NEÎNFRICATUL ATAMAN: Lira 

(orele 15,30: 20,15).
SUFLETUL NEGRULUI CHAR

LEY: Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30); Miorița (orele 9; 
11.15; 13.30: 15,45; 18: 20,15).

O MADONA ÎN PLUS: Flacăra 
(orele 15,30: 18: 20).

LUMINILE ORAȘULUI: Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,15).

CĂPITANUL NEGRU: Rahova 
(orele 15.30; 18; 20,15).

SCURTA VACANȚĂ: Unirea (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

TARUL IVAN IȘT SCHIMBĂ 
PROFESIA: Pacea (orele 16; 18; 
20).

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

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT: Viitorul (orele 16; 18; 
20).

GOANA DUPĂ AUR: Ferentari 
(orele 14; 16; 18; 20).

STEJAR — EXTREMA UR
GENȚĂ: Arta (orele 15,30; 17,45; 
20).

RIUL ROȘU: Gluleștl (orele 
15,30; 18; 20,15)), Cosmos (orele 
15,30; 18).

TATAL RISIPITOR: Progresul 
(orele 16; 18; 20).

APARTAMENTUL: Cotroceni (o- 
rele 15; 17,45; 20).

SALUT ȘI ADIO: Vltan (orele 
15.30; 18; 20).

B. D. IN ALERTA : Aurora 
(ora 20,15).

RUY BLAS: Grlvița (orele 9; 
11,15; 13,30: 18,15; 20,30); Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18);
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15).

ZĂPADA FIERBINTE: Munca 
(orele 16; 18: 20).

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

VANDANA: ____
12,30; 16; 19); înfrățirea 
15,30: 19).

EFECTUL RAZELOR 
ASUPRA CRĂIȚELOR: 
(orele 15.30: 18: 20,15).

ARTICOLUL 420: Crîngași 
rele 15.30; 19).

ȘAPTE PĂCATE: Popular (ore
le 15,30: 18: 20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI: 
Cosmos (ora 20,15).

CORTE DES LILAS (ora 14,30) ; 
AM FOST TINERI (ora 18,45) ; DE 
CE TE INȘALĂ BĂRBATUL (ora 
20,45): Cinemateca „Union".

Tomis (orele 9: 
(orele

GAMMA 
Moșilor

(o-

PROGRAMUL 1
8,30 Curs de limbă engleză. 9,00 

Teleșcoală. 10,00 Curs de limbă 
rusă. 10,25 Inscripții pe celuloid: 
Cuceriri ale științei românești. 
10,45 Melodii populare. 11,00 An
cheta TV: Școala la timpul pre
zent șl viitor. 11,35 Partid, stegar 
neînfrint — cîntece patriotice și 
revoluționare. 11,50 Studioul de 
film TV prezintă: ,,Aurul alb" _ 
documentar despre șantierul tine
retului de la Lotru. 12,25 Telex. 
16,00 Curs de limbă germană. 
16,30—17,00 Curs de limbă france
ză. 17,30 Telex. 17,35 Steaua Pola
ră — emisiune de orientare școla
ră și profesională. Metalurglștii. 
17,55 Muzica — emisiune de actua
litate' muzicală. 18,15 Scena. 18,40 
Din țările socialiste. 18,50 Fami
lia. 19,20 1001 de seri: Clinele șe
rif. 19.30 Telejurnal. In intîmplna- 
rea Congresului al XI-lea — un 
puternic avlnt în muncă, o efer
vescentă activitate politică. 20.00 
Personaje îndrăgite de mari si 
mici reunite... pe o peliculă de 
16 mm! 20,15 Colocviu despre vii
tor. în dezbatere publică, proiec
tele Documentelor Congresului al

XI-lea al P.C.R. 20,30 Teleclnema- 
teca. Ciclul „Mari actori": Mar
cello Mastroiani în „NOPȚI ALBE", 
Premieră pe țară. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 O viață pentru o idee: C. I. 

Parhon (II). 20,30 Cîntece popu
lare. 20,45 Univers științific. 21,10 
Telex. 21,15 Triptic mozartian: 
Răpirea din Serai; Nunta lui Fi
garo; Don Juan. Interpretează an
samblul Operei din Viena. 22,15 
Bueureștiul necunoscut. „De la 
diligență la... telefon".

PROGRAMUL III
9,00 știri. 9,05 Panoramic muzi

cal. 9,55 Melodia zilei; „Tinerețe 
românească" de A. Winkler. 10,00 
Meridian-club. 11.00 Profil pe por
tativ: Zubin *................ .....
„Mahagonny" 
mente). 12.00 știri. 12.05 Invitație 
în fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 
17.00 știrile după-amiezii 17,05 
Alo, Radio! — muzică ușoară la 
cerere. 17,50 Tineri ni-s ani!, tî- 
năr nl-i cîntul. Emisiune adresată 
formațiilor corale de tineret. 18,00 
Șapte zile, șapte arte. Arte plas
tice. 18,10 Dublu recital: Angela

Mehta. 11,30 Opera, 
de K. Weill (frag-

răspunzind întrebărilor unor de- 
putați, Miloș Minici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru 
afacerile externe, s-a referit la 
relațiile Iugoslaviei cu țările 
vecine, evidențiind, in context 
că relațiile R.S.F.I. cu România 
se dezvoltă foarte pozitiv. El a 
apreciat, de asemenea, ca bune 
și relațiile cu alte țări socialiste 
vecine. Miloș Minici a arătat eă 
tara sa salută interesul mani
festat de conducerea R. P. Al
bania față de promovarea coope
rării cu Iugoslavia și a vorbit 
despre îmbunătățirea, din ulti
mul timp, a relațiilor cu Grecia 
și despre eforturile guvernului 
Iugoslav în vederea rezolvării 
unor probleme care mai există 
In relațiile R.S.F.I. cu Italia și 
Austria.

zentată prin 14 desene trimise 
de Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor din România, 

în cadrul unei ceremonii an
terioare, desenele pionierilor 
din România s-au bucurat de o 
apreciere deosebită din partea 
juriului și organizatorilor. Trei 
dintre ele — executate de Va
lentin Nedelcu, Luminița Banu 
și Parmena Ivașcu — au fost 
premiate cu medalii de aur. 
unul — cu medalie de argint și 
trei — cu medalii de bronz.

Angola : Acțiune comu 
nă M.P.L.A. — Portuga 

lia in orașul Cabinda
Mișcării 
Angolei

• ÎN PREZENȚA ministrului 
turc al educației, Mustafa 
Ustundag, și a unui numeros 
public, la Ankara a fost inau
gurată expoziția internațională 
de desene executate de copii, 
la care țara noastră este repre-

Starea sânâfâfii
lui R. Nixon

Pentru prima dată de la 
perația la care a fost supus 
urmă cu o săptămînă, 
președinte Richard Nixon a pu
tut face, luni, cițiva pași prin 
camera sa de la spitalul Long 
Beach (California). Starea pa
cientului continuă să se amelio
reze, deși medicii manifestă o 
anumită îngrijorare în legătură 
cu prezența în plămînul sting a 
unei mici mase lichide.

Tratamentul în vederea vinde
cării fostului președinte de fle- 
bita cronică de care suferă a o- 
ferit prilejul unei premiere me
dicale — utilizarea unui compu
ter pentru precizarea dozelor de 
anticoagulant administrate. Cu 
ajutorul datelor privind compo
ziția chimică a singelui pacien
tului, viteza de absorbție a me
dicamentelor și durata efectului 
lor, ordinatorul va putea stabili 
un program precis și adaptat 
cazului — a informat John Lun
gren. medicul personal al lui 
Nixon.

0- 
in 

fostul

Detașamente ale 
pentru Eliberarea 
(M.P.L.A.), împreună cu unități 
ale armatei portugheze, au în
treprins o operație comună pen
tru instituirea controlului asu
pra orașului Cabinda — cen
trul enclavei cu același nume, 
separată de teritoriul Angolei 
printr-o fîșie îngustă de teri
toriu aparținînd Zairului. Ac
țiunea a avut drept scop curma
rea dezordinilor provocate de 
mișcarea separatistă care s-a 
autointitulat Frontul eliberării 
enclavei Cabinda (F.L.E.C.) și 
care luptă pentru separarea ei 
de Angola.

Șeful Cancelariei Consiliului 
Militar de guvernămînt din An
gola — citat de agenția TASS 
— a declarat că situația din 
Cabinda se află sub controlul 
autorităților, care întreprind 
toate măsurile necesare pentru 
a nu admite separarea enclavei 
de Angola.

Similea și Riccardo del Turco. 18.55 
Melodia zilei. 19,00 în direct... de 
la Institutul de cercetări și pro
iectări pentru rafinării și petro
chimie din Ploiești. 19,30 Știri. 
19,35 Casa de discuri E.M.I. 20,00 
Portrete din Galeria 
Avram Iancu. 21,00
rama. Muzică ușoară de peste ho
tare. 22,00 O zi într-o oră. 23,00 
Vedete ale muzicii ușoare. 23,15 
Poetica. Marta Bărbulescu. 23,20 
Studioul muzicii contemporane. 
23,55—24,00 Ultimele știri.

Națională. 
Radio-fono-

Operă Română: SPĂRGĂTORUL 
DE NUCI — ora 19; Teatrul de 
Operetă: LA CALUL BALAN — 
ora 19.30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
CHIȚIMIA — ora 19,30; (Sala Stu
dio): ELISABETA I — ora 19,30; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru): LADY X — ora 19,30: Tea
trul de Comedie: OPINIA PUBLI
CĂ — ora 19.30; Teatrul Mic: 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; Tea
trul Giulești: CINE UCIDE DRA
GOSTEA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu": SICILIANA — 
ora 19,30; Studioul de teatru al 
T.A.T.C. : SÎMBĂTA LA VERI
TAS — ora 20; Teatrul „Ion 
Creangă" : IANCU JIANU — ora 
9.30: Teatrul Țăndărică (Sala
Victoria): BU ALI — ora 17; Tea
trul ,,C. Tănase" (Sala Savoy): 
VINO SA NE VEZI DISEARĂ — 
ora 19,30; (Sala Victoria): UN
BĂIAT DE ZAHĂR... ARS! — ora 
19,30.

SUCCES Al FORȚELOR 
DE STÎNGA

DIN COSTA RICA
în alegerile pentru condu

cerea Federației Universita
re din Costa Rica, victoria a 
fost obținută de reprezentan
ții unei coaliții unitare a 
forțelor de stingă — „Unita
tea pentru progres". Funcții
le de președinte și vicepre
ședinte al organizației au re
venit lui Alberto Salom și, 
respectiv, Manuel Delgado, 
reprezentanți ai organizații
lor de tineret ale Partidului 
Socialist și ale Partidului 
Avangarda Poporului.

Este pentru prima dată, 
precizează agenția Prensa 
Latina, cind conducerea Fe
derației este aleasă din rîn- 
durile forțelor de stingă.

Demonstrații 
studențești 

la Seul
La Seul a avut loc o de

monstrație de protest Împo
triva regimului Iui Pak Ci- 
jan Hi, la care au participat 
peste 1500 de studenți. De
monstrații studențești împo
triva regimului au avut loc 
și în alte centre universitare 
din Coreea de Sud. împo
triva demonstranților au fost 
mobilizate importante forțe 
polițienești care au folosit 
bastoanele de cauciuc și gre
nadele cu gaze lacrimogene.

Demonstrațiile au coincis 
cu deschiderea sesiunii de 
toamnă a „adunării consti
tuante" din Coreea de Sud. 
in cadrul căreia deputății de 
opoziție au cerut abrogarea 
imediată a constituției anti
democratice și a legislației 
excepționale, precum și de
misia Iui Pak Cijan Hi.

• JUNTA MILITARĂ chiliană 
a confiscat reședința poetului 
chilian de renume mondial Pa
blo Neruda, laureat al premiu
lui Nobel pentru literatură, în
cetat din viață în urmă cu un 
an — transmite agenția France 
Presse. După cum a declarat 
Enrique Montero, subsecretar 
la interne, motivul invocat pen
tru această acțiune este că 
,.imobilul ar aparține Partidu
lui Comunist din Chile", aflat 
— după cum se știe — în ilega
litate.

• UN SISTEM ELECTRONIC permițînd identificarea no- 
riloi de grindină a fost construit de specialiștii de la Insti
tutul de cibernetică teoretică din Leningrad. Acest sistem 
poate „ordona" unor instalații de rachete să deschidă „foc" 
intr-o fracțiune de secundă asupra periculoșilor nori, preîn- 
tîmpinind astfel producerea grindinei. Aparatul funcționează 
in sistem de două regimuri: studierea fenomenului și adop
tarea unei decizii. • CIRCUL HOFFMANN, dispărut du
minică in mod misterios pe drumul dintre Londra și Oxford, 
a fost descoperit luni după-amiaza la Cambridge, dar fără 
cei doi elefanți, opt cămile, șase lame, un bizon, alte animale 
și fără opt jongleuri. Directorul buclucașului circ presupune 
că răuvoitori s-ar putea să-i fi deturnat menajeria spre Franța. 
• LASERUL DOB1NDEȘTE TOT MAI MULTE ÎNTRE
BUINȚĂRI in medicina modernă. De obicei el este folosit 
pentru operații la ochi. La o clinică din Budapesta a fost însă 
folosit la vindecarea rănilor. Specialiștii maghiari afirmă că, 
sub influența unei lumini monocromatice, crește procesul de 
sutură a țesuturilor. Explicația : reducerea de citeva sute de 
ori a intensității razelor luminoase duce la sporirea calității 
de înmulțire a celulelor vii. • STEWARDESELE BRITA
NICE au refuzat să accepte noua uniformă de iarnă propusă 
de conducerea companiilor aviatice. Noul costum, creat de 
modistul Hardy Amies, furnizorul de îmbrăcăminte al casei 
regale, a fost calificat de însoțitoarele de bord britanice 
„lipsit de gust". Mai mult, a declarat o purtătoare de cu- 
vînt a stewardeselor, prin banalitatea sa „deformează imaginea 
despre liniile... aeriene britanice". • 1N URMĂ CU PESTE 
O SUTĂ DE ANI. în noaptea de 29 martie 1848, s-a întîm- 
plat un fenomen puțin obișnuit: apele tumultuoasei cascade 
Niagara s-au oprit. Liniștea subită ce s-a instalat i-a adus pe 
locuitorii orășelului Niagara Falls în apropierea cascadei chiar 
în toiul nopții. Un vînt puternic adunase sloiurile de gheață 
de pe lacul Erie, din care izvorăște rîul Niagara, și blocuri 
enorme stăviliseră cursul. De pe stînci nu mai cădea nici 
un strop de apă Uriașul baraj natural n-a putut rezista însă 
Niagarei decît 30 de ore. • URMELE UNUI DEȘERT au 
fost descoperite în nord-estul Poloniei cu prilejul unor cerce
tări geologice. Specialiștii presupun că, în urmă cu un miliard 
de ani, acest deșert, ce se întindea pînă la actualele voievo
date Varșovia și Bialystok, avea caracteristicile Saharei ves
tice. Un interes deosebit l-a suscitat descoperirea în roci a 
urmelor picăturilor de ploaie căzute cu un miliard de ani în 
urmă.
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