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• MINERII DE LA ROVINARI, colectiv care în această săp- 
tămînă sărbătorește un sfert de veac de activitate, au extras 
peste plan aproape 109 000 tone lignit. Colectivul de aici a în
scris în plus in bilanțul perioadei scurse din acest an 17,6 mi
lioane lei la producția globală și 17,8 milioane lei ia producția 
marfă, sume ce întrec prevederile din angajamentul asumat în 
întrecerea socialistă pe întregul an.

La rîndul lor minerii de la Orșova au Înscris In plus în bi
lanțul activității desfășurate de Ia începutul anului o producție 
globală în valoare de aproape trei milioane lei.
• MUNCITORII SI TEH

NICIENII DIN INDUSTRIA 
DOLJULUI au realizat in in
tervalul care a trecut din 
acest an o producție globală 
cu 1,075 miliarde lei superi
oară celei din perioada co
respunzătoare a anului tre
cut st cu aproape 175 milioa
ne lei mai mare față de 
prevederile de plan. O în
semnată parte din sporul a- 
mintit a fost obținut pe sea

ma creșterii cu 11457 lei a 
productivității muncii pe lu
crător, față de 1974. Unitățile 
industriale din acest județ au 
realizat in plus 2 300 000 kWh 
energie electrică pe bază- de 
lignit, 1 737 tone țiței, mo
toare electrice de diferite ca
pacități insumind aproape 
122 000 kilowați, aproape 
12 000 tone îngrășăminte cu 
azot, 465 tone ulei comestibil 
și alte produse.

• PESTE 17 000 DE TINERI MUNCITORI, ȚAR ANI, ELEVI 
ȘI STUDENȚI au fost prezenți în ultima vreme pe ogoarele 
unităților agricole sucevene, adueîndu-și contribuția la campa
nia de recoltare a păioaselor. la strînsul spicelor și furajelor, 
la întreținerea culturilor de legume. Intre altele, ei au secerat 
o suprafață de 550 hectare de grîu și au eliberat terenurile de 
paie pe o suprafață de 630 hectare.

Contribuția lor la muncile agricole din această vară s-a con
cretizat intr-un volum de lucrări evaluat la aproape 1 milion Iei.

STUDENȚII-
ELEMENTE 

ACTIVE 
1N MUNCA ȘTIINȚIFICĂ 

ȘI PRODUCTIVĂ
• 75 LA SUTA DIN STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DIN BRAȘOV 
AU EFECTUAT PRACTICA FIIND iNCADRATI IN PRODUCȚIE
• PREZENTA IN UZINE Șl ÎNTREPRINDERI'A STUDENȚILOR 
ECHIVALATĂ CU O PRODUCȚIE MARFĂ DE PESTE 20 MILI
OANE LEI • UN DEZIDERAT PENTRU VIITORUL AN UNI
VERSITAR: FIECARE STUDENT, UN MEMBRU ACTIV AL CERCU-

RILOR -----------------ȘTIINȚIFICE

MUNCITOREȘTI
Întreprinderea „electronica" bucurești

Prin muncă patriotică:
25000 de seturi radioreceptoare

Unul dintre cele mai impor
tante obiective înscrise în anga
jamentul asumat în cinstea Con
gresului U.T.C. de către tinerii 
întreprinderii „Electronica" din 
Capitală este execuția, prin mun
că patriotică în sprijinul produc
ției a 50 000 seturi complete de 
radioreceptoare. De la data de 1 
iunie cind și-au propus acest lu

cru și pină în prezent, ei au re
alizat 25 000 de seturi. Printre 
organizațiile U.T.C. care și-au 
adus o contribuție deosebită se 
numără cele din secțiile „bobi
ne și medii frecvență", „difu
zoare", „potențiometri" și „mon
taj radio-receptoare". Analiza 
îndeplinirii acestui angajament, 
a posibilităților pentru realiza
rea lui integrală înainte de data

începerii lucrărilor Congresului 
al X-lea al U.T.C. și Conferin
ței a X-a a U.A.S.C.R. este de
altfel unul din principalele 
puncte de referință aie dezbate
rilor pe care le întreprind ute- 
ciștii in actualele adunări de

C. NICOLAE
(Continuare în pag. a Il-a)

Lucrările turnului de răcire de la termocentrala Turceni avansează in ritm rapid
Foto : GH. CUCU

ADEZIUNE DEPLINA, SPRIJIN FERM POLITICII 

CONSECVENTE A ROMÂNIEI SOCIALISTE 
DE EDIFICARE A SECURITĂȚII Șl COOPERĂRII IN EUROPA, 

DE CONSOLIDARE A PROCESULUI DESTINDERII 

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

IN PAGINA A III-A

Județul Satu Mare și-a îndeplinit 

sarcinile cincinalului
Telegrama adresata Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Mult iubite ți stimate tovarășe Nieolae 

Ceauș eseu.
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Este un prilej de neț&rmuriti bucurie șl sa

tisfacție pentru organizația de partid a județu
lui Satu Mare și pentru toți locuitorii acestui 
strămoșesc meleag din nord-vestul patriei în
floritoare — români, maghiari, germani ți de 
alte naționalități —, să ne adresăm dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nieolae Ceaușescu, ra- 
portind îndeplinirea, la 7 august, a sarcinilor ce 
ni s-au încredințat pentru perioada cincinalului 
1971—1975.

Meleagurile de legendă ale Sătmarului au cu
noscut in anii ultimului cincinal o dezvoltare 
fără precedent. S-au dezvoltat și modernizat 
capacitățile de producție în toate unitățile in
dustriale, au apărut pe harta economică noi o- 
biective importante care valorifică mai intens 
resursele de muncă și materiale ale județului. 
Pe această bază s-a înregistrat un ritm anual 
de aproape 15 la sută față de 12,1 la sută cit a 
fost prevăzut inițial. Producția industrială glo
bală crește in acest an, în raport cu anul 1970, 
cu 4 miliarde lei.

Deosebit de elocvente sint și progresele de or
din calitativ ale acestor ani. Orientările judicioase 
date de partid s-au materializat în județ prin 
lărgirea continuă a gamei de produse, prin spo
rirea gradului de tehnicitate și economicitate a 
acestora. în perioada 1971—1975 au fost asimi
late sau înnoite peste 300 de produse și tehno
logii. Aproape 80 la sută din sporul de produc
ție al acestor ani s-a realizat pe seama creșterii 
productivității muncii.

Bilanțul activității economice — se spune in 
telegramă — este încununat de sporirea, de a- 
proape 7 ori, a contribuției județului nostru la 
exportul de produse. Prevederile planului de 
export la devize libere au fost îndeplinite încă 
in luna ianuarie, creîndu-se posibilitatea depăși
rii acestor prevederi cu 155 milioane lei valută.

Față de aceasta, în spiritul chemării dumneavoas
tră adresate țării pentru mobilizarea unor noi 
resurse de sporire a producției destinate expor
tului, organizația noastră județeană s-a angajat 
să realizeze suplimentar un aport valutar de 
încă 20 milioane lei.

Sîntem bucuroși să putem raporta, mult iubite 
ți stimate tovarășe secretar general al partidu
lui, că îndeplinirea cu 146 de zile înainte de 
termen a planului cincinal asigură o producție 
suplimentară — pină la fineie acestui an — de 
peste 2,8 miliarde lei, constînd in importante 
cantități de bunuri cerute de nevoile economiei.

Ca urmare a sporirii volumului producției, a 
reducerii cheltuielilor de fabricație și a creșterii 
eficienței întregii activități, prevederile la bene
ficii în acești cinci ani vor fi depășite cu peste 
250 milioane lei.

Raportind încheierea cincinalului — se arată 
în telegramă — dorim să exprimăm profunda 
recunoștință și gratitudine a organizației județe
ne, a tuturor locuitorilor meleagului sătmărean 
— români, maghiari, germani și de alte națio
nalități — față de conducerea superioară a parti
dului și statului, față de dumneavoastră perso
nal, mult iubite și stimate tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, In semn de nețărmurită recunoștință 
pentru ajutorul de neprețuit care a fost acordat 
județului Satu Mare în tot acest răstimp, pen
tru ca înflorirea sa economică și socială să fie 
pe măsura dinamismului fără precedent al dez
voltării patriei socialiste.

Profund credincioși programului luminos al 
partidului, ne angajăm solemn să nu precupețim 
nici un efort in munca și lupta noastră de viitor 
pentru a servi cu întreaga noastră capacitate 
măreața operă de progres pe cele mai înalte 
trepte de civilizație a patriei dragi, Republica 
Socialistă România.

COMITETUL JUDEȚEAN SATU MARE 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TINERII ÎNTÎMPINĂ CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C.
SI CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.

■______ • ____________________________w ■

principalul l CĂLITĂ TEA
S1 COMUNISTA
POLITICO- "

EDUCATIVE l A OMULUI
Convorbire cu

alsecretar
tovarășul NICOLAE ACRÎȘMĂRIȚEI,

Comitetului județean Neamț al P.C.R.

Experiența anului universitar 
trecut arată că In cadrul Uni
versității din Brașov s-au înre
gistrat progrese calitative în a- 
dîncirea procesului de integrare 
a invățămîntului cu cercetarea 
și producția, principalii benefi
ciari fiind studenții. în vederea 
transnunerii în viață a in
dicațiilor tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului. privind educarea 
prin muncă și pentru muncă a 
viitorilor specialiști s-a perfectat 
un sistem de practică ce permite 
studenților depășirea stadiului 
de simpli observatori, ei deve
nind elemente active în procesul 
de producție cu răsounderi pro
fesionale precise. încadrarea în 
producție —- devenită modalitate 
tradițională a nerioadei de prac
tică — a cuprins 75 la sută din
tre studenți si a fost astfel or
ganizată. îneît locurile de mun
că au asigurat o corelare optimă 
a cerințelor Drogramelor anali
tice. pe ani de studiu si specia
lități. cu nevoile consolidării de- 
nrinderilor de muncă Droductivă. 
în acest an. studenții s-au în
cadrat în princioalele întreprin
deri brașovene în secții de nro- 
fil muncind in 2 și 3 schimburi.

„încheierea din timp a con
tractelor de încadrare, ne spunea 
tovarășul conf. dr. ing. Florea 
Dudiță, rectorul Universității, a

CĂLIN STĂNCULE8CU

angajare a tinerel generații in 
acțiunea de traducere in viață a 
documentelor programatice ale 
Congresului al XI-lea al parti
dului. Concretizind această

Responsabilități precise 
pentru fiecare lucrare,
temeinică pregătire 
a recoltelor viitoare

Puternic angajați in efortul 
pentru efectuarea cu succes a 
lucrărilor agricole de vară, oa
menii muncii de pe ogoare ac
ționează în aceste zile la seceri
șul griului — acolo unde încă nu 
s-a terminat, la eliberarea tere
nului de paie, fertilizarea cu în
grășăminte, executarea arături
lor adinei, la prășitul și irigarea 
culturilor, culesul fructelor și 
legumelor, la cositul fînețelor și 
însilozatul furajelor. Imperati
vul înaltei eficiențe economice, 
așa cum s-a accentuat în cu- 
vîntarea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu la Plenara comună a 
C.C. al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, este necesitatea ca

(Continuare în pag. a Il-a)

Nivelul producțiilor recoltei viitoare depinde și de calitatea arătu
rilor adinei de vară

Foto : GH. CUCU

lucrările agricole, munca in cimp 
să se desfășoare organizat, la fel 
ca in industrie, cu sarcini pre
cise pentru fiecare formație în 
parte. Valoarea acestor principii 
aplicate în practică își găsește, 
bineînțeles, răspunsul direct în 
nivelul producțiilor obținute, al 
eficienței realizate. Pentru că 
numai printr-o minuțioasă pla
nificare și desfășurare organiza
tă a muncii în cimp se asigură 
respectarea întocmai a normelor 
agrotehnice impuse de o agri
cultură modernă, intensivă, se 
asigură executarea la timp și de 
bună calitate a tuturor lucrărilor 
de întreținere, de recoltat sau 
depozitare. Exemplul unităților 
agricole teleormănene, care au 
realizat în acest an, cu toate 
condițiile deosebite, o producție 
de grîu cu 500 kg mai mare ca 
în 1974, a demonstrat că acolo 
unde s-au efectuat corect arătu
rile, s-a fertilizat rațional și 
echilibrat in raport de rezerva 
din sol și nivelul recoltelor pla
nificate, s-a semănat la timp, 
iar recoltatul s-a desfășurat ope
rativ la momentul optim, se pot 
obține rezultate superioare. Și, 
poate producția ar fi fost mult 
mai mare dacă peste tot s-ar fi 
acționat cu același spirit de res
ponsabilitate și atenție deosebită 
fată de lucrările executate așa 
cum s-a procedat la Furculești, 
4 340 kg grîu la ha, Purani. 4 225 
kg la ha, „Dunărea" — Zimni- 
cea, peste 4 000 kg la ha, Steja- 
ru — Botoroaga, Lăceni, Dră- 
gănești-VJașca, Comoara. Buna 
experiență a acestor unități va 
trebui extinsă, prin adaptarea 
la condițiile locale, în toate 
cooperativele agricole. Analizele 
efectuate au relevat dealtfel o 
serie de concluzii deosebit de 
utile pentru apropiata campanie

de semănat a griului în folosul 
recoltei anului viitor : în struc
tura soiurilor ponderea principa
lă (65—70 la sută) va fi deținută 
de cele timpurii și semitimpurii, 
cu excepția suprafețelor irigate 
unde vor prima soiurile tardive ; 
se vor cultiva cel puțin 3—4 
soiuri în fiecare unitate cu pe
rioade diferite de vegetație ; 
normele de semănat vor fi de 
400—450 plante la metru pătrat 
pentru irigat și 500—550 la neiri
gat. Stabilirea acestor elemen
te. încă de pe acum, este o con
diție esențială pentru desfășu
rarea cu succes a campaniei din 
toamnă. „întocmirea balanței de 
semințe, condiționarea loturilor, 
efectuarea analizelor de labora
tor, stabilirea parcelelor pentru 
amplasarea culturii și reparti
zarea acestora pe echipele de 
mecanizatori-cooperatori. pe fer
me, cu responsabilități pre
cise, constituie baza temeinică a 
viitoarei recolte — ne spune 
Vasile Boncotă. director adjunct 
la Direcția agricolă județeană 
Teleorman.

Ne-am oprit ceva mai insistent 
asupra griului, pentru că actuala 
campanie a relevat o serie de 
învățăminte legate de necesita
tea respectării agrotehnicii și 
obligativitatea organizării ri
guroase a muncii, adică acei 
factori care asigură folosirea in
tegrală a bazei materiale de 
care dispunem în scopul reali
zării unor producții cit mai 
mari. Dealtfel, unitățile amin
tite mai sus se află și acum în 
fruntea lucrărilor „la zi“ : ară
turi adinei de vară, semănatul și 
întreținerea celei de-a doua cul-

ȘTEFAN DORGOȘAN

— Momentul actual de pre
gătire a Congresului al X-lea 
al U.T.C. și a Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R. reprezintă o etapă 
nouă, calitativ superioară, de

idee, v-am ruga, tovarășe secre
tar, să ne vorbiți despre prin
cipalele direcții de dezvoltare 
economico-socială a județului 
Neamț care solicită și angajează 
energia și elanul tineretului.

(Continuare In pag. a ll-a)
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LA PANOUL 
DE ONOARE
Crișan Adalbert, unul 

dintre cei mai destoinici 
mineri de la Lupeni. Ca 
și ceilalți colegi ai Iui, 
privește cu încredere spre 
viitor, spre împlinirea cit 
mai deplină în meseria 
aleasă. în preajma „Zilei 
minerului", rezultatele or
ganizației U.T.C., al cărei 
secretar este, sint dintre 
cele mai bune. Angaja
mentul organizației, luat 
în cinstea Congresului 
U.T.C. fiind menținerea 
locului fruntaș, toți mem
brii ei depun în continua
re eforturi susținute pen
tru ca raportul muncii să 
fie cit mai bogat.

Foto: GH. CUCU

— Ca de altfel întregul tine
ret al țării, și tineretul din jude
țul nostru își află în. mobiliza
toarele perspective ale etapei 
istorice pe care ne pregătim să 
o parcurgem o bază trainică de 
afirmare și împlinire. Astfel, în 
cincinalul următor, ne-am pro
pus să realizăm producția in
dustrială minimă de 24 miliarde 
de lei devansînd cu 10 ani o- 
biectivul stabilit de Congresul 
partidului. în acest scop se vor 
investi din fondurile statului 
peste 13 miliarde lei, din care 
77 la sută vor fi afectate dez
voltării industriale. Industria 
județului, în raport cu anul 
1975, va atinge procentul de 
475.9 iar dinamica producției 
agricole, în raport cu cincinalul 
1966—1970. va atinge în aceeași 
perioadă 185,9 la sută.

Cele mai ridicate ritmuri de 
dezvoltare le vor cunoaște ra
murile industriale de bază : Me-

Interviu realizat de
ȘERBAN CIONOFF 

(Continuare în pag. a Il-a)

O discuție recentă cu un fost șef de 
instituție se tot învîrte în jurul peniței 
stiloului meu și iată că mă văd determi
nat s-o așez pe hîrtie. Omul la care mă 
refer condusese, cu mai multi ani în ur
mă, un colectiv de muncă. Nu știu prin 
ce împrejurare plecase în altă parte, ur- 
mîndu-i o altă persoană care promitea 

antrenîndu-se cu niștedestul, dar care, 
cheflangii, dădu 
cinstea pe ocară și 
se făcu de rîs 
printr-un compor
tament în care pa
tima băuturii juca
se într-adevăr un 
rol de primă mînă.
- Necazul meu 

cel 
șef

ce-au făcut, imediat după ce am plecat eu, 
oamenii despre care îți spun că i-am aju
tat la selecționare, la pregătire profesio
nală, la primirea locuinței etc ? Au în
ceput să spună celui ce a rămas în locul 
meu - și asta în ședințe, public - că abia 
așteptau să vină altcineva, să se ocupe 
și de ei cu adevărat 1

...L-am privit. Deși trecuseră rnai multi

SĂRMANUL DIDEROT
de Eugen Florescu

mare, îmi
, al instituției
fer, este că unii dintre cei amestecați în 
respectiva poveste erau tineri și, mai ales, 
fuseseră aduși de mine acolo.
- Unde-i găsiseși ?
- îi luasem direct din facultăți. Cu re

comandări _bune... Cu note bune... Și-i a- 
jutasem, bătu-i-ar^vina, nu știu ce nu fă
cusem pentru ei I
- E clar că te-ai înșelat...
- înșelat ?, a sărit omul. Puțin xis. Știi

spusese acel fost 
la care mă re- 

în

ani de atunci era vădit atins de o ase
menea incalificabilă murdărie. Totuși, nu 
mi-am putut reține un zîmbet.
- Nu ride, mi-a tăiat el vorba. O vreme 

am crezut că, poate, eu încurcam ceva 
acolo, că din vina sau nepriceperea mea 
cine știe ce mergea prost. M-am retras 
liniștit, aș spune chiar autocritic. Știi însă 
ce au făcut aceiași indivizi în ziua cînd 
s-au discutat in colectiv abaterile celui ce 
a rămas șef în locul meu și cu care ei se 
întovărășiseră Ia atîtea rele ? Au sărit pe

el, domnule I Au luat o poziție, dintr-o 
dată, atît de... „principială" î'ncît cel ce 
conducea ședința i-a întrerupt spunîndu-le 
că i se face greață de fariseismul lor. Și 
eu care crezusem că mi-o făcuseră numai 
mie I
- Dă-mi voie, totuși, i-am spus omului, 

să analizez zîmbind necazul dumitale. 
Ești doar om cult, așa te știu, de ce te

miri ? iți mai a- 
mintești „Călugă
rița" lui Diderot, 
pe care o studiam 
cîndva, la literatu
ra universală ? Ce 
s-a întîmplat în a- 
cea poveste cînd, 
după maica de

Moni, o femeie excepțională, a urmat o altă 
stareță, rea, invidioasă, silnică și cgristi- 
pată ? S-au găsit destule cuvioase care, 
imediat, au trecut s-o bîrfească pe prima 
și s-o laude pe-a doua. Specia despre 
care vorbești era descrisă de multă vreme, 
stimate tovarășe I Diderot a făcut-o acum 
două sute de ani, alții mult înainte...
- Ce vrei să spui ?
- Că bi fost atent la carnetele de note,

(Continuare în pag. a Ill-ț)
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MAI MULT SI MAI BINE - 
RESORTUL INTIM AL 

ACTIVITĂȚII FIECĂRUI UTECIST
® Valoarea unei inițiative • Chemarea organizației nr. 23 a avut ecou și 

a fost preluată • „La oameni, aici am cîștigat noi" • în „dialogul" fruntași
lor vorbesc, acum, faptele

A IV-a sesiune științifică 
națională a elevilor

In locul unor FOTO-ANCHETA
F

Municipiul Cra
iova găzduiește în 
aceste zile tabăra 
C.C. al U.T.C. la 
care participă 400 
de reprezentanți 
ai tuturor județe
lor țării, în cadrul 
celei de a IV-a 
sesiuni științifice 
naționale a elevi
lor. Pe secții, se 
vor prezenta co
municări științifi
ce și referate, 
activități specifi

ce organizațiilor 
U.T.C. din școli. 
Programul este, în 
acest sens, foarte 
bogat : vizite de 
documentare, ex
cursii și drumeții, 
întîlniri cu acti
viști de partid și 
U.T.C., dezbateri 
pe probleme de 
interes major pen
tru tineret, infor
mări politice, vi
zionări de filme 
șl spectacole etc.

Activitățile spor
tive sînt grupate 
în competiția pen
tru „Cupa celei de 
a IV-a sesiuni ști
ințifice naționale a 
elevilor — Craio
va 1975“. Ediția 
actuală se vrea o 
manifestare șco
lară de înaltă ți
nută științifică, pe 
care elevii o de
dică Congresului 
al X-lea al U.T.C.

ION ELENA

măsuri operative ♦♦♦ 
un număr de telefon

Despre buna desfășurare a În
trecerii socialiste pentru înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen aveam să luăm cunoș
tință de cum am intrat pe poar
ta Fabricii de sticlă din Turda. 
Panouri impunătoare oferă ima
ginea la zi a ritmului în care 
se îndeplinesc aici sarcinile și 
angajamentele la toți indicato
rii. „în cinstea Congresului al 
X-lea al U.T.C. și in cadrul în
trecerii «Tineretul — factor ac
tiv în Îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen» vom realiza 
angajamentul economic finanțat 
in proporție de 130 la sută“.

Secretara comitetului U.T.C. 
pe f;' • " ' ■* -
bric, _____ __
nouă secție a fabricii 
șlefuitori-decalotare. 
unui panou intitulat 
muncii", notăm datele 
realizării planului.

>e fabrică, tovarășa Elena Țam- 
ne-a invitat în cea mai 

—1 secția 
în fața 
„Ștafeta 

la zi ale 
,------- ... La nivelul

fiecărei organizații consemnea
ză însemnate depășiri ale sar
cinilor zilnice.

întrecerea utecistă s-a născut 
aici într-una din recentele adu
nări generale a organizației 
U.T.C., în urma inițiativei tine
rilor de la organizația nr. 23 de 
a-i chema la întrecere pe cole
gii din schimbul următor — or
ganizația nr. 24. Sintetizate, se 
poate spune că eforturile sînt 
direcționate către: depășirea zil
nică a planului, reducerea pier
derilor tehnologice și a absen
țelor nemotivate, diminuarea 
consumului de material abraziv, 
acțiuni de muncă patriotică în 
sprijinul producției. Devizele : 
„Nici un tînăr sub normă!", 
„Nici o abatere de la discipli
nă!", „Nici un rebut în secția 
noastră!" au fost în ultima vre
me, obiective esențiale ale ac
tivității politice desfășurate. Din
tre cei mai buni, care este to
tuși, cel mai bun?

La organizația nr. 24 am stat 
de vorbă cu tinerii muncitori: 
Ana Sabău, Zoița Fiordan, Mi- 
ren Crișan, Emil Vîrtan, Dumi
tru Cherecheș și Viorel An- 
dreica. „Așa nu mai poate mer
ge. Am început bine și acum 
ne-am împotmolit. Trebuie să 
punem cu toții umărul. Doar de 
aceea ne-am luat la întrecere". 
Acestea au fost cuvintele cu 
care secretarul organizație) 
U.T.C. nr. 24, Iosif Vereș, și-a 
îndemnat membrii organizației 
la eforturi susținute atunci cînd 
a aflat că după citeva săptămînl 
de întrecere, cei din organizația

nr. 23, condusă de Dumitru Mu- 
reșan, au reușit să le-o ia îna
inte. Cum să elimine diferența? 
Propuneri de soluții, calcule, ve
neau din toate părțile. Și din 
toate se vedea clar hotărîrea ca 
in cîteva zile să-i ajungă din 
urmă. „N-o să ne lăsăm meș
tere 1“ — spun tinerii. Aflăm 
apoi motivul rămînerii în ur
mă, după săptămîni de între
cere strinsă. „Tinărul Aurel 
Duca ne-a făcut-o. Avea trei 
nemotivate. Credeți că l-am lă
sat în pace? L-am muștruluit ca 
la carte. Să vadă, și mai ales 
să priceapă că o astfel de ati
tudine este incompatibilă într-un 
colectiv închegat, dornic de afir
mare ca al nostru. Am stat de 
vorbă cu el, cu fratele lui mai 
mare care lucrează tot în fa
brica noastră. Acum, sîntem si
guri că n-o să-i mai dea mina 
să mai lipsească".

Din discuțiile avute cu tinerii 
celor două organizații, aveam să 
înțelegem că aici, la „Sticla", 
cuvîntul de ordine, este înfăp
tuirea angajamentului întregii 
țări: „Cincinalul înainte de ter
men". „La oameni, aici am ciș- 
tigat noi — ne spune șeful de 
echipă Saxon Guțiu, secretarul 
organizației de partid pe secție. 
Din tinerii pe care-i vedeți aici, 
nici unul nu are mai mult de 
23 de ani. Cînd am constituit 
secția șlefuitori-decalotare, nu 
știam cu ce oameni s-o pornim. 
Nici unul din maiștrii fabricii nu 
renunța la muncitorii cu vechi
me. Atunci, am format două 
echipe de tineri. începutul a 
fost, desigur, greu. Băieții noș
tri nu stăpîneau încă procesul 
tehnologic care e instantaneu. O 
neatenție, o întîrziere, o frîntu- 
ră de secundă, puteau duce la 
pierderi mari. Am lansat atunci 
acțiunea «Eu produc, eu contro
lez, eu răspund», inițiativă ge
neralizată acum in toată fabri
ca. Așa am ajuns ca, în prezent 
să depășim capacitatea proiec
tată, să îmbunătățim substanțial 
peformanțele liniei de fabrica
ție. Pe baza chemării la între
cere a tinerilor din cele două 
organizații ale secției noastre 
vor rezulta la finele anului, cî
teva milioane lei producție su
plimentară. Oricum, indiferent 
de cine va cîștiga Întrecerea, bă
tălia am ciștigat-o noi. Știm asta 
după oamenii pe care-i avem 
acum".

BENONE NEAGOE

Calitatea comunistă
(Urmare din pag. 1)

talurgică 47,6 la sută, Construc
țiile de mașini 57 la sută, In
dustria chimică 37 la sută, așa 
Incit ele vor însuma in 1980 66 
la sută din valoarea producției 
globale a județului Neamț.

Pornind de aici putem apre
cia că problemele prioritare în 
domeniul muncii politico-educa
tive vor viza selectarea, forma
rea și integrarea forței de mun
că tinere, pregătirea ei la nive
lul exigenței maxime pe care o 
implică „Cincinalul revoluției 
tehnico-științifice".

— Ați definit, așadar, para
metrii calitativi ai creșterii eco
nomice și sociale a județului 
Neamț in următorul cincinal. 
Dar pentru că v-ați referit la 
citeva dintre sarcinile muncii 
politice și educative in rindul 
tineretului v-am ruga să ne 
vorbiți despre cîteva dintre ceie 
mai eficiente forme și metode 
folosite de Comitetul județean 
Neamț al P.C.R. in acest sens.

— Preocuparea organelor și 
organizațiilor de partid din ju
dețul nostru s-a orientat și pînă 
acum în sensul formării și edu
cării prin muncă și pentru 
muncă a tinerei generații. De
sigur, această preocupare se în
temeiază pe interesul deosebit 
arătat de către tineret proble
maticii vieții noastre politice, 
economice și sociale dar ‘în e- 
gală măsură se ține seama de 
faptul că tînăra generație este 
dornică să se afirme, să se de
finească prin fapte concrete re
marcabile de muncă și de via
ță, Trebuie să ținem însă cont 
că nu e totul să oferim baza 
materială, tehnică sau economi
că tinerei generații, ci trebuie 
să acționăm în așa fel îneît să-1 
ajutăm pe tineri să-și conștien
tizeze. să îsi exercite ei înșiși 
drepturile și îndatoririle speci
fice în societate.

Dacă m-aș referi la situația 
particulară a județului nostru 
pentru perioada următoare, va 
trebui să plec de la ideea că 
din totalul celor peste 20 mii 
locuri de muncă ce urmează a 
fi create, mai bine de 60 la sută 
vor reveni tineretului. Firesc 
ele vor fi ocupate în primul 
rind prin importante deplasări 
de forță de muncă tlnără de la 
sat spre oraș. Se pune, deci, în
trebarea : cum trebuie să acțio
neze organele și organizațiile 
de partid, de U.T.C., toți cei
lalți factori responsabili pentru 
a-i educa pe acești tineri în 
spiritul exigenței muncitorești? 
Noi avem in județ puternice 
colective de muncă, precum 
Combinatul de fibre sintetice 
Săvinești, întreprinderea de țevi 
Roman, Combinatul de lianți și 
azbociment Roman și încă mul
te altele care oferă cadrul op
tim de formare și educare a ti
nerilor, dar trebuie să lucrăm 
așa îneît flecare colectiv, chiar 
și cele nou constituite, atît în 
industrie, agricultură, lnvăță- 
mint sau in cultură, să se con
stituie cu adevărat, așa cum o 
cere secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — colective de mun
că și de viață comunistă. Numai 
întărind politic, organizatoric și 
educativ activitatea organiza
țiilor de bază putem îndeplini 
principalul obiectiv al muncii 
politice educative, afirmarea 
calității comuniste a omului, în 
primul rînd a tineretului.

— In lumina pregătirilor 
pentru Congresul al X-lea al 
U.T.C. șl Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R. care sînt, potrivit 
măsurilor stabilite de Comitetul 
județean al F.C.R., direcțiile de 
acțiune ale organelor U.T.C. din 
județul Neamț 7

— Perioada la care vă refe
riți este pentru noi in primul 
rînd perioada unor importante

acțiuni consacrate Îndeplinirii 
ți suplimentării angajamentelor 
economice. In acest sens vreau 
să notez ca pozitivă generaliza
rea unor inițiative ale tineretu
lui în sprijinul producției lan
sata și materializate de către 
organizațiile U.T.C. : „Eu pro
duc, eu controlez, eu răspund", 
la C.F.S. Săvinești, C.L.A. Bl- 
caz, I.F.E.T. Neamț, „Utilaj fo
losit la capacitatea maximă", la 
întreprinderea de țevi Roman, 
„Cea mai îngrijită mașină", Ia 
C.I.C. Piatra Neamț, „Săptămî- 
nile record" organizate în majo
ritatea organizațiilor industriale, 

, deschiderea unor noi șantiere 
ale tineretului cum ar fi cel de 
irigații de la Horia-Roman sau 
de pe platforma industrială 
Dumbrava Roșie — Piatra Neamț. 
In paralel se desfășoară și ac
tivități în vederea ridicării pre
gătirii profesionale la cotele 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice, și aici trebuie să e- 
vidențiez preocuparea organiza
țiilor de partid și de U.T.C. de 
la C.F.S. Săvinești, I.T. Roman, 
C.L.A. Bicaz, Fabrica de volva- 
tir Tg. Neamț.

în același timp, ne preocupăm 
de intensificarea muncii de e- 
ducare moral-cetățenească a ti
neretului, în vederea respectării 
neabătute a principiilor și nor
melor vieții și muncii comuniș
tilor, ale eticii și echității socia
liste. Dar toate acestea nu se 
realizează de la sine și nici prin 
decizie administrativă, așa îneît 
preocuparea Comitetului jude
țean Neamț al P.C.R. vizează 
pentru perioada următoare de
plasarea centrului de greutate 
al întregii munci politico-educa
tive direct in organizații, cu un 
accent calitativ pentru fiecare 
utecist, pentru flecare tînăr.

Aceasta reprezintă suprema 
confirmare a eficienței acțiu
nilor noastre.

LA ÎNTREPRINDEREA DE AU
TOTURISME DIN PITEȘTI, 
DOUA MAȘINI PROCURATE 
DIN IMPORT, DESTINATE E- 
CONOMISIRII METALULUI, 
„ZAC" NEFOLOSITE, ÎN VRE
ME CE CONSUMURILE ÎNRE
GISTREAZĂ CREȘTERI NEJUS

TIFICATE

PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ

Atenția sporită ce se acordă 
economisirii metalului a depășit 
de mult stadiul unor preocupări 
exclusive a colectivelor de În
treprinderi — și acestea deloc 
de neglijat — buna lui gospodă
rire solicitînd !ntr-o tot mai 
mare măsură aportul specialiști
lor din instituțiile de cercetări. 
Pentru că, este o realitate, cer
cetarea este aceea capabilă să 
vină cu soluții moderne, de mare 
eficiență, în măsură să revolu
ționeze tehnologia prelucrării 
metalului și deci să asigure un 
grad cît mai Înalt de valorifi
care a acestuia. Extrudarea la 
rece constituie din acest punct 
de vedere unul dintre cele mai 
moderne procedee de prelucra
re a metalului, care s-a impus 
atît pentru rezultatele spectacu
loase obținute in domeniul eco
nomisirii lui, cît și prin asigu
rarea unei înalte productivități 
a muncii. Aplicarea acestui pro
cedeu necesită proeurarea unor 
mașini adecvate, unele dintre 
ele din import, investiții justifi
cate însă prin avantajele de 
necontestat care se înregistrea
ză atunci cind aceste utilaje 
sînt folosite rațional, la întreaga 
lor capacitate. Cu atît mai de 
neacceptat sînt cazurile în care 
aceste investiții nu-și justifică 
eficiența, deși consumurile mari 
de metal din unele întreprinderi 
impun aplicarea acestei tehnolo
gii deosebit de utile.

în jur de 1 milion lei valută 
a dat în urmă cu eîțiva ani în
treprinderea de autoturisme din 
Pitești pe o mașină cu patru 
posturi pentru extrudarea la 
rece (imaginea 1) prin folosirea 
căreia se reduce cu 15—25 Ia 
sută consumul de metal la re
perele de piese ce se pot confec
ționa cu ea. De mai bine de un 
an de zile, însă, nu mai funcțio
nează. Alături de ea (imaginea 
2) acoperită cu o prelată, o altă 
mașină asemănătoare, cu două 
posturi, importată acum doi ani, 
așteaptă și acum să fie montată.

— După ce am cumpărat-o pe 
prima — ne explica tovarășul 
Costică Herda, inginerul șef al 
Întreprinderii — am văzut ce 
mari avantaje aduce extrudarea 
la rece nu numai prin obținerea 
unor Însemnate economii de 
metal, dar și prin calitatea pie
selor și productivitatea muncii, 
în timp ce pentru producerea 
unei piese unui strungar ti tre
buie 10—15 minute, această ma
șină confecționează 100—120 de 
piese asemănătoare într-un mi
nut. De aceea am făcut demer-

«uri și am procurat-o și pa a 
doua.

— Atunci de ce nu le folosiți 7
— Pentru că nu ne prea pri

cepem șl pentru că nici nu prea 
avem scule, adică matrițele ne
cesare.

— Sînt primele mașini de a- 
cest fel In țară 7

— Nu.
— Cine ar trebui să vă asigure 

■culele 7
— Cea mai mare parte dintre 

ele noi, prin atelierele întreprin
derii noastre și cîteva, foarte 
puține, o întreprindere din Ti
mișoara. Cum de ați aflat însă 
de aceste mașini 7 De ce nu își 
văd alții de treburile lor și ne 
duc grija noastră 7 Oricum, aș
teptați încă o lună de zile și vă 
asigur că, pînă atunci, ori le dăm 
altei Întreprinderi, ori le punem 
noi in funcțiune.

Iată deci motivele cheltuirii 
milioanelor, iată și cauzele ru- 
ginirii lor, perspectiva ce li se 
deschide în continuare și lată, 
mai ales, grija celor de aid 
pentru a trece sub tăcere toată 
această poveste care a început 
in urmă cu tițiva ani, timp în 
care mașinile despre care vor
bim au tot fost ascunse prin 
mal multe hale ale întreprinde
rii. Acum ele se află izolate de 
stive de materiale intr-un colț 
al secției uzinaj motor. Munci
torii Întreprinderii le văd însă 
și aici, știu de ele și ori de cîte 
ori ii întrebi ce au mai în
treprins pentru gospodărirea 
metalului te Întreabă la rindul

(Urmare din pag. I)

dări de seamă și alegeri. „Din 
adunările care s-au ținut pînă 
acum — ne spunea tovarășa Vi
orica Leul eseu, secretara comi
tetului U.T.C. din uzină — re
zultă că angajamentul va fi de
pășit. Acesta este și temeiul in 
care ne-am propus ca pînă la 
23 August să ajungem la 35 000 
seturi radioreceptoare produse 
de noi prin muncă patriotică în 
sprijinul producției. Și pentru 
ca aceste produse să ajungă în 
cel mal scurt timp în magazine, 
la cumpărători, ținem o strinsă 
legătură cu colegii noștri, cu

comitetul U.T.C. de la întreprin
derea colaboratoare „Tehnoton" 
Iași care le tncasetează. Ei 
ne-au comunicat că toate radio
receptoarele pe care le-am li
vrat pînă acum sînt de foarte 
bună calitate". După cum se ve
de grija tinerilor de la „Elec
tronica" pentru producție depă
șește cadrul simplei execuții și 
raportări. Colaborînd cu orga
nizația U.T.C. de la întreprin
derea „Tehnoton" din Iași ei ur
măresc finalizarea angajamen
tului pe care și l-au asumat în 
produse care să intre cit mai 
repede in circuitul economic.

CE VESTIT! ERAU LEGUMICULTORII
DIN LUGOJ, CARE ASTĂZI CUMPĂRĂ

V

ARDEI ȘI CEAPA DI LA ALȚII
Cu cîteva decenii în urmă, le

gumicultorii Lugojului aprovi
zionau nu numai piața locală ci 
și pe cea a Caransebeșului, Oțe
lului Roșu, Nădragului. De 
atunci însă, în toată această pe
rioadă, exceptînd creșterile la 
culturile integral mecanizate, 
agricultura orașului bate pasul 
pe loc. Ba chiar s-a mai și 
strimtorat Interlocutorul nostru, 
tovarășul Gheorghe Iacob, care 
în cadrul consiliului popular 
municipal se ocupă de proble
mele agriculturii, ne dă următo
rul exemplu. Recensămintul ani
malelor făcut în 1938 arată că 
existau 8 000 de capete de vite. 
La mijlocul anului 1975 numă
rul lor abia se ridică la 1 354. 
Cel mai ciudat e faptul că din- 
tr-un excedent de produse agri
cole livrate orașelor muncito
rești din jur, Lugojul a ajuns să 
apeleze acum la sprijin din afa
ră. Da, a crescut numărul de lo
cuitori ca urmare a dezvoltării 
industriale dar au sporit și posi
bilitățile de ridicare a produc
țiilor agricole. Cu acest lucru 
toată lumea e de acord. „într-un 
an bun, ne spune președintele 
C.A.P. din Lugoj, tov. Ion Pau- 
lescu, noi livrăm pînă la 800 
tone legume". Presupunlnd că 
unui om îi ajung 30 de kg pe an, 
această cantitate este suficientă 
la peste 26 000 de locuitori. Ora
șul este mult mai mare, dar, 
printr-un calcul simplu, se poate 
constata că rezervele n-au fost 
valorificate nici pe jumătate. 
Acolo unde s-ar putea cultiva 
cu mai mult curaj legume, pe 
malul Timișului, se seamănă 
grîu și porumb. Și apoi, nu toți

„anii sînt buni !“. De pildă, a- 
nul acesta a fost neprielnic da
torită excesului de ploi, dar și 
datorită buruienilor ca urmare 
a neaplicării la timp a prașile- 
lor din lipsa brațelor de muncă. 
„Peste 1 800 hectare de teren 
arabil la care se adaugă alte 90 
ha de pomi, 21 ha de vii, 79 ha 
de finețe naturale, ne spune mai 
departe președintele C.A.P., sînt 
îngrijite de 107 oameni. Necesa
rul este completat cu oameni 
din alte județe și muncă pres
tată în cadrul acțiunilor volun- 
tar-patriotice. La mecanizarea 
pe care o avem, exceptînd sec
torul zootehnic, ne-ar mai lipsi 
vreo 200 de brațe de muncă".

200 de brațe de muncă, din- 
tr-un oraș cu peste 35 mii de lo
cuitori 1 Dintr-un oraș care-și 
revendică vechi tradiții în cul
tivarea pămîntului ! Nu credem, 
este imposibil să credem că 
dragostea lugojenilor pentru 
agricultură să fi scăzut în- 
tr-atita 
200 de 
actuala 
C.A.P., ...
cu nimic mai prejos decît în 
oricare altă parte. Care este 
atunci explicația 7 Tovarășul 
președinte al C.A.P., Ion Pau- 
lescu. găsește că actuala situație 
se datorează în principal faptu
lui că tinerii ocolesc munca în 
agricultură. Prea multe argu
mente în sprijinul acestei afir
mații nu ne-a putut însă oferi. 
Și nici nu putea din moment ce, 
așa cum aveam să aflăm de la 
tovarășul Valeriu Micota, șeful 
oficiului forțelor de muncă, nici
odată nu s-a întîmplat ca cineva 
din conducerea C.A.P. să apele-

imposibil să credem 
lugojenilor 

să fi scăzut 
incit să nu se găsească 
oameni. Mai ales că la 

putere economică a 
cîștigul asigurat nu este

lor: noi am mal făcut cite ceva, 
acum la secția presaj am ajuns 
să economisim lunar prin «fo
losirea deșeurilor, 50 de tone de 
metal dar, cu mașinile acelea 
despre care se spune că vor 
revoluționa producția prin ex
trudare ce se mai aude 7 S-au 
cheltuit milioane de lei cu ele, 
cu pregătirea celor care să le 
folosească.

...Mașinile acelea, milioanele 
acelea cheltuite pentru a în
locui prelucrarea metalului prin 
strunjlre cu prelucrarea prin 
extrudare, metodă de pe urma 
căreia nu se mai pierde la 
prelucrare nici unui gram de 
metal, îl sfidează in continuare.

— Nu publicați o lună de zile 
in ziar ce ați văzut aici și după 
aceea dați-mi mie un telefon la 
numărul 14915 să vă spun ce am 
făcut cu aceste mașini — ne-a 
rugat inginerul șef.

NICOLAE COȘOVEANU

STUDENȚII
(Urmare din pag. I)

/. D. M. S
V

ze la sprijinul lor deși acest lu
cru ar fi fost posibil. Astfel, 
constatarea că toți refuză să lu
creze în agricultură fără măcar 
a încerca să te convingi de 
exactitatea ei devine falsă.

ION DANCEA

București
«tr. Vasile Conta nr. 16 

încadrează de ur
gență: contabili prin
cipali, casieri, dacti
lografe și executori 
judecătorești - cu loc 
de muncă în str. Va
lea Cascadelor nr. 30, 
cartier Militari.

Relații suplimentare tel. 
12 8918

RESPONSABILITĂȚI PRECISE
pompe stau la secție, în vreme ce 
200 hectare cu porumb boabe 
așteaptă neîngrijite în cîmp 
sapa și aspersorul. Zilele trec, e 
arșiță, plantele s-au gălbejit, 
pămintul a crăpat. Cum se vor 
obține producțiile planificate 7 
Cine va răspunde de nerealiza- 
rea lor 7

De soarta cîmpului, a recoltei 
este răspunzătoare toată suflarea 
satului. Nu se poate admite că 
dacă lucrurile merg în general 
bine. în anumite sectoare sau 
unități agricole lucrurile să fie 
lăsate la voia întîmplării. Ab
sența de la muncă, îngrijirea 
neuniformă a culturilor, produc
țiile diferențiate obținute în a- 
celeași condiții tehnice și eco
nomice demonstrează serioase 
lipsuri organizatorice ce tre
buie grabnic înlăturate. Peste 
tot. la nivelul actualei dotări, 
printr-o judicioasă planificare și 
folosire rațională a forțelor, se 
poate practica, așa cum o de
monstrează exemplul unităților 
fruntașe, o agricultură intensi
vă, modernă, de înalt randa
ment

(Urmare din pag. I)

turi, repartizate pe echipe în a- 
cord global. Stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii Furcu- 
lești, Purani, Smirdioasa. Slobo
zia Mîndră, printr-o excelentă 
organizare și dirijare a forței 
mecanice, au arat importante su
prafețe eliberate de paie, în vre
me ce în unități ca Dobroești, 
Virtoapele, Peretu, Gratia, Vi
dele, Tătărași, zeci de tractoare 
stau nefolosite sau lucrează nu
mai 3—5 ore din zi. Cit privește 
organizarea muncii în schimburi 
prelungite, sau pe timp de noap
te. acum cînd lucrările din cîmp 
solicită aceste eforturi, au fost 
parcă uitate. O situație care nu 
diferă cu mult nici în ce pri
vește întreținerea celei de a 
doua culturi, la C.A.P. Olteni, 
Trivale. Moșteni, Roșiori de 
Vede, Brătășani, de pildă, sute 
de hectare zac îmburuienate. Și, 
iată cum, lipsa unor preocupări 
în domeniul organizării muncii 
se reflectă fidel în starea cîmpu- 
lui. La fel stau lucrurile și la 
C.A.P. Buzescu unde în plină 
campanie 5 tractoare și 2 moto-

P.S. Nu «m mai dat tele
fon ; am revenit insă din nou 
pe la întreprinderea de auto
turisme. Soarta mașinilor nu 
s-a schimbat cu nimic. E a- 
ceeași ca și acum o lună de 
zile. în absența inginerului 
șef, despre aceleași intenții, 
ne-a vorbit însă de această 
dată, directorul tehnic, tova
rășul Ion Giuvelcă : „O solu
ție trebuie să găsim, mai ales 
că știm că și alte întreprin
deri au mare nevoie de ele“. 
întrebare este însă, cînd ?

ELEMENTE ACTIVE-
permis integrarea completă, fără 
Intîrzieri. a studenților în proce
sul de producție, unde oină la 
sfîrșitul perioadei programate 
pentru această vară se va ob
ține o producție marfă de 
20 500 000 lei. Prin repartizarea 
studenților din anii mari la ni
velul șefilor de secții sau sec
toare de producție, am urmărit 
și rezultate de ordin formativ 
menite să ușureze viitorilor in
gineri familiarizarea cu exigen
țele muncii de conducere, coor
donare și concepție. Diversifica
rea producției în atelierele școală 
(prototipuri de noi utilaje, apa
ratură de cercetare, mobilier, re
pere din planul întreprinderilor 
de autocamioane, Electroprecizia

Asigurarea facultativa de accidente
a conducătorilor de autoturisme și a
altor persoane aflate în autoturisme

Pentru a răspunde cerințelor deținătorilor de autoturisme 
în vederea realizării unor mijloace suplimentare de 
prevedere în condițiile intensificării circulației rutiere, Ad
ministrația Asigurărilor de Stat a introdus asigurarea fa
cultativă de accidente a conducătorilor do autoturisme ți 
a altor persoane aflate în autoturisme.

Această asigurare acoperă cazurile de accidente pro
duse în timpul în care conducătorul sau alte persoane
(nenominalizate) se aflau în autoturism, inclusiv în remorca ), 
trasă de acesta. 1/,

Asigurarea se încheie, de regulă, pe o perioadă de un / 
an, însă la cererea asiguratului se poate încheia și pe o/ 
perioadă mai mică, dar cel puțin de 6 luni, fiind valabilă 
atît pentru accidentele produse pe teritoriul R.S. România, 
cît ți în afara acestui teritoriu, inclusiv in timpul în care 
autoturismele sînt utilizate la concursuri, întreceri sau an
trenamente pentru acestea.

Asigurarea se poate încheia, la alegerea asigurațifor, la 
sume asigurate între 5 000 ți 30 000 de lei, in funcție de 
care costul asigurării este intre 80-240 de lei anual, care 
poate fi plătit ți în rate.

Condițiile speciale de asigurare mai prevăd ți alte avan
taje pentru asigurați. Relații în acest sens se pot obține de 
la responsabilii cu asigurările din organizațiile socialiste, 
agenții ți inspectorii de asigurare sau, direct, la oricare 
unitate ADAS ori filială A.C.R., care, la cerere, vă încheie 
ji asigurarea respectivă.

— Săcele, Hidromecanica. Trus
tul de construcții-montaj din 
Cîmpina, aparate și utilaje de 
învătămînt din planul de pro
ducție al Ministerului Educației 
și învățămîntului. producție 
pentru autodotare) a antrenat 
peste 2 000 de studenți din anii 
I-III din facultățile de mecani
că. industria lemnului si tehno
logia construcțiilor de mașini ob- 
ținîndu-se o producție marfă de 
peste 5 milioane Iei.

O atenție deosebită s-a acor
dat în acest an și activității de 
proiectare. Astfel, studenții dîn 
anii mari au participat la reali
zarea unor contracte încheiate 
cu întreprinderea de autocami
oane, I.C.P.A.T.. Combinatul de 
prelucrare a lemnului în vederea 
perfecționării tehnologiei de pre
lucrare. a aparaturii și instala
țiilor electrice.

Existenta Centrului de învă- 
țămînt-cercetare-proiectare la 
întreprinderea de autocamioane 
Brașov, unde sînt integrate ca
tedrele de tehnologia construc
țiilor de mașini și de autoca
mioane și tractoare, permite 
studenților din anii IV și V de 
la secțiile de profil o activitate 
complexă de instruire. în care 
este folosită experiența specia
liștilor din producție. Preluarea 
unor activități de cercetare și 
producție ale întreprinderii de 
către colective mixte formate 
din cadre didactice și studenți 
constituie, de asemenea, o for
mulă de integrare ce dorim s-o 
extindem în viitorul an univer- 

A sitar".
/ Dar nu numai activitatea prac- 
7 tică și de cercetare constituie 
' garanția unei reușite a integră

rii, ci și mutațiile din cadrul 
procesului de învătămînt.

„în acest sens, ne spunea Gri- 
gore Gogu. președintele Consi
liului U.A.S.C. din Universitate, 
asociațiile studenților comuniști 
au militat permanent pentru îm
bunătățirea acestuia, pentru in
troducerea unor metode moderne 
în predare. In prezent, sînt folo
site frecvent la cursuri mijloa
cele de predare audio-vizuale, 
bibliografiile sînt completate cu 
cursuri litografiate sau tipărite. 
Introducerea cursurilor de pro
gramare și existenta Centrului 
de calcul, de care beneficiază 
toți studenții din facultățile cu 
profil tehnic, facilitează folosi
rea metodelor matematice mo
derne în activitatea de cercetare. 
Continuîndu-se o tradiție inau- 

ată în urmă eu tdțiva ani s-a 
organizat și o sesiune comună 

e comunicări cu cercurile de 
creație științifică și tehnică a

tinerilor din producție, prima 
manifestare de amploare dedi
cată Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. Se publică în conti
nuare ghidul temelor de cerce
tare pentru cele 23 de cercuri 
științifice, ce angrenează în ac
tivitatea lor peste 600 de stu- 
denți, astfel ca 
practică să poată fi 
pentru începerea __________
și a schițării soluțiilor, ce se 
vor materializa în viitorul an u- 
niversitar. Asociațiile studenți
lor comuniști își vor intensifica 
munca de mobilizare în activita
tea științifică deoarece conside
răm că fiecare student, viitor 
inginer, trebuie să participe la 
cercetare încă din primii ani de 
facultate, fie în cadrul cercurilor 
pe discipline, fie în colective 
mixte de catedră.

Astfel vom putea contribui 
mai eficient la realizarea sco
purilor integrării, la obținerea 
unor rezultate mai bune în ca
drul întrecerii profesionale stu
dențești".

Atingerea obiectivelor integră
rii, formarea unor specialiști 
complex pregătiți pentru econo
mia națională, a unor absolvenți 
capabili să răspundă, imediat 
după prezentarea la posturi, exi
gențelor viitoarelor locuri de 
muncă vor fi înlesnite, odată cu 
începutul anului universitar 
1975—1976, de o serie de măsuri, 
care vor contribui la perfecțio
narea procesului instructiv. la 
stabilirea unor trainice legături 
ale acestuia cu cercetarea și 
producția.

Astfel se prevede integrarea 
secției de utilaj tehnologic și a 
catedrei de specialitate la între
prinderea de tractoare Brașov, 
realizarea unei platforme de 
preindustrializare a lemnului la 
Facultatea de silvicultură, tran
sferarea de la Ministerul Econo
miei Forestiere și a Materialelor 
de Construcții către aceeași fa
cultate a unui ocol silvic, unde 
vor munci studenți și cadre di
dactice, preluarea de către sec
ția de mecanică agricolă (cadre 
didactice și studenți din anii IV 
și V) a unui lot de mașini agri
cole din cadrul I.A.S. Feldi- 
oara, asigurîndu-se întreținerea 
și lucrările specifice, extinderea 
laboratorului de prelucrare auto
mată a datelor. Mai semnalăm 
în încheiere optimizarea prac
ticii din timpul viitorului an u- 
niversitar prin compactarea pe
rioadelor pentru a se asigura 
astfel continuitatea fluxului 
tehnologic in toate atelierele 
școală.

perioada ' de 
utilizată 

documentării
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ADEZIUNE DEPLINĂ, SPRIJIN FERM POLITICII CIINSECVENTE Â ROMÂNIEI
A

Alături de întregul nostru po- cuvîntări de la tribuna Confe- 
por, comuniștii, toți oamenii rinței, cuvîntare ce a fost deo- 
muncii de pe meleagurile doi- sebit de apreciată pe plan eu- 
jene au trăit momente de înal- ropean și internațional, pentru 
tă satisfacție și mîndrie patrio
tică pentru activitatea prodi
gioasă constructivă, de largă 
adeziune pe plan european, pe 
care dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu ați 
desfășurat-o la Conferința pen
tru securitate și cooperare în 
Europa — se arată în telegra
ma Comitetului județean Dolj 
al P.C.R. și Consiliului popular 
județean.

Cuvîntarea pe care ați rostit-o 
la acest forum reprezintă o con
tribuție remarcabilă a națiunii 
române la asigurarea securității 
și păcii pe continentul nostru 
și în lume, un corolar al vastei 
și neobositei activități desfășu
rată cu consecvență și clarviziu
ne marxistă de Partidul Co
munist Român, de dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru un climat de 
pace și destindere Internațio
nală.

Comuniștii, toți cei ce mun
cesc și trăiesc in județul Dolj, 
își exprimă satisfacția și ade
ziunea lor deplină față de ex
cepționala cuvîntare rostită de 
dumneavoastră la încheierea 
Conferinței de la Helsinki și 
se angajează să traducă neabă
tut în viață hotărtrile celui 
de-al Xl-lea Congres al P.C.R., 
conștienți că astfel își vor aduce 
partea lor de contribuție la ridi
carea patriei noastre spre noi 
culmi ale civilizației si bună
stării, la creșterea prestigiului 
României pe plan internațional.

Prin strălucita cuvîntare 
rostită la tribuna înaltului 
forum de la Helsinki, ați reafir
mat, încă o dată, gîndurile, 
voința și hotărirea neclintită a 
partidului și statului nostru de 
a face totul ca pe continentul 
european și în întreaga lume să 
se realizeze marele deziderat al 
omenirii, excluderea definitivă 
a războiului din viața popoare
lor, pentru instaurarea unei 
păci trainice pe planeta noastră 
— se spune în telegrama Minis
terului Agriculturii și Industriei 
Alimentare.

Permiteți-ne, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
ca și pe această cale să ne ex
primăm cu toată căldura senti
mentele noastre profunde, admi
rația și totala adeziune față de 
neobosita activitate ce o depu
neți, pentru promovarea intere
selor fundamentale ale poporu
lui român, pentru contribuția 
dumneavoastră personală la 
instaurarea unor relații noi, 
mai drepte în lume.

Ne angajăm in fața conduce
rii partidului, a dumneavoastră 
personal, să nu precupețim nici 
un efort pentru realizarea mă
rețului Program adoptat de 
Congresul al Xl-lea al partidu
lui, pentru traducerea in viață 
a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

curajul, franchețea și realismul 
ei — se arată In telegrama 
Comitetului Uniunii Ziariștilor.

Avînd in inimi cele mai alese 
sentimente de dragoste și recu
noștință față de dumneavoastră 
— cel mai bun și iubit fiu al 
poporului român — mindri că 
națiunea română prin persoana 
dumneavoastră este onorată și 
apreciată în lumea întreagă, ga
zetarii din România socialistă, 
conștienți de marea responsabi
litate pe care le-o impune cali
tatea de activiști de partid, vă 
asigură încă o dată de hotărîrea 
lor neclintită de a lupta cu toate 
forțele pentru transpunerea în 
viață a politicii interne și exter
ne a partidului, pentru promo
varea înaltelor idealuri de uma
nitate, de pace, prietenie și 
colaborare între popoare.

pendenței și suveranității, pe 
renunțarea la forță și la amenin
țarea cu forța.

Lucrătorii și membrii organi
zațiilor cooperației de consum 
vă asigură, și cu acest prilej, că 
vor munci neobosit pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresu
lui al Xl-lea al Partidului Co
munist Român.

In telegrama Conciliului Na-

Telegrame

Academician doctor inginer Elena Ceaușescu
a primit pe profesor doctor

Guillermo Soberon Acevedo și pe profesor

Exprimîndu-ne întreaga ade
ziune și deplina aprobare pentru 
laborioasa dumneavoastră acti
vitate, pentru întilnirile și rodni
cele convorbiri pe care le-ați 
purtat la Helsinki cu șefi de 
state, partide și guverne, noi, ga
zetarii, ne alăturăm întru totul 
ideilor de înaltă valoare teore
tică și practică ce au stat la 
baza istoricei dumneavoastră

Prin cuvîntul dumneavoastră, 
urmărit cu deosebit interes nu 
numai de români, dar și de re
prezentanții cei mai autorizați 
ai statelor participante la Con
ferința de la Helsinki, ați făcut 
încă o dată cunoscută lumii în
tregi poziția principială, înainta
tă a României față de marile 
probleme cu care este confrun
tat continentul nostru. Conținu
tul bogat de idei politice, clari
tatea și principialitatea cu care 
le-ați expus, confirmă marele 
prestigiu de care se bucură po
litica externă a țării noastre în 
relațiile cu statele lumii, politică 
indisolubil legată de activitatea

transpunerea în viață a Actului 
final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în 
vă asigurăm, iubite 
Nicolae Ceaușescu, că 
precupeți nici un efort 
face totul pentru continua am
plificare a schimburilor econo
mice și cooperării internaționale 
a țării noastre cu celelalte 
state în spiritul și climatul de 
destindere creat prin semnarea 
documentului Conferinței — se 
spune în telegrama Ministerului 
Comerțului Exterior șl Cooperă
rii Economice Internaționale.

Ne angajăm ferm de a spriji
ni pe toate căile politica exter
nă a partidului și statului nos
tru pentru creșterea prestigiului 
internațional al patriei noastre 
socialiste.

Europa, 
tovarășe 
nu vom 
șl vom

In telegrama Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste se 
menționează : întreaga dum
neavoastră participare la Con
ferința pentru securitate și co
operare în Europa, cuvîntarea

adresate C.C. al P.C.R.,

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

țional al Societății de Cru
ce Roșie se spune : Expri- 
mîndu-ne deplina adeziune 
față de neobosita dumneavoastră 
activitate pentru succesul Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa, pentru 
fiecare cetățean al patriei noas
tre este o deosebită satisfacție 
de a vedea încă o dată confir
mate justețea și realismul poli
ticii externe a Partidului Comu
nist Român, a României, atit de 
strălucit exprimate în cuvîntarea 
rostită de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de la înalta 
tribună a conferinței. Ne anga
jăm să acționăm neabătut în 
spiritul acestor generoase prin
cipii de pace și securitate, prin
cipii care călăuzesc și activitatea 
Crucii Roșii române atit pe plan 
Intern, cit și extern.

prodigioasă ce o desfășurațl tn 
fruntea partidului și statului 
nostru — se menționează în tele
grama Colectivului Întreprinde
rii de autocamioane Brașov.

Constructorii de autocamioane 
brașoveni, manifestindu-și totala 
adeziune față de activitatea 
delegației române, a dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. se angajează 
solemn în fața partidului să nu 
precupețească nici un efort în 
munca pentru traducerea în 
viață a istoricelor hotărîri ela
borate de Congresul al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român, 
aducîndu-și astfel modesta con
tribuție la edificarea pe pămin- 
tul României a societății socia
liste multilateral dezvoltate, la 
creșterea prestigiului țării noas
tre în lume, pentru binele și 
bunăstarea poporului român.

în telegrama Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Centrale a 
Coopertivelor de Consum se 
spune : Comuniștii, toți lucrăto
rii și membrii cooperației de 
consum își exprimă cele mai 
profunde sentimente de dragoste 
și recunoștință față de dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru reafirmarea 
cu putere, de la tribuna Con
ferinței de la Helsinki, a gîndu- 
rilor, voinței și hotărîrii neclin
tite a întregii noastre națiuni de 
a face totul ca p» continentul 
european, ca și în Întreaga lume, 
să se înfăptuiască marele dezi
derat al securității popoarelor, 
dorința lor de a trăi liber și în 
pace.

Semnătura dumneavoastră, re
prezentantul cel mai autorizat 
al României socialiste, pusă pe 
Actul final al Conferinței, poar
tă girul nostru, al tuturor cetă
țenilor patriei și exprimă nă
zuința poporului român de pace 
și colaborare în lume, de reali
zare a acelor relații noi, bazate 
pe egalitate, pe respectul inde-

Ne exprimăm satisfacția și 
adeziunea deplină pentru punc
tul de vedere expus cu strălucită 
claritate și tn cel mai profund 
spirit constructiv de la înalta 
tribună a Conferinței de la 
Helsinki — se arată în telegrama 
Ministerului Industriei Metalur
gice.

Asigurîndu-vă, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de tot devotamentul 
nostru șl aprobarea deplină față 
de tot ceea ce întreprindeți pen
tru înflorirea României socialis
te și creșterea prestigiului ei în 
lume și însuflețiți de înaltul 
dumneavoastră exemplu, ne an
gajăm să contribuim cu întrea
ga noastră energie creatoare la 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce revin ramurii metalurgi
ce și la înfăptuirea politicii in
terne șț externe a partidului și 
statului.

de înaltă ținută teoretică și clar
viziune practică constituie o 
contribuție remarcabilă la evo
luția pozitivă a evenimentelor 
politice contemporane, deschi- 
zînd noi perspective destinderii, 
înțelegerii și colaborării interna
ționale, schimbului de valori 
materiale și cultural-artistice. 
Sint acțiuni care se înscriu pe 
linia politicii consecvente a Ro
mâniei socialiste, inspirate și 
promovate direct de neobosita 
dumneavoastră activitate politi
că, privită astăzi cu stimă și res
pect pe toate meridianele plane
tei noastre.

Ca purtători de cuvlnt ai crea
torilor din toate domeniile artei, 
permiteți-ne să vă transmitem 
angajamentul solemn al celor 
ce trudesc pe tărîmul literaturii, 
muzicii, artelor plastice, teatru
lui și cinematografiei, de a-și 
valorifica Întregul talent în ope
re menite să afirme în lume 
cugetul și simțirea românească, 
atașamentul sincer și nestră
mutat al poporului nostru față 
de idealurile de pace, colabo
rare, respect față de toate na
țiunile lumii.

Pe deplin conștienți de rolul 
important al activității de co
merț exterior și de cooperare 
economică internațională la

Magistrala cuvîntare pe care 
ați rostit-o în cadrul Conferin
ței de la Helsinki reprezintă o 
contribuție la abordarea lucidă, 
responsabilă a marilor proble
me ce frămîntă astăzi omeni
rea — se scrie în telegrama Mi
nisterului Energiei Electrice.

Dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
aveți o contribuție remarcabilă 
la ridicarea prestigiului Româ
niei pe plan internațional, la 
edificarea unei Europe a secu
rității și cooperării, a conlucră
rii prietenești și înfloririi tu
turor națiunilor, pentru o lume 
din care să fie exclus războiul 
și în care să existe o nouă or
dine economică și politică.

SPORT • SPORT o SPORT • SPORT
Rapid înaintea noii stagiuni

® Pregătiri intense pentru etapa in augurală a campionatului și primul meci 
din „Cupa cupelor" • Miercuri, 13 august, feroviarii susțin o partidă la Atena

Cîștigătoarea „Cupei Româ
niei", formația Rapid și-a inten
sificat pregătirile în vederea 
noului sezon competițional, a- 
vînd în program o serie de 
jocuri oficiale importante. Dar 
iată unele amănunte furniza
te, ieri, de fostul internațional 
Vasile Copil, antrenorul secund 
al formației feroviare.

— Cu ce lot veți aborda jocu
rile din sezonul de toamnă ?

— La ora actuală avem cea 
mai tînără formație dintre com
petitoarele primei divizii. Res
pectiv, la startul celei de-a 58-a 
ediții a campionatului ne vom 
prezenta cu majoritatea jucăto
rilor folosiți în întrecerile din 
categoria B și în meciurile din 
„Cupa României". Menționez că 
Manea și 
tisfac, în 
litar, vor 
în cadrul
Avem o singură absență ; por
tarul Răducanu, care a cerut 
transferul pentru Sportul stu
dențesc. Amintssc că au reve
nit în lotul nostru : Rontea, îm
prumutat formației Progresul 
Brăila, Stanca (Metalul Aiud), 
Cincă (Chimia Rm Vilcea) și a 
fost transferat de la Sportul 
studențesc tînărul fundaș N. Du
mitrescu.

Rișniță, care își sa- 
prezent, stagiul mi- 
continua să activeze 
formației noastre.

— Care sint obiectivele pen
tru noua stagiune ?

— Desigur, dorim să conti
nuăm seria succeselor obținute 
în prima parte a acestui an, 
și, în finalul campionatului, să 
ocupăm o poziție fruntașă în 
clasament. De asemenea, aștep
tăm cu interes prima confrun
tare din noua ediție a „Cupei 
cupelor", cu redutabila formație 
belgiană Anderlecht Bruxelles, 
pentru care ne pregătim cu mul
tă atenție.

După scurta vacanță de vară, 
lotul nostru s-a pregătit, timp 
de 12 zile, la Predeal, unde s-a 
lucrat intens. Am susținut și trei 
meciuri amicale, cu Metalul 
Plopeni (3—0), Nitramonia Fă
găraș (1—1) și Unirea Tricolor 
(4—0), în care majoritatea ju
cătorilor au dat un randament 
mulțumitor. Primele două me-

ciuri de campionat, programate 
in Capitală, cu Olimpia Satu 
Mare (duminică 17 august, pe 
stadionul „23 August") și Steaua 
(duminică 24 august) se anunță 
dificile. însă, componenții echi
pei noastre se pregătesc cu 
multă sîrguință, fiind dornici 
să ofere noi satisfacții entu
ziaștilor suporteri. Iată și lotul 
cu care începem campionatul : 
Ioniță, Roșea (portari), Pop, FI. 
Marin, Grigoraș, Niță, Iordan, 
Dumitrescu, Cineă (fundași), 
Angclescu. M. Stelian, Savu, 
Petcu (mijlocași), Rontea, Nea- 
gu, Rișniță. Manea, Mihalache 
(atacanți). în curs de perfectare, 
transferarea lui Leșeanu de la 
Sportul studențesc. înaintea pri
mei etape de campionat vom 
susține un joc, în deplasare, cu 
A.E.K. Atena, din prima divizie 
a campionatului Greciei. Partida 
va avea loc miercuri, 13 august.

M. LERESCU

CAMPIONATELE 
BALCANICE DE ATLETISM 

PE MICUL ECRAN
Transmisii directe : vineri 

8 august, între orele 17,40 — 
19,05, sîmbătă 9 august. între 
orele 18,00—19,15 și duminică 
10 august, între orele 18,00— 
19.00.

• CAMPIONATELE RE
PUBLICANE DE CICLISM 
au continuat joi, pe șoseaua 
Ploiești — Urziceni. Proba 
contracronometrului indivi
dual (40 km) a fost ciștigată 
de dinamovișții M. Ramașca- 
nu și I. Cosma care au fost 
cronometrați in același timp: 
57’07” (medie orară 42,020 km). 
Locul următor a fost ocupat 
de Teodor Vasile (Dlnamo) 
— 57’15”.

• ÎN TURUL DOI al tur
neului internațional de tenis 
de la North Conway (S.U.A,), 
jucătorul român Ilie N ăst ase 
l-a întilnit pe englezul Gra
ham Stillwell în fața căruia 
a ciștigat in două seturi, cu 
6—3, 6—2. Principalul favo
rit al concursului, america
nul Jimmy Connors, l-a eli
minat cu 7—5, 6—3 pe aus
tralianul John James.

• ÎN LOCALITATEA IU
GOSLAVA CEACEAK au 
început întrecerile celei de-a 
13-a ediții a campionatului 
balcanic de baschet pentru 
juniori, la care participă se
lecționatele Bulgariei, Gre-

ciei, Turciei, României și 
Iugoslaviei.

Primele două partide dis
putate s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Iugo
slavia — Grecia 76—71 (35— 
27); Turcia — Bulgaria 84— 
74 (46—26).

Echipa României a avut zi 
liberă.

• ÎN PRIMA ZI a turneu
lui internațional feminin >de

De la înalta tribună a Confe
rinței de la Helsinki, dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați afirmat încă o 
dată lumii întregi dorința de 
pace și bună înțelegere de care 
este animat poporul român, de- 
monstrînd cu convingere și cla
ritate că întreaga politică a par
tidului și statului nostru cores
punde pe deplin intereselor vi
tale ale națiunii noastre, cauzei 
păcii și libertății. Prin aceasta, 
ați ilustrat fermitate și realism 
în abordarea multiplelor pro
bleme care confruntă lumea con
temporană, subliniind, totoda
tă, soluții practice pentru rezol
varea lor pașnică — se scrie în 
telegrama Ministerului Finanțe
lor.

Este meritul incontestabil al 
partidului și statului nostru, al 
dumneavoastră personal, tova
rășe secretar general, că patria 
noastră ș-a angajat — ferm și 
hotărît — în lupta pentru o 
Europă a păcii și securității, în 
lupta pentru făurirea unei lumi 
mai drepte șl mai bune, a unei 
noi ordini economice și politice 
Internationale.

într-o telegramă a Ministeru
lui Justiției se «pune : Lucrăto
rii Ministerului Justiției, instan
țelor judecătorești, notariatelor 
de stat și colegiilor de avocați 
vă adresează, din adîncul ini
mii lor, cele mai calde mulțu
miri și își exprimă sentimentele 
lor de îndreptățită mîndrie pa
triotică și de vie satisfacție, 
pentru contribuția de seamă pe 
care ați adus-o la .întreaga des
fășurare a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa, pentru magistrala cuvîntare 
pe care ați rostit-o de la înalta 
tribună a acestui forum, în care 
ați înfățișat idealurile de liber
tate, independență, pace și pro
gres social, concepția României 
despre asigurarea securității pe 
continentul nostru și în întrea
ga lume.

Au mai adresat telegrame : 
Comitetul de Stat pentru Pre
țuri, Tribunalul Suprem, Procu
ratura Republicii Socialiste Ro
mânia, Uniunea Centrală a Co
operativelor Meșteșugărești, U- 
niunea Artiștilor Plastici. Con
siliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, Uniunea Socie
tăților de Științe Medicale, Co
mitetul municipal Tg. Mureș al 
P.C.R. și Consiliul popular mu
nicipal, Comitetul municipal 
Deva al P.C.R.. Comitetul muni
cipal Petroșani al P.C.R., și 
Consiliul popular al municipiu
lui, Comitetul municipal Sighi
șoara al P.C.R., Șantierul naval 
Galați, Combinatul siderurgic 
Galați, Combinatul chimic Tîr- 
năveni, întreprinderea „Unio“ 
Satu Mare, Comitetul organi
zatoric «1 veteranilor din răz
boiul antifascist, Academia Mi
litară, Comandamentul trupe
lor chimice, Comandamentul ar
tileriei, Comandamentul trupe
lor de pompieri, Regimentul de 
gardă, Comandamentul apărării 
antiaeriene a teritoriului. Co
mandamentul infanteriei și 
tancurilor, Comandamentul apă
rării locale antiaeriene și mon
senior Francisc Augustin, con
ducătorul Arhiepiscopiei roma- 
no-catolice din București.

„MÂNUȘA LITORALULUI»

doctor Socorro Charez de Soberon
Academician doctor inginer 

Elena Ceaușescu, directorul ge
neral al Institutului central de 
cercetări chimice, a primit, joi 
după-amiază. în stațiunea Nep- 
tun, pe profesor doctor Guiller
mo Soberon Acevedo, rectorul 
Universității Naționale Autono
me din Mexic, împreună cu so
ția, profesor doctor Socorro 
Charez de Soberon.

La întrevedere au participat 
tovarășii loan Ursu, președinte
le Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, și George 
Ciucu, rectorul Universității din 
București.

în acest cadru, aavut loc so- 
lemnltatea lnmînărli tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a diplomei prin 
care i se conferă titlul de profe
sor universitar extraordinar al 
Universității Naționale Autono
me din Mexic.

în alocuțiunea rostită au acest

prilej, 
beron 
revine 
ruga 
Ceaușescu să primească titlul de 
profesor universitar extraordi
nar al Universității Naționale 
Autonome din Mexic, pe care 
marele senat al prestigioasei 
instituții mexicane de cultură, 
cu o tradiție de mai bine de 
patru secole, 1-1 acordă în 
semn de profundă stimă și pre
țuire față de eminenta sa per
sonalitate științifică, pentru ac
tivitatea remarcabilă desfășu
rată pe tărîmul științei, pentru 
contribuțiile importante aduse 
la progresul oeroetării în do
meniul chimiei, la dezvoltarea 
României, la promovarea cola
borării universitare româno- 
mexlcane.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a subliniat, în alo-

AtiEXltA
PRIMIRI

Joi după-amiază, Ion Pățan, 
viceprim-ministru, ministru al 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, și 
Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, au pri
mit delegația economică a Re
publicii Arabe Egipt condusă de 
Mohamed Zaki El Shafei, minis
trul economiei, președintele 
părții egiptene în Comisia mîx-

rectorul Guillermo So- 
Acevedo a arătat că îi 
plăcuta misiune de a 
pe tovarășa Elena

cuțiunea de răspuns, că se sim
te onorată de acordarea acestui 
titlu universitar, care reprezintă 
și o deosebită cinste adusă șt»n- 
ței românești, o semnificativă 
expresie a bunelor relații stator
nicite între forurile universitare 
din cele două țări.

Tovarășa Elena Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că, în 
spiritul relațiilor de prietenie 
care leagă popoarele român și 
mexican, colaborarea dintre oa
menii de știință din cele două 
țări se va dezvolta continuu In 
interesul ambelor națiuni, al 
progresului lor economic și so
cial.

După ceremonia înmînăril 
înaltului titlu universitar, tova
rășa Elena Ceaușescu ș-a Între
ținut cordial cu oaspeții.

Convorbirea care a avut 
cu acest prilej s-a 
intr-o atmosferă de 
tenie.

loc 
desfășurat 

caldă prie-

tovarășul

tă guvernamentală de coopera
re economică și tehnico-științi- 
fică egipteano-română, car» 
participă la lucrările Sesiunii a 
IX-a a acestei comisii.

Cu acest prilej, s-a examinat 
stadiul relațiilor de colaborare 
economică și tehnică dintre cele 
două țări.

A participat ambasadorul Re
publicii Arabe Egipt la Bucu
rești, Hassan Daoud, precum și 
Petru Burlacu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
la Cairo.

Joi după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim-mi
nistru al guvernului, a primit pe 
tovarășul Alexei Konstantinovlci 
Antonov, ministrul industriei 
electrotehnice al U.R.S.S., care 
face o vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
discutate, într-o atmosferă prie
tenească, problemele referitoare 
la dezvoltarea în continuare a 
colaborării româno-sovietice în 
domeniul electrotehnicii și elec
tronicii.

La întrevedere a participat 
Constantin Ionescu, ministrul 
industriei construcțiilor de me- 
șinl-unelte și electrotehnicii. A 
fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

Electromureș. In atelierul de tratament termic pentru rezistențe

Dispute echilibrate, dîrze,

în a doua reuniune
Tradiționala competiție pugi- 

listică estivală ..Mănușa li
toralului", se află în plină 
desfășurare. Joi seara, Sala 
sporturilor din Constanța, pli
nă pînă la refuz, a găzduit 
cea de a doua gală semifinală. 
Peintru întregul parcurs al desfă
șurării întîlnirilor publicul spec
tator a urmărit meciuri destul 
de aprig disputate, aplaudînd cu 
căldură pe învingători, chiar 
dacă unii dintre pugiliștii „lo
calnici" au trebuit să coboare 
treptele ringului învinși. Prima 
dezamăgire a constănțenilor a 
produs-o Băcanu Hari de la 
Farul, care, după o repriză ex
celentă, la una din contre re
cepționate la ficat, în repriza a 
doua, cedează vizibil pasul în 
favoarea lui N. Stamatescu din 
București. cîștigător clar 
puncte. Un alt favorit al 
Ion Adam este întrecut dar la 
puncte, de tînărul pugilist Ion 
Mantu „Steaua București" care 
prin acurateț loviturilor își 
apropie decizia juriului fiind a- 
plaudat la scenă deschisă. Este 
un tînăr despre care se va mai 
auzi. Regretabil gestul antreno
rului emerit Petre Mihai,

lăți, care supărat pe arbitrul de 
ring pentru un avertisment, dat 
de altfel destul de ușor, lui A- 
drian Guțu în întîlnirea cu Con
stantin Lică (Farul), cu un mi
nut înainte de finalul meciului, 
își abandonează elevul. Este un 
gest pe care nu l-am mai dori.

Sîmbătă seara, de la orele 19 
va avea loc în aceeași sală, gala 
finală.

I. B.

Alte rezultate mai importante: 
Gh. Ciochină b.p. Săli Iuseim ; 
N. Butișeacă b.p. C. Tirches; M. 
Stamatescu b.p. H. Băcanu; I. 
Mantu b.p. I. Adam.

fa* /•

S ti ''
Â

SĂRMANUL DIDEROT
(Urmare din pag. I)

și n-ai observat că ele figurau pe numele 
unor lichele I Schimbările acestea nu-s 
posibile la altă categorie morală. Te-ai 
străduit să crești niște lichele. Și le-ai 
„crescut"...

- îmi dau seama că am greșit, a re
cunoscut el.
- Dar nu o singură dată, dacă ni-I re

amintim din nou pe Diderot, lartă-mă, te 
fac, poate, să-ți par moralizator : ce spu
nea eroina lui că nu poate tolera nici
decum ? Nedreptatea, nerecunoștința, 
neadevărul. Nerecunoștința manifestată, 
după cum bine vezi, era considerată de 
moraliștii secolelor trecute tot așa de gra
vă ca și nelegiuirea sau încălcarea ade
vărului. Omul incapabil de recunoștință 
este capabil de orice, inclusiv de trădare, 
ziceau acei înțelepți. De aceea erau foar
te atenți la specia cu pricina. O dădeau 
în vileag. Dumneata i-ai spus celui ce ți-a 
urmat la post aceste lucruri ?
- Evident, nu... Era vorba de mine.
- Dar, pînă la urmă, a fost vorba și de 

el. Și de alții. Și de ei înșiși.
...Sărmanul Diderot I, mă gîndeam. De

cînd își scria el romanele au trecut cîteva 
secole. Le-am citit, le-am studiat chiar la 
școală, am tras concluzii bune, dar iată 
că învățăm uneori mult prea greu să și a- 
plicăm ceea ce ne-a lăsat ca înțelepciune. 
Și nu numai el. Tot gîndindu-mă la Diderot 
mi-a venit însă în minte și o relatare a 
unor universitari chinezi, făcută cu ocazia 
unei vizite la Pekin. „Înainte de a intra în 
facultate, noi îi trimitem mai întîi pe tineri 
pentru doi ani la muncă, îmi spuneau ei. 
Cunoaștem astfel nu numai ce știu, djar și 
ce caracter au. In facultate se intră pe 
baza notelor, a muncii și a aprecierii ca
racterului. Fiindcă, spuneți-mi, tovarășe, 
mă întrebau profesorii chinezi, ce rost are 
să favorizezi intrarea unor lichele în în- 
vățămîntul superior ? Iar în doi ani de 
muncă zdravănă la secerat se vede cine-i 
om și cine nu...".

Desigur, metoda lor, a tovarășilor chi
nezi. Totuși, ea duce mai departe critica 
amicală făcută fostului șef de instituție. 
Fiindcă, vedeți, cu sau fără greșeala lui, 
lichelele existau. Aveau diplomă. Și note 
bune. Dacă nu-i alegea el, se duceau în 
altă parte, în alt colectiv.

Iar noi știm ce poate, uneori, o lichea 
cu nota zece 1

-s

baschet de la Iambol (Bulga
ria), prima reprezentativă a 
Bulgariei a întrecut cu sco
rul de 66—41 (42—21) forma
ția Iugoslaviei.

Alte rezultate din grupele 
preliminare: U.R.S.S. — Bul
garia (B) 82—57 (39—27): Po
lonia — Ungaria 59—41 
(28—14).

Echipa României va tntilni 
in primul joc selecționata 
Franței.

• TRADIȚIONALA COM
PETIȚIE internațională de 
tenis pentru tineret „Cupa 
Galea" s-a Încheiat la Vichy 
cu victoria echipei Ceho
slovaciei, care și-a păstrat 
astfel trofeul cucerit anul 
trecut.

In finală, tinerii tenismeni 
cehoslovaci au întrecut cu 
scorul de 3—2 formația Spa
niei.

România-film prezintă
producție a studiourilor sovietice

la 
lor,

în

LEGENDELOR UITATE
cu : Laura Ghevorkian, Armen Djigarhanian, 
Aleksandr Haciatrian
Regia : Edmond Keosaian

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM,

HOTELURI Șl RESTAURANTE — BUCUREȘTI

ARE POSIBILITATEA $4 VÂ ASIGURE

LOCURI PENTRU ODIHNA

Șl TRA TAMENT ÎN TOA TE STA ȚIUNILE

DE PE LITORAL
începlnd cu data de 12 sept a.c. — tarife reduse pină la

40—50 la sută

Plecări zilnice in serii de la 3 zile in sus.
Cazarea se face in cele mai elegante vile fi hoteluri.

Baze sportive și nautice, terenuri de mini-golf, săli de 
focuri mecanice, parcuri de distracții, bowling stau la dispo

ziția celor interesați.
Înscrieri și informații la filialele de turism din bd. Republi
cii nr. 4 și 68 —telefon 14 72 08 și 14 08 00 și bd. N. Bălcescu 

nr. 35 — telefon 15 74 11



„Se poate spune câ prin 
semnarea acestor docu
mente se încheie cu 
succes prima conferință 
generai-europeanâ. Toto
dată, trebuie spus că a- 
ceasta nu este decit cea 
dinții etapă, importantă 
desigur, a luptei pentru 
securitate și pace. Nu tre-1 
buie sâ se creeze iluzia 
că putem sta liniștiți și în 
siguranță ; dimpotrivă, tre
buie sa fim conștienți că 
urmează o etapă nouă, ho- 
tărîtoare pentru viața po
poarelor europene, aceea 
a realizării în fapt a păcii, 
bunăstării și libertății".

NICOLAE CEAUȘESCU

„Scînteia tineretului**
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Ziarul ,,EI Moudjahid" despre

1. Cerință continuității 
procesului de editicăre 
ă securității europene

Cooperarea româno-algeriană

S-a încheiat o etapă de însem
nătate cardinală în procesul 
realizării securității europene. 
Este, fără îndoială, un început 
pozitiv capabil să deschidă dru
mul unor evoluții încurajatoare 
în direcția aprofundării cursului 
destinderii. Evenimentul de la 
Helsinki — reuniunea la nivel 
înalt a celor 35 de state — se 
distinge prin semnificații isto
rice : semnăturile pe „Actul fi
nal" au valoarea unui angaja
ment politic și moral de a ac
ționa pentru a face din Europa 
un continent al securității reale 
și al cooperării fertile. „Actul 
final" sintetizează rezultatele a 
aproape trei ani de dialog Ia 
Helsinki și Geneva, de căutare 
neobosită a modalităților de 
definire a conceptului de secu
ritate europeană in concordantă 
cu punctele de vedere ale celor 
35 de state prezente la masa 
negocierilor. Au fost necesare 
mii de ședințe și întîlniri de 
lucru, nenumărate strădanii, 
pentru ca documentul semnat la 
Helsinki să poată fi pregătit in 
„laboratorul" de la Geneva. Tara 
noastră apreciază că documentul 
este pozitiv in ansamblu, cu 
toate că nu corespunde sub 
toate aspectele așteptărilor opi
niei publice, popoarelor conti
nentului. Valoarea .lui este, 
totuși, indiscutabilă. Frincipiile 
pe care le proclamă, măsurile 
pe care le preconizează pot in
fluenta îmbunătățirea în conti
nuare a climatului politic din 
Europa și din lumea întreagă, 
pot favoriza realizarea unei au
tentice securități întemeiate pe 
egalitatea deplină a statelor, pe 
dreptul lor de a se dezvolta de 
sine stătător, potrivit voinței 
suverane, la adăpost de orice 
act de forță. Conferința gene- 
ral-europeană, prin desfășurarea 
ei și prin documentul final pe 
care l-a adoptat în ambianța 
solemnă de la Helsinki, repre
zintă o puternică afirmare a 
ideii democratizării relațiilor 
dintre state, a așezării acestor 
relații pe baze noi, mai solide și 
în consens cu cerințele contem
poraneității.

România a subliniat statornic 
că orice apreciere realistă tre
buie să pornească de la faptul 
că ceea ce s-a realizat în cadrul 
dialogului european nu consti
tuie decit un început. România, 
ca și alte state, a arătat incă 
din primul moment, că această 
conferință nu poate fi concepu
tă drept un scop în sine sau un 
obiectiv terminus. O singură 
conferință, oricit de reușită ar 
fi ea și oricit de bogate ar fi 
rezultatele ei, nu își poate pro
pune soluționarea tuturor pro
blemelor complicate ale Europei. 
Ar fi însemnat să ne îndepăr
tăm de realități, să cădem in 
plasa iluziilor, dacă am fi crezut 
că reuniunea celor 35 de state 
ar avea puterea miraculoasă de 
a reglementa, cu prilejul unei 
singure conferințe, ansamblul 
dosarelor litigioase. Dialogul de 
la Helsinki și Geneva a repre
zentat un instrument de maxi
mă importanță menit să dina

mizeze cursul spre destindere și 
să creeze posibilități mai bune 
pentru parcurgerea drumului 
spre securitate europeană. Acest 
proces — al făuririi securității 
europene — nu se încheie odată 
cu prima conferință general- 
europeană. Este un proces com
plex, de durată șl de largă 
perspectivă. Țara noastră con
sideră că o problemă esențială 
este cea a asigurării continuită
ții procesului înfăptuirii secu
rității și cooperării în Europa. 
România — în toate etapele ne
gocierilor de la Helsinki și Ge
neva — a militat pentru a se 
asigura această continuitate, 
prezentind propuneri și idei 
concrete, constructive.

După prima fază a conferin
ței general-europene, cu carac
teristicile ei, urmează o nouă 
etapă — a transpunerii în prac
tică a „Actului final". Prevede
rile documentului semnat la 
Helsinki vor trebui să treacă 
examenul faptelor. La tribuna 
Conferinței de la Helsinki s-au 
auzit multe declarații de bune 
intenții. Bunele intenții au ne
voie, insă, să dobindească aco
perirea faptelor, singura capabi
lă să garanteze realizarea dezi
deratelor vitale ale popoarelor 
europene. Aplicarea totalității 
prevederilor „Actului final" este 
indispensabilă inaintării cu 
succes spre obiectivul securității 
europene. Momentul actual este 
cel al intensificării eforturilor 
pentru a traduce în viață rezul
tatele dialogului de la Helsinki 
și Geneva.

„Actul final" consacră ideea 
continuității prin afirmarea 
solemnă a convingerii statelor 
participante că pentru a atinge 
obiectivele urmărite de confe
rință „trebuie să depună noi 
eforturi pe plan unilateral, bi
lateral și multilateral". Docu
mentul relevă modalitățile de 
aplicare — unilateral in funcție 
de situații ; bilateral prin ne
gocieri cu alte state ; multilate
ral prin reuniuni de experți ai 
statelor participante precum și în 
cadrul organizațiilor internațio
nale existente. La același capi
tol se declară in numele celor 
35 de state „hotărîrea lor să 
continue procesul multilateral 
început de conferință", printr-un 
aprofundat schimb de vederi în 
privința punerii in aplicare a 
dispozițiilor „Actului final" și a 
îndeplinirii sarcinilor definite de 
conferință ca și in contextul 
problemelor referitoare la adin- 
cirea relațiilor reciproce, amelio
rarea securității și extinderea 
cooperării în Europa, Ia dezvol
tarea viitoare a procesului des
tinderii ; prin organizarea unor 
intilniri ale reprezentanților ce
lor 35 state, incepind cu o reu
niune la nivelul reprezentanți
lor desemnați de miniștrii afa
cerilor externe. Prima dintre 
aceste intilniri va avea Ioc la 
Belgrad în 1977 și va fi prece
dată de o reuniune pregătitoare 
pe care capitala iugoslavă o va 
găzdui de la 15 iunie 1977. în 
legătură cu această întâlnire și 
cu cele ce vor urma — intrucit

se precizează clar că reuniunea 
de la Belgrad este prima dintr-o 
serie — s-a stabilit menținerea 
regulilor de procedură și de 
lucru de la Helsinki și Geneva
— adică a unor norme democra
tice care să creeze condiții de 
reală egalitate pentru toate sta
tele, indiferent de mărime, pu- 
nînd la baza hotăririlor princi
piul consensului. Se stipulează, 
de asemenea, principiul rotației
— statele participante găzduind 
pe rînd viitoarele reuniuni.

„Actul final" relevă atît con
tinuarea dialogului, a procesului 
inceput, cit și caracterul perio
dic al reuniunilor viitoare, ini
țierea unei succesiuni de întîl
niri. S-a asigurat, astfel, posibi
litatea de a duce mai departe 
dialogul consacrat securității 
europene. Deși aceste prevederi 
nu răspund pe deplin cerințelor 
privind coordonarea eforturilor 
viitoare, ele deschid, totuși, 
perspectiva continuității activi
tății al cărei țel — potrivit punc
tului de vedere al României — 
trebuie să-l reprezinte crearea 
unei Europe unite, bazate pe 
națiuni independente, pe colabo
rarea pașnică și egală în drepturi 
intre toate statele, fără deosebire 
de orinduire socială sau de mă
rime. „Pornind de Ia acest dezi
derat suprem — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu — Româ
nia consideră necesară crearea 
unui organism permanent care 
să asigure continuarea consultă
rilor în problemele majore ale 
relațiilor statelor europene, in
tensificarea conlucrării pentru 
înfăptuirea deplină a securității 
și păcii pe continent". Crearea 
unui organism permanent, pe 
bază de deplină egalitate a 
tuturor celor 35 de state, ar 
avea un rol pozitiv extrem de 
important, siimulind aprofun
darea procesului făuririi secu
rității europene, o conlucrare 
multilaterală esențială pentru a 
asigura ireversibilitatea cursului 
spre destindere. Este o cerință 
al cărei realism il certifică în
treaga desfășurare a evenimen
telor.

România apreciază că noua 
etapă implică o acțiune energică 
a opiniei publice, a tuturor po
poarelor, pentru excluderea de
finitivă a războiului din viața 
Europei și a planetei, pentru 
realizarea efectivă a securității 
și conlucrării pașnice pe conti
nent. România — prin glasul 
celui mai autorizat exponent al 
ei — și-a reafirmat, la tribuna 
conferinței de la Helsinki, ho- 
tărirea de a-și aduce pe mai de
parte contribuția la înfăptuirea 
securității, cooperării și păcii în 
Europa, astfel incit fiecare na
țiune, indiferent de orinduire 
socială sau de mărime, să poată 
participa cu drepturi egale la 
soluționarea tuturor problemelor, 
să aibă asigurată independența 
și suveranitatea, să-și poată sta
bili, potrivit voinței sale, căile 
dezvoltării, să se bucure din 
plin de binefacerile progresului 
și civilizației.

EUGENIU OBREA

Constructorii români și algerieni care înalță, potrivit unui 
acord de cooperare între cele două țări, un important baraj de 
acumulare pe valea riului K’Sob, din 
atacat, nu demult, cota finală 
a fi terminat pină Ia sfirșitul

într -un articol consacrat acti
vității de pe acest șantier, ziarul 
algerian „El Moudjahid" subli
niază că barajul de la K’Sob, re
zultat al cooperării româno-al- 
geriene, este o adevărată operă 
arhitecturală, el deosebindu-se 
de barajele clasice datorită unor 
particularități de concepție, uni
ce în felul lor, care au permis 
o reducere generală a costului de 
aproximativ 30 la sută față de 
alte lucrări similare. Ziarul re
levă, de asemenea, că pe șantier 
se folosesc metode moderne de

sud-estul Algeriei, au 
a acestui obiectiv, care urmează 
acestui an.

PENTRU FĂURIREA 
UNEI EUROPE A PĂCII

• ÎNCHEIEREA CU SUCCES 
a istoricei Conferințe pentru 
securitate și cooperare în Europa 
este rezultatul amplei acțiuni 
colective internaționale în
treprinse în vederea asigurării 
securității și înfăptuirii coexis
tenței pașnice, a cooperării între 
state cu orînduiri sociale diferi
te, a declarat Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
într-un interviu acordat ziarului 
„Neues Deutschland". Cele zece 
principii ale relațiilor interstata
le — care formează nucleul Ac
tului final — au fost general 
recunoscute ca un cod pentru 
aplicarea concretă a principiilor 
coexistenței pașnice.

Cele zece principii, a subliniat 
Erich Honecker, au toate impor
tanța lor, ele trebuie să fie apli
cate în egală măsură și necon
diționat. Dar aș dori să eviden
țiez din nou principiul neames
tecului în treburile interne. Ni
meni nu trebuie să încerce să 
dicteze altor popoare cum să-și 
reglementeze propriile lor tre
buri interne. Poporul fiecărui 
stat are dreptul suveran să de
cidă asupra problemelor sale in
terne și să-și elaboreze singur 
legile sale.

Primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G. a relevat, de asemenea, 
că o Europă a păcii ar putea 
oferi un exemplu mobilizator 
altor regiuni ale lumii.

• POLONIA CONSIDERĂ ho- 
tărîrile Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa ca 
deosebit de importante pentru 
întregul continent, ele creînd 
condiții favorabile în vederea 
întăririi stabilizării pașnice și 
dezvoltării pe mai departe a co
laborării internaționale construc
tive, s-a arătat la ședința co
mună a Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P. și a Prezidiului Gu
vernului R.P. Polone, care a a- 
probat raportul delegației polo
neze participante la reuniunea 
de la Helsinki.

Totodată. Biroul Politic al 
C.C. al P.M.U.P. și Prezidiul 
guvernului polonez au exprimat 
voința R.P. Polone de a respecta 
aceste hotărîri și de a depune o 
activitate consecventă în vede
rea transpunerii lor depline în 
viață, ceea ce va servi înfăp
tuirii năzuințelor pașnice ale

poporului polonez, va contribui 
la munca sa creatoare îndrep
tată spre dezvoltarea țârii.

Consiliul de Miniștri al R.P. 
Polone a arătat, la rindul său, că 
Polonia va transpune cu con
secvență în viață hotărîrile Con
ferinței pentru securitate și coo
perare in Europa.

• ÎNTR-O DECLARAȚIE, 
Prezidiul C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și Guvernul R.S. Ceho
slovace consideră că rezultatele 
Conferinței general-europene 
pentru securitate șl cooperare 
sînt în avantajul tuturor popoa
relor continentului, tuturor sta
telor, mici și mari, socialiste și 
nesocialiste. La ora actuală, sar
cina constă in a transpune cu 
consecvență în viață rezultatele 
conferinței, în special a Decla
rației privind principiile care 
guvernează relațiile reciproce 
dintre statele participante, și de 
a dezvolta pe această bază co
laborarea politică, economică și 
culturală reciproc avantajoasă 
între statele europene.

In interesul adînciril continue 
a procesului de destindere, se 
arată în declarație, depunem 
toate eforturile ca acest proces 
să fie completat cu destinderea 
în domeniul militar, înainte de 
toate prin limitarea și reduce
rea armamentelor cu scopul fi
nal al dezarmării generale și to
tale.

Noul guvern
Postul de radio Lagos a anun

țat componența Comitetului 
Executiv Federal — noul guvern 
al Nigeriei — constituit de șeful 
statului, generalul Murtala 
Ramat Muhammed, după desti
tuirea generalului Yakubu Go- 
won, la 29 iulie a.c.. din func
țiile de șef al statului, al gu
vernului militar federal și din 
cea de comandant șef al forțe
lor armate nigeriene. Comitetul 
Executiv Federal este condus de 
șeful statului, generalul Murtala 
Ramat Muhammed. în compo
nența sa intră 13 militari și 12 
personalități civile, în special 
experți în problemele economice.

în Comitetul Executiv Federal 
funcția de ministru de externe a

Declarație a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului 
de Sud

Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Viet
namului de Sud a declarat de 
mai multe ori că este gata să 
stabilească relații de coope
rare economică, științifică și 
tehnică cu toate țările, fără 
deosebire de regim politic și 
social, pe baza respectului 
mutual al independenței, su
veranității și integrității teri
toriale. al neamestecului în 
treburile interne ale părților, 
egalității și intereselor mu
tuale — se subliniază într-o 
declarație a G.R.P. al R.V.S. 
dată publicității, cu privire la 
prospectarea și exploatarea 
petrolului în Vietnamul de 
sud.

în același timp — se arată 
în continuare în document 
—, G.R.P. al R.V.S. a decla
rat că orice acord semnat de 
către fosta administrație 
Nguyen Van Thieu cu pri
vire la prospectarea și ex
ploatarea resurselor naturale 
în Vietnamul de sud, între 
care și petrolul, este nul și 
neavenit.

în prezent, cînd Vietnamul 
de sud este în întregime eli
berat, G.R.P. a hotărît să în
treprindă lucrări de cerce
tare și exploatare a petrolu
lui în Vietnamul de sud. în 
acest sens, G.R.P. este gata 
să discute cu guvernele și 
companiile petroliere străine 
care doresc să participe, in
clusiv cu companiile care au 
luat parte la astfel de activi
tăți în Vietnamul de sud.

al Nigeriei
fost atribuită colonelului Joseph 
Garba, iar titularul portofoliului 
Ministerului Petrolului și Ener
giei — considerat ca fiind unul 
din cele mai importante minis
tere. dat fiind rolul industriei pe
troliere în viata economică a tă
rii — este dr. M. T. Akibo. 
Ministru al apărării a fost de
semnat generalul I. Bissala, por
tofoliul Ministerului de Interne 
este deținut de U. Shinkafi, cel 
al informațiilor de generalul 
I. Haruna. Nici una din cele 
șase personalități civile care au 
făcut parte din guvernul prezi
dat de Yakubu Gotvon nu a fost 
inclusă în Comitetul Executiv 
Federal.

Deficitul balanței 
comerciale a țărilor 
în curs de dezvoltare

construcție, între care și proce
deul de pretensionare a betoa- 
nelor, pus la punct de specialiști 
români, și că sute de muncitori 
algerieni și-au dobîndit la locul 
de muncă, ca urmare a utilizării 
acestor tehnologii avansate, o 
calificare superioară, deosebit de 
importantă pentru viitorul tării 
angajate în atâtea lucrări de 
construcție. „Nu este decit un 
aspect, conchide articolul, din 
atât de multe altele, al spiritului 
de echipă care domnește pe 
șantierul de la K’Sob, tocmai da
torită coeziunii și cooperării 
rodnice a grupului algeriano-ro- 
mân însărcinat cu realizarea a- 
cestui baraj de mare importanță 
economică pentru țara noastră". R, P. BULGARIA : cartier nou de locuințe la Sofia

Italia: Partidul Democrat Creștin Un interviu

Deficiiul balanței co
merțului exterior al țări
lor în curs de dezvoltare 
pe anul 1975 se va cifra 
la 33 miliarde de dolari 
— a anunțat la Geneva 
secretariatul U.N.C.T.A.D.

Cu excepția petrolului, se a- 
rată în documentul publicat de 
U.N.C.T.A.D., prețurile celorlal
te produse exportate de țările in 
curs de dezvoltare înregistrează 
o tendință de scădere, in timp 
ce ele trebuie să plătească sume 
tot mai mari pentru bunurile 
manufacturate din statele indus
trializate. Raportul arată, între 
altele, că prețurile actuale pen
tru produsele de bază, cu excep
ția petrolului, sînt cu 23 la sută 
mai scăzute decit media pe a- 
nul 1974. în document se men 
ționează că deficitul estimat de 
33 miliarde dolari al balanței 
comerțului exterior se bazează 
?e calculele cele mai optimiste".
n cazul în care s-ar lua în con

siderație o continuare a actua
lei tendințe de scădere a pre
țurilor produselor de bază — a- 
rată experții ‘ ~
atunci totalul 
ței comerciale 
de dezvoltare 
la 42 miliarde 
rație cu 26,1 miliarde, in 1974.

U.N.C.T.A.D. — 
deficitului balan- 
a țărilor în curs 
s-ar putea ridica 
dolari, în compa-

in căutarea unei noi strategii
ANALIZA FĂCUTĂ DE DIRECȚIUNEA P.D.C. DUPĂ RECENTUL 

SUCCES ELECTORAL AL PARTIDELOR DE STTNGAPARTIDELOR DE STTNGA

al lui Willy Brandt

La Londra s-au încheiat joi, 
convorbirile dintre ministrul de 
externe al Marii Britanii, James 
Callaghan, și episcopul Abdel 
Muzorewa, președintele Congre
sului Național African, care re
unește organizațiile populației 
majoritare africane din Rhode
sia. Au fost discutate posibili
tățile privind convocarea unei 
conferințe în problema viitoru
lui constituțional al Rhodesiei. 
James Callaghan și episcopul 
Abdel Muzorewa au căzut de 
acord asupra necesității „conti
nuării eforturilor" în vederea 
organizării acestei reuniuni. 
„Problema imediată — se spune 
în comunicatul dat publicității 
după încheierea întrevederilor — 
este de a se găsi' mijloacele 
adecvate pentru rezolvarea difi
cultăților de procedură". „O ne
cesitate urgentă, subliniază co
municatul, o constituie stabili
rea mijloacelor ce se impun pen
tru evitarea recrudescenței lup
tei armate. Comunicatul preci
zează că James Callaghan ți 
episcopul Abdel Muzorewa au 
hotărtt să continue contactele.

La Roma s-a desfășurat 
miercuri o reuniune a 
Direcțiunii Partidului De
mocrat Creștin, prima 
după alegerea lui Benigno 
Zaccanigni ca secretar na
țional al P.D.C.

Cu acest prilej, el a prezentat 
un raport in care subliniază ne
cesitatea unei profunde reîn
noiri a partidului, determinată de 
faptul că la alegerile adminis
trative din 15 iunie P.D.C. a 
pierdut un număr însemnat de 
voturi, în timp ce forțele da 
stingă au realizat importante 
succese.

Membrii Direcțiunii au exami
nat, totodată, un raport privind 
participarea membrilor partidu
lui la formarea noilor consilii 
municipale, provinciale și regio
nale, unde, in multe cazuri, se 
află în opoziție.

Lui nd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, Emilio Taviani, lider 
al tendinței „inițiative populare" 
din P.D.C., referindu-se la pro
blema participării democrat- 
crestine la activitatea organis
melor administrative la nivel 
regional, a declarat că organi
zațiile locale ale P.D.C. trebuie

să ia hotărîrea privind eventuala 
colaborare cu reprezentanții 
Partidului Comunist în realiza
rea de programe concrete. De 
altfel, în legătură cu această 
problemă, între reprezentanții 
diferitelor curente ale P.D.C. 
nu s-a manifestat o unitate de 
opinii.

La rindul său, Giulio Andreot
ti, ministrul bugetului în actua
lul guvern, a afirmat că demo
crația creștină trebuie să ur
meze în viitor două căi : pe de 
o parte o reorganizare pină la 
nivelul cel mai de jos, din care 
să rezulte o capacitate mai mare 
de a veni în contact cu alegă
torii, și pe de altă parte, sta
bilirea unui dialog constructiv 
cu alte partide.

★
în comentariul său, ziarul 

„L’Unita", organ al P.C.I., scrie 
că raportul lui Zaccanigni, deși 
evită să traseze o nouă strate
gie de ansamblu, conține totuși 
„elemente care arată că P.D.C. 
și-a revizuit aprecierea asupra 
realității politice a țării". Coti
dianul subliniază „profunda exi
gență de renovare" afirmată de 
secretarul politic al democrat- 
creștinilor.

• ÎN CADRUL UNUI IN
TERVIU acordat televi
ziunii americane, președin
tele Partidului Social-De
mocrat din R. F. Germania, 
Willy Brandt, relevă impor
tanța deosebită pe care o are 
continuarea actualului proces 
de destindere din viața in
ternațională. între altele, 
președintele P.S.D. apreciază 
că destinderea internațională 
poate fi promovată și garan
tată prin continuarea și lăr
girea cooperării dintre state 
cu sisteme sociale diferite și 
prin adoptarea unor măsuri 
efective pentru prevenirea și 
Înlăturarea războaielor.

• AGENȚIA A.D.N. INFOR
MEAZĂ că Guvernul Republicii 
Democrate Germane și Guvernul 
Republicii Insulele Capului Ver
de au căzut de acord să stabi
lească relații diplomatice la ni
vel de ambasadă.
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• LA 7 AUGUST, ambasado
rul României în Uniunea Sovie
tică, Gheorghe Badrus, a făcut o 
vizită vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de stat 
pentru aprovizionarea tehnico- 
materială, V. E. Dîmșiț.

In cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, desfă
șurată într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost discutate 
probleme de interes reciproc pri
vind colaborarea intre cele două 
țări in domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale.

• LA CEREREA SECRETA
RULUI GENERAL AL O.N.U., 
Kurt Waldheim, care va fi ocu
pat cu lucrările sesiunii extra
ordinare a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, 
cea de a patra fază a negocieri
lor intercomunitare în problema 
Ciprului se va desfășura la New 
York, in zilele de 8 și 9 septem
brie — relatează agenția de pre
să „Anatolia".

Ajutor alimentar 
pentru Angola
• PROGRAMUL ALIMENTAR 

MONDIAL (P.A.M.), cu sediul 
la Roma, a expediat, pe calea 
aerului, primul transport de ali
mente către Angola — 15 tone 
de orez și cite 4 tone de pește 
uscat, lapte praf și ulei vegetal. 
O încărcătură de 8 tone de ali
mente a și ajuns Ia destinație.

Acest ajutor alimentar a fost 
acordat de P.A.M. la cererea 
vernului angolez.

• DUPĂ CÎȚIVA ANI 
ESPECTATIVA, guvernul
lian a optat, săptămina trecută, 
pentru sistemul de televiziune 
in culori vest-german Pal, în 
detrimentul celui francez — 
Secam.

Pe pian tehnic, Radiotelevi- 
ziunea italiană consideră că va 
avea nevoie de aproximativ un

gu-

DE 
ita-

ORIENTUL
APROPIAT \

BEIRUT — Potrivit unui co
municat militar difuzat la Beirut, 
artileria israeliană a bombardat, 
in cursul nopții de miercuri 
spre joi, poziții libaneze din 
zona sudică a frontierei, iar o 
unitate israeliană a pătruns intr- 
unui din satele din această re
giune. Forțele libaneze au ri
postat. Schimbul de focuri a 
durat 20 de minute. Nu a fost 
înregistrată nici o pierdere 
umană în rindul forțelor liba
neze.

Unitatea israeliană care a fă
cut incursiunea a dinamitat o 
locuință in satul Hamine.

TEL AVIV — Un detașa
ment israelian a pătruns in 
noaptea de miercuri spre joi în 
satele Hamine și Taloussa. la 5 
km în interiorul Libanului, a 
anunțat un purtător de cuvînt 
al armatei israeliene.

an, dacă nu chiar mai mult, pen
tru a putea acoperi totalitatea 
teritoriului peninsular cu o emi
siune zilnică de două ore. Cos
tul primelor instalații se va ri
dica la 32 miliarde lire.

• LA „ACCADEMIA DI 
ROMANIA" din Roma a fost 
organizată o seară de poezie 
românească contemporană. In 
cadrul manifestării și-au dat 
concursul actrița Adela Măr- 
culescu de la Teatrul Național 
I. L. Caragiale, Ansamblul 
folcloric „Doina" al Casei de 
cmtură a studenților din 
București, care a prezentat 
un program de cîntece și 
dansuri românești.

Tot la „Accademia di Ro
mania", prof. George Lăză- 
rescu, conducătorul lectoratu
lui de limbă și literatură 
română de la Universitatea 
din Pisa, a prezentat confe
rința: „Mărturii de cultură 
comună româno-iialiană In 
opera lui George Călinescu".

Interrelația

Hotărîre a guvernului 
brazilian
• GUVERNUL BRAZILIAN 

A INTERZIS efectuarea unei 
tranzacții prin care industria de 
frigidere, important sector al e- 
conomiei naționale, urma sâ 
treacă sub controlul unei subsi
diare locale a companiei multi
naționale cu capital vest-german 
„Philips do Brasil".

Pe de altă parte, Ministerul 
Industriei și Comerțului a dat 
publicității o declarație in care 
arată că guvernul a 
rea Întreprinderii 
„Consul", din statul 
rina, sub controlul 
străin, subliniind că
suri sint în interesul dezvoltă
rii industriale a Braziliei, al pro
tejării economiei naționale, și al 
frînării procesului desnațio- 
nalizare accelerată ^industriei.

oprit trece- 
naționale 

Santa Cata- 
capitalului 

aceste mă-

dintre fumat
și accidentele de

Potrivit datelor u- 
nui studiu publicat 
de un grup de cer
cetători de la Uni
versitatea Columbia, 
interrelația dintre 
fumat și accidentele 
de circulație este 
mult mai strînsă de
cit se credea. Din 
studierea dosarelor 
de asigurări auto ale 
unui număr de 1 025 
de tineri în virstă de 
18—25 de ani, care 
au fost împărțiți în 
trei categorii — „fără 
accidente", „acciden
te de gravitate me

die" ți „accidente 
foarte grave" — s-a 
constatat că în pri
ma categorie sînt 
doar 18,6 la sută fu
mători, într-a doua 
32,9 la sută, pentru 
ca într-a treia pro
centajul fumătorilor 
să crească la 54,3 
la sută.

Studiul apreciază 
că așa cum narco- 
manul este prizonie
rul halucinogenului, 
fumătorul, pentru a 
se simți în elemen
tul său, depinde ex
trem de mult de to-

circulație
xinele tutunului. Un 
asemenea grad înalt 
de dependență este 
opusul responsabili
tății care constituie 
condiția autocontro
lului și conducerii 
conștiincioase a au
toturismului.

Numeroase agenții 
de asigurări. în baza 
unor sondaje 
prii, întreprinse 
scară națională,
hotărît să perceapă 
conducătorilor auto 
fumători taxe de a- 
sigurări mai mari 
decit nefumătorilor.

pro- 
pe 
au

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

nemonemo
VINERI, 8 AUGUST 1975

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Sala Palatului (orele 
17.15: 20,15)

PIAF : Scala (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21), Capitol (orele 
9,15; 11,30; 12,45; 16; 18,15; 20,30), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
8.15; 20,30), Grădina Dinamo
(ora 20).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Victoria (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

OMUL DIN LARAMIE : Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), București (orele 8,45; 
11; 13,15; 16,15; 18,30; 20,45), Gră
dina București (ora 20).

MUNTELE ASCUNS : Lumina 
(orele 9,15; 11,15: 13.30: 16: 18; 20).

LANȚURI : Festival (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), Melo
dia (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30: 
16: 18,15; 20,30).

PAVLINKA : Bticegi (orele 16; 
18).

PIEDONE - COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ : Central (orele 9,15; 11,30; 
16; 18,15; 20,45). Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15), Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
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La Harkov a 
căruia geolo- 
noi sonde de

« DETECTOR PENTRU BOGĂȚII SUBTERANE, 
fost realizat un termometru electronic cu ajutorul 
gii pot stabili locul exact pentru amplasarea unei 
gaze. Acțiunea aparatului se bazează pe diferențele de tempe
ratură din roci. în unele locuri, unde se află bogății minerale,
roca este cu W grade mai caldă. Termometrul nu este cu mult 
mai mare decit un stilou și se alimentează de la o mică baterie 
electrică. Dispozitivul, realizat pe bază de tranzistori, asigură o 
înaltă sensibilitate oferind posibilitatea măsurării temperaturilor 
cu o precizie de sutimi de grad • PAMlNTUL SE ROTEȘTE 
MAI REPEDE ! Colaboratorii Observatorului Astronomic din 
Tokio au anunțat, că, din decembrie 1973, globul pămîntesc se 
rotește mai repede cu... a doua mia parte dintr-o secundă. Plnă 
în prezent n-a putut fi descoperită cauza acestui fenomen.
• OFENSIVA CONTRA TUTUNULUI IN MAREA BRITANIE. 
Guvernul britanic va trece la reglementarea fabricării, vînzărli, 
prezentării și publicității tutunului dacă industria respectivă nu 
cooperează voluntar cu autoritățile — a anunțat dr. D. Owen, 
ministrul sănătății in guvernul Wilson. El a declarat că dacă un 
acord nu va fi obținut, tutunul va putea face obiectul unor re
glementări asemănătoare celor la care sint supuse drogurile 
considerate periculoase pentru sănătatea publică • ÎNGROPAT 
DE viu 78 DE ZILE. Pentru un pariu de 500 lire, cascadorul 
irlandez Mize Costello, a bătut recordul mondial al „îngropaților 
de vii“ cu 65 de minute, Ieșind miercuri dintr-un mormtnt unde 
stătuse 1 205 ore. La întâlnirea cu lumina zilei el a spus că singura 
problemă au fost infiltrațiile de apă • VALUL DE CĂLDURA 
care s-a abătut asupra Londrei, ca și a restului Europei, a de
terminat conducerea poliției londoneze să autorizeze cunoscut!! 
,,bobbies" — denumirea populară a polițiștilor englezi, să-și mo
difice ținuta vestimentară. După ce și-au abandonat vestoanele 
la începutul verii, începînd de miercuri, ei își vor putea scoate 
cravatele și vor putea circula deschiși la primii doi nasturi al 
elegantei lor cămăși albastre • POPULAȚIA FRANȚEI. La Paris 
au fost date publicității rezultatele recensămîntulul populației 
efectuat în luna februarie, care arată că la acea dată Franța 
avea 52 590 000 locuitori. Față de precedentul recensămtnt, din 
1968, cifra reprezintă un spor de populație de aproape trei 
milioane. Datele relevă, pe de altă parte, o scădere cu 300 ooo a 
numărplui celor ce locuiesc în Paris — 3 978 000 locuitori, în 
orașul propriu-zis și în suburbii. Este remarcată, de asemenea, 
o creștere rapidă a numărului locuitorilor in regiunile în care 
se practică sporturi de iarnă din văile Rhonului și ale Alpilor, 
precum și pe Coasta de Azur • DISPOZITIV DE CONSERVARE 
A ORGANELOR UMANE. Un grup de cercetători americani au 
inventat un dispozitiv de conservare a organelor umane în aștep
tarea transplantării lor unor pacienți. Sistemul reproduce fidel 
funcțiile inimii prin folosirea, între altele, a unei mini-pompe 
asplro-respingătoare. Inima artificială — cum mai este numit 
acest dispozitiv — previne degradarea ficatului, a rinichilor, inimii 
sau plămînilor ca rezultat al creșterii tensiunii arteriale. De 
asemenea, facilitează mult transportarea organelor dintr-un loc 
în altul și chiar dintr-o localitate in alta, fără a le deteriora.
• RELAXARE IN TIMPUL ZBORULUI. După mai multe luni de 
experiențe, specialiștii de la compania aeriană olandeză KLM 
au elaborat o metodă nouă de relaxare a pasagerilor în timpul 
zborului. Noul procedeu constă în transmiterea prin intermediul 
instalației interfonice a aparatului a unor melodii relaxante, ctn- 
tate în surdină la chitară, sau a unor texte citite, de asemenea, 
cu voce joasă. Succesul experiențelor de pină acum, la care au 
participat ca subiecți salariați ai companiei, s-au soldat cu bune 
rezultate și se preconizează o extindere a sistemului la majori
tatea aparatelor companiei. Unul dintre specialiștii firmei în a- 
ceastă problemă, care â experimentat sistemul, ascultând un text 
în limba engleză citit, de el însuși, declară că noua metodă este 
în orice caz preferabilă mijloacelor de relaxare folosite in mod 
curent și care constau mai ales în consumarea de tranchilizante 
sau de băuturi alcoolice tari.
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20)» Grădina Luceafărul (ora 30), 
Grădina Moșilor (ora 20,30).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA î 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18: 20.15).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WIL- 
KISON : Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20),
Grădina Modern (ora 20,30).

DIN COPILĂRIA MEA : Unirea 
(orele 16; 18).

STRĂLUCIREA SOARELUI î 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20), Tomis (orele 
8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 19,45), 
Grădina Aurora (ora 20,15), Gră
dina Tomis (ora 20,30).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII î 
Lira (ora 15,30). Grădina Lira 
(ora 20).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC : 
Gri vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30), Volga (orele 9,30- 12; 
15; 17.30; 20), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

NU TE VOI IUBI : Drumul 
Sării (orele 15,30: 18; 20,15).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Doina (orele 11; 14; 17; 20 : pro
gram pentru copil — ora 9,45).

MARELE CIRC : Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK : Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30), Munca (orele 16; 
18: 20).

BRIGADA DIVERSE ÎN ALER
TA : Cotroceni (orele 14; 16; 18; 
20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI : Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

TOAMNA BOBOCILOR l Pacea 
(orele 15,30: 17,45; 20).

TATĂ DE DUMINICA ; Crîngașl 
(orele 16; 18,15).

SPERIETOAREA î Viitorul (ore
le 15.30: 18: 20).

TRANDAFIRUL NEGRU : Moși
lor (orele 15,30; 18).

PIRAȚII DIN PACIFIC — INSU
LA COMORILOR : Popular (orele 
15,30: 19).

KIT ÎN ALASKA : .Cosmos (orele 
15.30: 18; 20,15).

MIHAI VITEAZUL 2 Flacăra 
(orele 15,30; 19).

LEGEA PRERIEI : Arta (orele 
15.30; 17,45; 20), Grădina Arta (ora 
20,15).

LUMINA LA CAPĂTUL TUNE
LULUI : Vitan (orele 15,30; 18).

ULTIMUL CARTUȘ : Rahova 
(orele 16: 18).

INVINCIBILUL LUKE : Progre
sul (orele 16; 18; 20).

AEROPORTUL : Stadionul
Steaua (ora 20).

STEAUA DE TINICHEA : Sta
dionul „23 August" (ora 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA 2 
Grădina Festival (ora 20).

TEROARE PE ,,BRITANNIC" S 
Grădina Bucegi (ora 20).

AI GREȘIT, INIMA ! : Grădina 
Unirea (ora 20).

CÎNTECELE MĂRH : Grădina 
Vitan (ora 20).

LUMINILE RAMPEI : Grădina 
Titan (ora 20).

Teatrul Giulești (la Parcul Tea
trului Giulești) : NOPȚI DE 
VARĂ — Spectacol de sunet și 
lumină — ora 20.30; Teatrul ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy) : UN BĂIAT 
DE ZAHĂR... ARS ora 19,30; 
(Grădina Boema) : ÎN GRĂDINA 
BUCURIILOR — ora 19,30.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; București Piața „Scînteli" Tel: 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții — Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa SctnteU*. 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex : H1631

PROGRAMUL I
16,00 Emisiune în limba germană.

17.30 Tragerea loto. 17.40 Campio
natele balcanice de atletism. 
Transmisiune directă de la Stadio
nul Republicii. 19,05 Invitație la 
pescuit sportiv — reportaj filmat. 
19,15 Publicitate. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20.00 România 
viitorului. 20,40 Film artistic : 
,.Ultima întîlnire" — producție a 
studiourilor sovietice. 22,10 24 de 
ore. 22,30 Închiderea programului.
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Melodii nemuri
toare — emisiune muzical-core- 
grafică. 17,25 File de dicționar. 
Medalion Andrzej Wajda. Filmul 
„Fermecătorii inocenți" în regia 
lui A. Wajda. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Seară 
de balet. „Chemare". 21,05 Pă- 
mîntul, avuție națională. 21.40 
în dezbaterea adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii. 
22,00 Treptele afirmării. Pianista 
Daniela Crăciun, elevă a Liceului 
de muzică nr. 1 din București, in
terpretează Concertul în la minor 
pentru pian și orchestră de Ed
ward Grieg. Acompaniază orches
tra simfonică a liceului.
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