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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Marti, 23 septembrie a.*, a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român.

La primul punct al ordinii de zi, Comitetul 
Politic Executiv a examinat Programul de mă
suri privind conservarea și dezvoltarea fondului 
forestier în perioada 1976—2010.

Evidențiind rezultatele obținute în înfăptui
rea măsurilor de refacere și dezvoltare a fondu
lui forestier și gospodărirea acestuia, Comitetul 
Politic Executiv a apreciat că se impun măsuri 
mai ferme pentru înlăturarea stărilor de lucru 

/ negative în ce privește exploatarea și conserva- 
1 rea pădurilor, folosirea masei lemnoase, precum 

și în domeniul cercetării științifice.
Pe baza indicațiilor date de Comitetul Politic 

Executiv, de secretarul general al partidului, 
Programul va fi orientat spre introducerea unui 
regim normal de tăiere și de regenerare a pădu
rilor, care să asigure o eficiență maximă a ex
ploatării, apărarea, conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier, ameliorarea funcțiilor de 
protecție a pădurilor, sporirea volumului lem
nului pentru utilizări industriale ; îmbunătăți
rea în continuare a gospodăririi vînatului și a 
pescuitului în apele de munte ; dezvoltarea re
coltării și valorificării superioare a produselor 
accesorii ale pădurii; ridicarea nivelului profe
sional al cadrelor tehnice corespunzător gradu
lui de complexitate a gospodăririi pădurilor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca cerce
tarea și proiectarea din domeniul forestier să fie 
strîns legate de diferitele zone forestiere ale 
țării, pentru a se concentra spre rezolvarea pro
blemelor concrete care se pun în fiecare zonă în 
parte.

Dată fiind importanța Programului de mă
suri pentru conservarea și dezvoltarea fondului 
forestier în perioada 1976—2010, Comitetul Po
litic Executiv a hotărît ca acesta să fie dat pu
blicității spre discuție publică și, de asemenea, 
supus dezbaterii Congresului deputaților consili
ilor populare județene și al președinților consi
liilor populare, care va avea loc la sfîrșitul aces
tui an.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Politic 
Executiv a luat în discuție participarea Româ
niei la rezolvarea unor probleme actuale ale 
vieții internaționale.

în acest cadru, Comitetul Politic Executiv a 
luat cunoștință de raportul delegației române 
care a participat la lucrările Conferinței minis
teriale de la Lima a țărilor nealiniate.

Exprimînd din nou satisfacția față de hotărî- 
rea Conferinței de la Lima de a invita România 

, la lucrările acestei reuniuni, Comitetul Politic 
Executiv a reînnoit hotărîrea partidului și sta
tului nostru de a acționa pe .mai departe pen
tru adîncirea solidarității cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate, de a dezvolta pe

multiple planuri relațiile de colaborare bilate
rală cu fiecare din aceste state, o largă conlu
crare în direcția soluționării problemelor inter
naționale complexe care confruntă lumea con
temporană. Comitetul Politic Executiv s-a pro
nunțat pentru participarea României, în conti
nuare, în forme corespunzătoare, la activitatea 
statelor nealiniate, a țărilor în curs de dezvol
tare, văzînd în aceasta o expresie a solidarității 
și colaborării existente între țara noastră și ță
rile lumii a treia, care se pronunță pentru pro
movarea unor relații noi între state, bazate pe 
principiile respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în treburile in
terne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu 
forța, pentru edificarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.

Manifestîndu-și interesul de a participa ca ob
servator la reuniunile țărilor în curs de dezvol
tare, ale țărilor nealiniate, România pornește de 
la concepția că esențialul constă nu în aparte
nența sau neapartenența la diferite sisteme de 
alianțe militare, ci în pozițiile și modul de 
acțiune al statelor pentru afirmarea noilor prin
cipii de relații internaționale, pentru înfăptuirea 
dreptului la dezvoltare independentă a fiecărui 
popor, la promovarea cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii între națiuni.

Comitetul Politic Executiv își exprimă con
vingerea că participarea României, cît și a altor 
state socialiste, la activitatea acestor țări ser
vește unității tuturor forțelor antiimperialiste, 
progresiste și democratice, este în folosul luptei 
împotriva politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste de agresiune și dictat politic și 
economic, pentru democratizarea vieții interna
ționale, pentru afirmarea dreptului fiecărui po
por de a se angaja pe calea progresului economic 
și social, de a fi stăpîn pe soarta sa, pentru 
făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv 
a ascultat o informare cu privire la vizitele în 
țara noastră și convorbirile purtate cu primul 
ministru al Republicii Turcia, Suleyman De- 
mirel, și primul ministru al Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, Harold 
Wilson-

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă apre
ciere rezultatelor acestor convorbiri — o nouă 
și remarcabilă contribuție la dezvoltarea cu 
consecvență a relațiilor României cu toate ță
rile, indiferent de sistemul social politic, la so
luționarea, în interesul fundamental al cauzei 
păcii și înțelegerii între popoare, a problemelor 
contemporane.

înțelegerile convenite și documentele semnate 
țn urma acestor convorbiri la nivel înalt se în
scriu în spiritul prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și cooperare în 
Europa, exprimă dorința comună de a contribui 
activ la înfăptuirea în viață a angajamentelor

asumate cu privire la realizarea securității, pă
cii și colaborării pe continentul nostru.

Vizita primului ministru Suleyman Demirel, 
convorbirile purtate cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reprezintă un eveniment important 
pentru dezvoltarea în continuare a prieteniei și 
colaborării dintre cele două țări, servesc cauzei 
transformării Balcanilor într-o zonă a păcii, 
cooperării și bunei vecinătăți, înfăptuirii secu- 

, rității, cooperării și păcii în Europa și în lumea 
întreagă.

Comitetul Politic Executiv salută cu satisfac
ție documentele semnate între România și Tur
cia, și, în primul rînd, Declarația solemnă co
mună,'care au o mare însemnătate pentru evo
luția pozitivă a raporturilor bilaterale româno- 
turce în domeniile politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, sînt în folosul celor două 
popoare, corespund intereselor cauzei prieteniei 
și înțelegerii între națiuni.

Comitetul Politic Executiv salută, de aseme
nea, cu satisfacție rezultatele convorbirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
României socialiste, și premierul britanic Harold 
Wilson, Declarația comună și celelalte docu
mente semnate cu acest prilej, care deschid largi 
perspective dezvoltării colaborării dintre cele 
două țări.

Comitetul Politic Executiv apreciază faptul 
că în cadrul convorbirilor cu primul ministru 
al Regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord 
s-a manifestat dorința comună de a se extinde 
colaborarea economică, tehnico-științifică și cul
turală, de a se acționa în spiritul bunelor rela
ții dintre România și Marea Britanie, în vede
rea creșterii și diversificării schimburilor co
merciale, economice și industriale, a cooperării 
și contactelor în domeniile științei și tehnologiei, 
învățămîntului și culturii, pentru cunoașterea 
reciprocă a celor două popoare.

Comitetul Politic Executiv ia act cu satisfac
ție de faptul că în documentele semnate cu 
primii miniștri ai celor două state se prevede că 
țările noastre vor acționa ferm în spiritul de
plinei egalități în drepturi, al respectului inde
pendenței și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța, atît în ce privește dez
voltarea raporturilor dintre România și aceste 
țări, cît și, în general, în relațiile internaționale.

în legătură cu vizitele primului ministru al 
Turciei, Suleyman Demirel, și a primului minis
tru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord, Harold Wilson, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsuri pentru transpunerea 
în viață a acordurilor și înțelegerilor convenite.

în aceeași ședință, Comitetul Politic Executiv 
a soluționat și alte probleme ale activității de 
partid și de stat, din domeniile industriei, co
merțului interior, culturii și relațiilor externe.

Din cronica întrecerii socialiste

• OAMENII MUNCII DIN UNITĂȚILE INDUSTRIALE 
ALE ORAȘULUI BICAZ și-au îndeplinit, cu 103 zile mai 
devreme, sarcinile de plan pe întregul cincinal, urmind ca 
pină la finele anului să realizeze suplimentar o producție în 
valoare de 236 milioane lei.

• CHIMIȘTII COMBINATULUI DE FIRE ȘI FIBRE SIN
TETICE din Săvinești au ridicat la 132 milioane lei valoarea 
producției realizate suplimentar in acest an, ca urmare a mor 
dificării constructive a unor instalații, a introducerii in pro
ducție a unor autoclave de fixare de mare capacitate, reali
zate după proiectele specialiștilor unității și cu mijloace 
locale.

• COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII „HIDROMECANICA" 
din Brașov a înregistrat pînă la această dată o depășire de 
peste 10 milioane lei a sarcinilor de producție la zi. Astfel, 
au fost livrate suplimentar beneficiarilor, 100 turbosuflante 
pentru supraalimentarea motoarelor Diesel, iar planul la 
export a fost depășit cu 700 000 lei valută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația Partidului 
Comunist din Grecia (interior)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, 
marți după-amiază, delegația 
Partidului Comunist din Grecia 
(interior), condusă de tovarășul 
Haralambos Drakopoulos. secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Grecia 
(interior), care, la invitația C.C. 
al P.C.R., întreprinde o vizită în 
țara noastră. Din delegație fac 
parte tovarășii Dimitrios Partsa- 
lidis, membru al C.C. al P.C. din 
Grecia (interior), și Lefteris 
Voutsas, membru al C.C. al P.C. 
din Grecia (interior), director al 
ziarului „Avghi".

La primire au participat to
varășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc o 
informare reciprocă asupra acti
vității și preocupărilor celor 
două partide și s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la 
unele probleme actuale ale situa
ției internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

In timpul întrevederii s-au re
levat cu satisfacție raporturile 
de prietenie și conlucrare dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Grecia 
(interior) și a fost exprimată 
hotărîrea comună de a adinei 
aceste legături, în interesul am
belor țări și popoare, al cauzei 
păcii și progresului social.

De ambele părți, a fost subli
niată importanta acțiunilor uni
te — pe plan național și inter
național — ale forțelor de stingă, 
ale tuturor forțelor progresiste, 
democratice, antiimperialiste, ale 
maselor populare, activizarea lor 
mai puternică în lupta pentru 
transpunerea în viață a docu
mentelor adoptate la Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa, pentru înfăptuirea de 
măsuri concrete in domeniul 
dezarmării și în primul rînd a 
dezarmării nucleare, pentru 
eliminarea surselor de încordare 
și conflict, pentru instaurarea 
unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale.

In cadrul convorbirii, a fost 
exprimată satisfacția pentru dez
voltarea relațiilor dintre Româ
nia și Grecia. împreună cu ho
tărîrea de a acționa pentru dez

voltarea acestor relații pe plan 
politic, economic, cultural și teh- 
nico-științific, în interesul ambe
lor popoare, al păcii și colaboră
rii în Balcani, în Europa și în 
întreaga lume. S-a subliniat, tot
odată, că îmbunătățirea relațiilor 
de prietenie, colaborare și bună 
vecinătate dintre țările balcanice 
răspunde intereselor vitale ale 
popoarelor din regiune, consti
tuie o componentă a securității 
europene, a luptei generale pen
tru pace.

în acest context, a fost reliefa
tă necesitatea soluționării prin 
mijloace politice a situației din 
Cipru, pe baza respectării inte
grității, suveranității și indepen
denței acestui stat, asigurării 
unei conviețuiri și conlucrări 
pașnice între cele două comuni
tăți cipriote.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Grecia 
(interior) și-au reafirmat voința 
de a milita în continuare pentru 
întărirea colaborării tuturor for
țelor progresiste, antiimperialis
te, pentru triumful cauzei păcii, 
democrației și socialismului.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

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

LA I.P.M.P.B.
PITEȘTI Diversificarea și

modernizarea producției
• Sarcinile cincinalului au fost îndeplinite la 10 augusf 

• S-au realizat suplimentar pe 8 luni 11 727 000 lei la pro
ducția globală, 9 237 000 lei la producția marfă și 913 000 lei 
la beneficii • In dotarea întreprinderii - mașini de înaltă 
performanță tehnică, deservite de tineri • Fiecare nou 
produs asimilat în fabricație înseamnă o reducere sub
stanțială a efortului valutar pe economie.

Pînă nu de mult, întreprin
derea de poduri metalice și pre
fabricate din beton Pitești avea 
în nomenclatorul său de fabri
cație doar două produse mai 
importante : traversele de be
ton armat și podurile metalice 
pentru căi ferate care îi dă
deau, de fapt, 
pletă. In acest 
niștii, uteciștii, 
și specialiștii 
aveau să treacă un examen al 
competenței profesionale deose-

bit de pretențioase : asimilarea 
în producție a unor produse de 
mare tehnicitate care pînă acum 
se aduceau din import cu mari 
cheltuieli valutare.

— Este vorba, în primul rînd 
— precizează tovarășul Vasile 
Radu, inginerul șef al uzinei — 
de electromecanismul pentru 
automatizarea nodurilor de cale 
ferată, prin care se economisesc 
anual peste 12 milioane lei va
lută prin renunțarea aducerii 
din import a acestui mecanism.

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a ll-a)

denumirea com- 
an, însă, comu- 
toți muncitorii 
de la IPMPB Absolventul din invățămintul 

superior-un cadru de concepție

Din noua arhitectură a orașului Zalău Foto : O. PLECAN

pregătit multilateral
Convorbire cu conf. dr. VICTOR STĂNESCU, 

prorector al Universității din Brașov, 
și MIHAI CERNAT, secretar al consiliului U.A.S.C.

Studenții brașoveni și-au reluat locurile în sălile de curs, la
boratoare și ateliere. Fiecare zi trebuie să însemne un pas îna
inte pe drumul pregătirii multilaterale a specialistului de miine. 
La baza acestei pregătiri trebuie să stea aprecierile și indicațiile 
cuprinse in recenta cuvintare 
CEAUȘESCU, ținută la Craiova 
țămint.

a tovarășului NICOLAE 
in prima zi a anului de învă-

Conf. dr. Victor Stănescu : Ar 
trebui pornit de la sublinierea 
secretarului general al partidu
lui că „Invățămintul nostru dă 
diplome pentru muncă, pentru

Sistematizarea teritoriului și localităților
în consens cu programul de dezvoltare

economică și socială a patriei
Problema esențială pe care 

acțiunea de sistematizare o are 
în vedere o constituie dezvol
tarea echilibrată a tuturor ju
dețelor țării menită să asigure 
organizarea armonioasă a teri
toriului, a tuturor unităților ad- 
ministrativ-teritoriale, să con
tribuie la valorificarea superi
oară a resurselor materiale și 
umane, la repartizarea rațio
nală și echilibrată a forțelor de 
producție, îmbinind organic cri
teriile de eficiență economică 
cu cele de ordin social, să asi
gure organizarea și amenajarea 
pe bază de plan a orașelor și 
satelor, în concordanță cu pro
gresul economic și social gene
ral. cu programul de dezvoltare 
a țării in perioada 1976—1980 și 
în perspectivă. Concretizarea 
unei asemenea acțiuni — evi
dent de lungă durată — implică

o largă mobilizare a organelor și 
organizațiilor de stat și obștești, 
a specialiștilor din toate sec
toarele vieții economice și so
ciale, a tuturor cetățenilor.

Pornind de la analiza critică 
a modului în care s-a construit 
pînă în prezent, acțiunea de sis
tematizare își propune tocmai 
să înlăture neajunsurile consta
tate, să asigpre localităților un 
aspect urbanistic modern — 
demn de civilizația epocii noas
tre socialiste — prin ansambluri 
de locuit de o înaltă ținută ar
hitecturală, cu fronturi stradale 
închegate, cu dotări social-cul- 
turale grupate, cu spații de a- 
grement bine concepute. Este 
demn de reținut în același timp 
grija pe care partidul și statul 
nostru o au pentru păstrarea 
tradițiilor arhitecturale ale po
porului nostru, a specificului lo-

cal. „Să nu renunțăm la lucru
rile care înfrumusețează și dau 
specific unui județ sau locali
tăți" — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, recomandînd 
edililor să asigure o dezvoltare 
armonioasă a localităților, o im-

CONSTANTIN DUMITRU

(Continuare în pag. a lll-a)
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J'ara și doina
de GHEORGHE TOMOZEI

Coroană ești, pe fruntea unei doine 
iluminezi cu frunze de pămint, 
țară a mea cu chip trecut prin moine 
căreia slujitorul cel din urmă-i sint...

Șfint, trupul doinei, buzele-1 despică, 
in rana-i dulce numele-mi așez 
și el aripi de fluture ridică 
prin ramuri cintătoare și zăpezi.

Cind timpul de restriști a fost casapul 
rostogolind al doinei cap de măr 
am logodit din nou cu trunchiul, capul,

cu griu zidindu-l și culeși din zări 
ne zăvorim in doine ca pe pragul, 
ultimului adevăr...

w

ÎN NUMĂRUL DE AZI
• RESPONSABILITATEA RESPECTĂRII ANGA

JAMENTELOR
• STADIUL PREGĂTIRII IN VEDEREA APRO

PIATEI DECLANȘĂRI A SEMĂNATULUI

. (IN PAGINA A II-A)

• IMPERATIVUL EDIFICĂRII UNEI NOI OR
DINI ECONOMICE INTERNATIONALE RE
AFIRMAT IN DEZBATERILE DE LA NA
ȚIUNILE UNITE

(IN PAGINA A 1V-A)
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DIMENSIUNEA
ISTORIEI IN CULTURA

ROMANA
de DAN ZAMFIRESCU

Cine ia cunoștință de istoria 
poporului român meditind-o în 
comparație cu istoria altor po
poare europene in evul mediu 
și apoi face același lucru cu o- 
perele literare inspirate de a- 
ceastă istorie, începind cu cele 
mai vechi cronici și pină la ro
manele lui Sadoveanu sau dra
mele istorice ale lui Paul An- 
ghel, nu va trece indiferent 
peste un fapt semnificativ : a- 
tunci cind și-au întemeiat pentru 
prima oară o viață statală care 
să fie numai a lor, prin gestu
rile de ctitori ale lui Basarab 
I și Bogdan, românii n-au mers 
să ceară nimănui ..legitimitatea" 
noilor entități politice, n-au ce
rut voie și nici dreptul de a e- 
xista vreunui împărat, rege sau 
papă, cum se obișnuia în evui 
mediu. N-au dorit nici unul din 
titlurile in vigoare pe la curțile 
din răsărit sau apus, ci și-au in
titulat conducătorii cu un cuvint 
original și latinesc de stirpe : 
doniinus-domn, pentru care s-au

străduit apoi, în cancelarie, să 
găsească echivalente imperfecte 
în limba de împrumut, spunin- 
du-i voievod sau gospodar pe 
hirtie, dar adresîndu-se cu 
Măria Ta și zicîndu-i domn în 
graiul lor firesc.

încă ceva : atit Țara Româ
nească cît și Moldova s-au de
finit ca realități politice noi pe 
harta Europei printr-un act de 
respingere tocmai a tendinței 
de a li se impune stăpîni din 
afară, suzeranități sau robii. 
Fiecare dintre cei doi întemeie
tori au așezat la temelia istoriei 
acestor state cîte o victorie ca
tegorică și plină de învățăminte 
asupra celor ce-i voiau supuși. 
Unul la Posada, celălalt intr-un 
loc neconsemnat de cronici. Și 
toată istoria noastră a rămas 
marcată de aceste trăsături ini
țiale care au temeluit-o: dorința 
de a fi „domni" pe pămintul 
nostru, și lupta necurmată cu a-

(Continuare în pag. a ll-a)

creație, pentru viață !“. Aceasta 
este rațiunea învățămînțului în 
țara noastră, așa trebuie înțe
leasă răspunderea pe care o are 
fiecare cadru didactic. Univer
sitatea noastră are, in prezent, 

- 5 ateliere-școală, dintre care 
trei (prelucrări mecanice prin 
așchiere și lăcătușerie ; prelu
crare mecanică a lemnului ; 
prototipuri) amplasate pe Co
lina Universității. Avem un a- 
telier de mașini și instalații e- 
lectrice și, recent, s-a organizat 
atelierul de echipament auto. 
Toate sint corespunzător dota
te. Dacă în primii ani de func
ționare se executau mai ales o- 
perații mecanice simple, acum 
studenții realizează produse de 
complexitate mare, în special 
prototipuri, unele după brevete 
proprii. Așa se naște emulația 
in rindul lor pentru noi căutări, 
pentru inițiative în domeniul 
cercetării științifice. în atelierul 
de prototipuri, ca să și exempli
ficăm afirmațiile de mai sus, se 
lucrează la seria zero a mașinii 
de prelucrat metale dure prin 
electroeroziune, contractată cu 
întreprinderea de autocamioane, 
după brevetul conf. Gheorghe 
Obanciu, cadru didactic al Uni
versității. Tot aici se realizează 
și mașina de prelucrat matrițe 
prin procedeul electrochimie, 
contractată cu aceeași întreprin
dere, după brevetul conferen
țiarilor Mircea Ivan și Gligor 
Rusan. Studenții execută și alte 
produse de complexitate : „Li- 
mitator de cursă"; „Interfon cu 
10 căi", „Standuri pentru co
manda pneumatică a mașinilor-

LIDIA POPESCU
(Continuare în pag. a Ill-a)
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Interviu
cu NICOLAE URSACHE, 

prim-secretar al Comitetului 
municipal Bacău al U.T.C.

Tinerii intimpină Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R.

RESPONSABILITATEA

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ
Balanța" Sibiu — Inginerul 

loan Cîmpeanu acordă asi
stență tehnică la un nou lot 

de panouri hidraulice

Interviu realizat de 
TEODOR POGOCEANU

RESPECTĂRII ANGAJAMENTELOR

AL SIMION r cvvrvnÂ

Scurt dialog cu primul secre
tar al Comitetului municipal Ba
cău al U.T.C. Tema : îndepli
nirea integrală a planului de 
lucrări la muncă patriotică al 
Comitetului municipal U.T.C. 
Deci :

— în ce stadiu vă aflați cu 
îndeplinirea planului, tovarășe 
prim-secretar ?

— Obiectivul nostru principal 
în această perioadă îl constituie, 
fără îndoială, pregătirea Confe
rinței municipale pentru dare 
de seamă și alegeri, obiectiv care 
implică o concentrare a tuturor 
forțelor de care dispunem. In 
paralel însă, ne preocupăm de 
realizarea integrală a planului 
de lucrări la muncă patriotică 
finanțată și nefinanțată, care re
prezintă, în fond, cît se poate 
de concret felul în care înțele
gem să întîmpinăm cel de al 
X-lea Congres al U.T.C. și cea 
de-a X-a Conferință a U.A.S.C.R. 
Recent am analizat cu membrii 
biroului comitetului municipal 
U.T.C. stadiul în care se află în
deplinirea planului astfel, incit, 
sint în măsură să vă ofer cîteva 
cifre. La 15 iunie, cînd, de ase
menea, am discutat felul cum se 
realizează acest plan, situația nu 
era în măsură să ne bucure : 
din 675 000 lei — valoarea lu
crărilor de muncă patriotică 
finanțată care trebuia realizată 
în cinstea Congresului al X-lea 
al U.T.C. — noi obținusem doar... 
200 000 lei. Am luat o serie de 
măsuri operative care s-au do
vedit a fi eficiente, pentru că, 
la 20 august, dublasem valoarea 
amintită atingînd suma de... 
413 000 lei.— Ar mai trebui deci, pentru 
a vă îndeplini angajamentul, să 
realizați, pînă Ia Congres, încă 
262 000 lei și asta într-un timp 
relativ scurt... Cum socotiți că 
veți putea obține această sumă?

— Faptul că în perioada de Ia 
15 iunie pînă la 20 august noi 
am reușit să ajungem la suma 
de 413 000 lei dovedește că dis
punem de un potențial încă in
complet valorificat și că, prin- 
tr-o susținută muncă organiza
torică în care să fie implicați 
toți activiștii U.T.C., este posibil 
să ne onorăm angajamentul. 
Mai mult, dorim ca pînă la Con-

gres să depășim valoarea de 
675 000 lei, astfel incit să cinstim 
evenimentul numărul unu din 
viața tineretului țării cu un 
succes adecvat.

— înțeleg că în ședința birou
lui ați luat cîteva măsuri care 
să vă ajute în realizarea țelului 
pe care vi l-ați propus...

— Da, aceste măsuri se impu
neau ! Le voi enumera pe scurt. 
Mai întîi, din ședință a reieșit 
că noi am acționat unilateral, a- 
dică ne-am concentrat eforturile 
numai în anumite direcții, cum 
ar fi, de exemplu, strîngerea 
fierului vechi. Normal, am ho- 
tărît să urmărim și realizarea 
planului la celelalte sortimente, 
ca să zic așa, cum ar fi deșeu- 
rile de hîrtie, deșeurile textile 
și ambalajele de sticlă. Am ho- 
tărît că, acolo unde condițiile 
permit, colectarea deșeurilor din 
hîrtie, textile și a ambalajelor 
de sticlă să se facă în locuri 
stabilite precis în fiecare între
prindere, ceea ce ar înlesni o a- 
preciere exactă a contribuției 
fiecărei organizații (pentru că 
toate organizațiile au angajamen
te concrete în această privință) și. 
totodată, ușurarea transportului 
pînă la bazele de colectare. In 
plus, am stabilit ca fiecare ti- 
năr să colecteze pînă la Con
gres : 6 kg hîrtie și 10 bucăți am
balaje de sticlă. Ne propunem 
ca. odată cu începerea cursurilor 
școlilor, să apelăm și la cel 
15 000 elevi, mai ales pentru co
lectarea de deșeuri de hîrtie. 
Dar, suma pe carp ne-am pro
pus-o nu va putea fi realizată 
numai din... deșeuri. Brigăzi de 
uteciști, din fiecare întreprin
dere. vor participa la lucrările 
de demolare care se desfășoară 
în oraș, precum și la regulari
zarea cursului rîului Negel. Tot 
brigăzile de uteciști (și aici mă 
gîndesc din nou și la elevi) vor 
participa la sortarea fructelor și 
legumelor. Intenționăm să pre
luăm de la grupul de șantiere o

serie de lucrări din planul de 
investiții (in principiu s-a dis
cutat această problemă și am 
primit acordul conducerii grupu
lui) ceea ce ne va aduce, de a- 
semenea importantă sumă de 
bani. Mai adăugați la toate a- 
cestea și lucrările de muncă ne
calificată pe care le prestează 
tinerii la căminele de nefami- 
liști (la I.R.A., Fabrica de șuru
buri și întreprinderea metalur
gică) și puteți trage o concluzie 
optimistă și anume : că vom 
respecta și depăși angajamen
tele. De altfel, noi nici nu con
cepem că poate fi altfel, fiindcă, 
fără să exagerez, toți uteciștii 
municipiului sînt pătrunși de 
responsabilitatea îndeplinirii an
gajamentelor asumate în cinstea 
Congresului, fiind hotărîți să se 
prezinte în forumul tineretului 
cu un bogat buchet de succese. 
O dovadă, elocventă, zic eu este 
și îndeplinirea în proporție de 
91 la sută a planului de acțiuni 
de muncă patriotică nefinanțată. 
Tinerii băcăoani au obținut, la 
acest capitol. 28 milioane lei. 
Promit, cunoscîndu-le ambiția și 
dăruirea, că nu ne vom opri 
aici...

Stadiul pregătirii
în vederea apropiatei

declanșări a semănatului

Blocul de marmură"
După ce parcurgem primele 

capitole din Blocul de marmură 
de Al. Simion (Editura Emines- 
cu, 1975), apare evident faptul 
că, în cele peste patru sute de 
pagini ale noii sale cărți, proza
torul a adoptat o formulă epică 
diferită față de scrierile sale 
anterioare. Din punct de vedere 
compozițional, Blocul de marmu
ră se circumscrie, desigur, în 
sfera romanului, însă a unui 
roman cu o arhitectură interioa
ră mai puțin comună. Noua 
carte a lui Al. Simion este un 
roman-frescă, sau mai bine-zis 
un roman-cronică. Paginile ro
manului reconstituie una dintre 
cele mai importante și mai de
cisive etape ale istoriei noastre 
contemporane, și anume etapa 
primilor ani de după Eliberare, 
din toamna lui 1944 pînă pe la 
sfirșitul anului 1948. In fața 
cititorului se derulează într-un 
ritm epic trepidant secvențele 
multiple și atit de variate ale 
procesului istoric plin de dina
mism rev°luționar pe care l-am 
trăit în epoca respectivă, epocă 
de profunde și radicale mutații 
în structura socială, de funda
mentale redimensionărl ale des
tinului uman. Acțiunea se pe
trece într-un oraș de provincie, 
capitală de județ, dar faptele, 
evenimentele și destinele ome
nești zugrăvite în paginile ro
manului nu-și limitează semni
ficațiile la o zonă restrînsă, pe 
plan strict local. Ele sînt un re
flex al faptelor, evenimentelor 
și destinelor umane caracteris
tice Întregii noastre țări din 
această perioadă istorică. Este 
perioada celor mai acute con
vulsii sociale, a celor mai dra
matice șl hotărttoare înfruntări 
politice șl Ideologice, in care 
proletariatul român, condus de 
partidul comunist, ducea o lup
tă dîrză și eroica pentru cuce
rirea puterii, pentru atragerea 

maselor, pentru 
distruse de răz-

Stăpin pe mijloacele compozi
ționale adecvate romanului-cro- 
nică, prozatorul excelează în al
ternarea episoadelor, construind 
o desăvîrșită simultaneitate a 
multiplelor și variatelor planuri 
ale acțiunii. Nu numai pentru 
noi, cititorii din generațiile care 
am trăit această perioadă eroică, 
ci, fără îndoială, și pentru citi
torii tineri, din noua genera
ție, paginile romanului oferă o 
puternică senzație de autentic, 
de viu. Prozatorul n-a avut ne
voie să consulte documente, să 
cerceteze periodicele vremii, ci 
și-a transpus epic propria sa ex
periență de viață, cu o partici
pare afectivă nemijlocită.

Deși are un pregnant caracter 
de frescă, de cronică, romanul

CARTEA

șl dinamizarea 
refacerea tării 
boi.

Romanul Iul 
o cronică vie a

Al. Simlon este 
acestei perioade.

Blocul de marmură nu-șl redu
ce valoarea la evocarea eveni
mentelor seismice ale acestei 
perioade. Evenimentele sînt în
fățișate accentuat, dar nu în 
sine, ci în raport determinativ 
cu oamenii care participă la des
fășurarea lor, constituind, în 
esență, suportul sau fundalul pe 
care evoluează destinele umane. 
Romanul demonstrează convin
gător că, în funcție de aceste 
evenimente, deci în funcție de 
transformările profunde, struc
turale din viața țării, se preci
zau cu claritate, categoric, ati
tudinile oamenilor, din clase și 
medii sociale diferite, opuse, ire
conciliabile. Numeroasele perso
naje care populează acest ro- 
man-cronică a unor zbuciumați 
ani din istoria noastră contem
porană își delimitează pozițiile, 
opțiunile politice și ideologice în 
raport direct cu evenimentele 
din perioada respectivă. De aceea 
Intîlnim în paginile romanului o 
bogată tipologie umană, carac
terologică șl psihologică, de o 
mare varietate. Intîlnim repre
zentanți ai claselor exploatatoa-

re, condamnate de istorie la 
pieire, dar care încearcă furi
bund să se salveze, nedindu-se 
în lături de la fapte odioase, de 
la sabotaje și violențe. Dar în- 
tilnim mai ales luminoasa gale
rie a luptătorilor comuniști, dă- 
ruiți cu un înalt spirit de sacri
ficiu luptei poporului român 
pentru dreptate și libertate, pen
tru o viață mai bună. întilnim 
chipurile la fel de luminoase 
ale celor care se integrează ac
tiv în lupta clasei noastre mun
citoare, cu devotament și since
ritate. Autorul romanului nu 
uniformizează aceste personaje, 
ci le înfățișează în individuali
tatea lor distinctă, cu problema
tica specifică vieții fiecăruia, cu 
calitățile și lipsurile lor, accen- 
tuînd permanent procesul con
tinuu de formare a unei noi 
conștiințe. Evident, se pot des
prinde din paginile romanului 
unele personaje mai precis șl 
mai bogat conturate, cum este, 
de pildă, muncitorul ilegalist 
Ioan Miele, care are o prezen
ță continuă, reprezentînd un fel 
de liant al tuturor episoadelor. 
Avînd însă un caracter de cro
nică, romanul nu insistă asupra 
a două-trei personaje, ci le pri
vește pe toate ca părți compo
nente ale realității specifice dm 
epoca evocată. Acesta este șl 
sensu’ simbolic al titlului roma
nului Blocul de marmură. El 
sugerează unitatea și frumuse
țea morală a comuniștilor, a tu
turor celor care au luptat, sub 
stindardul partidului clasei mun
citoare, pentru a pune piatra <țe 
temelie a societății noastre so
cialiste.

Romanul Iul Al. Slmion sa ci
tește cu un viu interes. In ciu
da faptului că, pe alocuri, aglo
merează unele amănunte ne
semnificative șl lasă nerezol
vate unele situații, iar pe altele 
le prezintă într-un stil prea pu
blicistic, cartea oferă una din
tre cele mai instructive șl atrac
tive lecturi.

TEODOR VARGOLICI

Diversificarea și
modernizarea producției♦(Urmare din pag. I)

El a fost proiectat, adoptat, de
finitivat in colaborare cu spe; 
cialiștii Institutului de cercetări 
din Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor. în urma pro
belor de anduranță s-a dovedit 
că electromecanismul asimilat 
de colectivul nostru se ridică la 
performanțele celor mai bune 
produse similare din lume și. 
deci, am și primit comenzi pen
tru export.

Diversificarea și moderniza; 
rea producției la IPMPB Pitești 
este exemplificată în continuare 
cu realizări de aceeași înaltă e- 
ficiență economică : instalația 
de săpat șanțuri și canale, cu o 
adîncime de pînă la 15 m. des
tinată șantierului pentru execu
ția metroului ; porteinerul pen
tru manipularea conteinerelor 
în port ; frîna automată de cale 
ferată prin care se economi
sesc, de asemenea, fonduri va
lutare de circa 1700 000 lei pe 
bucată, etc. O premieră specta
culoasă a avut loc și în produc
ția tradițională a colectivului : 
asimilarea podurilor de cale fe
rată dublă. Au și fost livrate 3 
asemenea poduri. Primul dintre 
ele, cu o lungime de 41 m, a 
fost montat deja pe linia Iași — 
Pașcani.

— în vederea obținerii acestor 
performanțe — reia inginerul 
șef — pentru că, într-adevăr, 
ele sînt autentice performanțe 
pentru întreprinderea noastră, 
am fost obligați să ne reorgani
zăm totul, să apelăm la cei mai 
buni oameni ai noștri, să con
stituim echipe și brigăzi com
plexe, să stăruim zi de zi asupra 
perfecționării profesionale a 
muncitorilor și, firește, să în
zestrăm atelierele cu mașini 
dintre cele mai moderne. Este 
o bucurie pentru mine să pot 
spune că pe mai toate mașinile 
cu comandă program aduse re
cent în uzină și care cer o înaltă 
calificare, lucrează 
Tomescu, Geantă, 
crescuți și formați 
nostru. Dealtfel, 
U.T.C. ne-a ajutat 
în acest an atît în 
trenării tinerilor în
efectuarea unor lucrări 
program, cît și în stimularea in
teresului lor pentru autoperfec- 
ționarea profesională în ridica
rea calificării lor.

Obiectivul concret al activită
ții organizației U.T.C. în această 
perioadă, pe linia sporirii con
tribuției lor la asimilarea noilor 
produse, la diversificarea și mo
dernizarea producției, a fost, 
după cum ne informează secreta
rul comitetului pe întreprindere, 
însușirea de către fiecare tinăr 
a noilor tehnologii de fabrica
ție, cunoașterea aprofundată a 
mașinilor și utilajelor de curînd 
achiziționate. Au fost organiza
te. după terminarea orelor de 
muncă, seri de studii tehnologi
ce, cy participarea celor care 
urmau să deservească noile 11-

uteciști ca 
Cincă etc., 

în colectivul 
organizația 

foarte mult 
privința an- 
întrecere, în 

după

nii de fabricație și in cadrul 
cărora inginerii, tehnicienii 
descifrau în fața c.ursanților 
subtilitățile mașinilor cu co
mandă program, ale tehnologii
lor. Și pentru că întreprinderea 
mereu se împrospătează cu ti
neri, aceste cursuri de perfec
ționare și specializare au căpă
tat un caracter permanent. Li 
se adaugă concursurile pe me
serii care se bucură de mare 
popularitate, schimburile de ex
periență și demonstrațiile teh
nice susținute de cei mai 
meseriași ai uzinei. Sint o 
te din acțiunile educative 
organizației U.T.C. care vor 
tinua și se vor îmbogăți.

— Acest lucru este absolut 
necesar — ne mărturisește di
rectorul întreprinderii — de; 
oarece în anul viitor va trebui 
să asimilăm în fabricație noi 
produse de mare complexitate 
și tehnicitate care cer o tot mai 
mare perfecționare profesională 
a cadrelor. Unul din noile pro
duse va fi frîna automată de 
cale ferată din elemente meca- 
no-sudate, mult solicitate de 
transporturile noastre ferovia
re și care pînă acum se aducea 
din import.

— In ce stadiu vă aflați, din 
această perspectivă, cu pregăti
rea producției anului 1976 și a 
viitorului cincinal ?

— Deja, pe planșetele proiec- 
tanților noștri se află în stadiu 
final elaborarea documentației 
pentru noi produse, reia inter
locutorul, — iar în, fabricație au 
fost lansate comenzile necesare 
pentru scule, dispozitive, veri
ficatoare. După toate calculele 
noastre care pornesc de la rea
lizările de pînă acum, ne vom 
încheia planul anual la 15 de
cembrie urmînd ca în cele două 
săptămîni cîte ne mai rămîn să 
demarăm cu toate forțele pro
ducția pe 1976 în ritmul impus 
de creșterea sarcinilor.

Pînă în cele mai mici detalii 
a fost pregătită producția vii
toare și sub aspectul încheierii 
contractelor cu furnizorii de 
materiale și colaboratorii, cu 
beneficiarii întreprinderii. Des
chisă rămîne, însă, problema ca
lificării și perfecționării profe
sionale a muncitorilor. Organi
zația U.T.C. trebuie să urmă
rească cu mai multă perseveren
ță participarea tinerilor la 
cursurile de calificare și însu
șirea corespunzătoare a cunoș
tințelor predate, să inițieze for
me de îmbogățire a nivelului 
profesional al proaspeților ab
solvenți de la cursurile de cali
ficare la locul de muncă și la 
școala profesională care dețin 
principala pondere în colectiv. 
Trebuie să se acționeze, de a- 
semenea, mai energic pentru în
tărirea disciplinei tinerilor în 
producție, pentru înlăturarea 
absențelor și întîrzierilor de la 
program, încă destul de frec
vente, pentru creșterea exigen
ței și răspunderii fiecăruia la 
locul său de muncă.

buni 
par

ale 
con-

Odată cu săptămîna aceasta, 
în județul Mureș pregătirile 
peșiru începerea semănatului 
grîillui s-au intensificat. Comi
tetul județean Mureș al P.C.R. 
a adoptat in acest sens un com
plex plan de măsuri, stabilind 
sarcini concrete pentru -coman
damentele comunale care au 
menirea de' a organiza strînge
rea și depozitarea recoltei, în- 
sămînțatul griului în condiții 
optime. In toate localitățile ju
dețului s-au stabilit orare de 
lucru, începînd de la orele 6 
pină la orele 20, cu program 
prelungit pentru mecanizatorii 
care lucrează la arat. Asupra 
modului cum sînt respectate a- 
ceste orare ne-am edificat în 
urmă cu cîteva zile cu ocazia 
unui raid anchetă întreprins în 
cîteva unități agricole.

Ora 6. La stațiunea S.M.A. 
Livezeni îl intîlnim pe tovarășul 
Anton Fekete, inginerul șef al 
C.A.P. și Ștefan Dalyai, șeful 
secției. Unii mecanizatori erau 
deja plecați. Petru și Ioan Mol
dovan, Vasile Pop, Emeric Mol
nar despre care am aflat că_ în 
ziua precedentă au arat pînă la 
orele 23 făceau la rîndul lor ul
timele verificări.

Ora 7. S.M.A. Văleni. In 
13 tractoare din care în 
de funcționare doar 11. 
canizatorii, în frunte cu
secției, Andrei Fabian, încă nu 
porniseră tractoarele.

— Am avut o ședință de pro
tecția muncii, motivează inter
locutorul.

Ne interesăm 
C.A.P. Aflăm 
este plecat la Tg. Mureș pentru 
a aduce sămînța de grîu. Ingi
nerul șef, tovarășul Iosif Benc- 
zed, navetist fiind începe munca 
în fiecare zi după ora 7,30—8.

Ora 10. C.A.P. Mica. Infor
mații primim de la Zoltan Siitd, 
contabilul șef. Din cele 350 ha

de conducerea 
că președintele

Raid-anchetă 
în unități agricole 
din județul Mureș

total 
stare
Me- 

șeful

planificate pentru grîu sînt pre
gătite 150 ha. Sămînța este asi
gurată dar deocamdată... la baza 
de recepție. Am fertilizat cu 
îngrășăminte chimice 120 ha.

— Cîți cooperatori lucrează 
astăzi în cîmp ?

— In jur de 250. De oameni 
nu ne putem plînge. Participă 
întotdeauna cînd este nevoie. 
Necazuri sînt altele. Avem încă 
importante cantități de îngrășă
minte naturale la C.A.P. Curcile 
pe care nu le putem transporta, 
din lipsă

Ora 13 
Din cele 
măna cu 
tovarășul 
comunei, 
230. ’ ‘

de mașini.
ne prinde la Fărăgău.
460 ha. ce se vor se- 
grîu, ne informează 
Iosif Tîrbu, primarul 

sînt arate 
Mecanizatorii

arat, pregătitul terenului, tran
sportul furajelor, fertilizări. Din 
96 tone sămință, 58 tone le a- 
sigurăm din producția proprie 
dar încă n-am primit buletin 
roșu decît pentru 30 tone. Se
lectăm în continuare iar restul 
vom aduce de la Agrosem.

— Cînd ?
— întrebarea potrivită ar fi : 

cu ce ?
— Văd aici un autocamion.
— E al C.A.P.-ului dar nu are 

benzină. Stă de cîteva zile.
In ultima situație operativă 

de la Direcția generală agricolă 
aflăm că în județul Mureș au 
fost executate arăturile doar pe 
30 170 ha din cele 58 300 ha pla
nificate a se semăna cu grîu. 
E nevoie încă de un volum mare 
de lucru ținînd cont de faptul 
că asigurarea condițiilor de se
mănat presupune fertilizarea, 
pregătirea patului germinativ, 
sămința.

Situațiile întîlnite ne oferă su
ficiente argumente șă credem 
că devizele „Toate forțele satu
lui pe cîrnp" sau „Ziua de lu
cru, zi lumină", nu sint sufici
ent dej înțelese pretutindeni. 
Dacă la nivelul fiecărui coman
dament există planuri de mă
suri care vizează toate laturile 
actualei campanii de toamnă, 
membrii acestora trebuie să ac
ționeze cu fermitate ca ele să 
se înfăptuiască, să intervină o- 
perativ ca unele deficiențe de 
genul celor semnalate să fie li
chidate.

250, discuite 
lucrează la MIRCEA BORDA

EFORTURI SUSȚINUTE LA STRINSUL ROADELOR
După încheierea re

coltării florii-soarelui, 
unitățile agricole și-au 
concentrat eforturile la 
strîngerea porumbului 
și a celorlalte culturi 
de toamnă, la pregăti
rea terenurilor pentru 
insămințări. Ca urma
re, pînă acum, între
prinderile agricole de 
stat au cules porum
bul de pe mal mult 
de 34 la sută din su-

prafețele cultivate, iar 
cooperativele agricole 
de producție de pe 31 
la sută. In numeroase 
județe, printre care 
Constanța, Buzău, Il
fov, Dolj, Brăila, Ar
geș, Mehedinți, s-a 
strins porumbul de pe 
40—55 la sută din te
renurile cultivate.

Datorită unei temei
nice organizări a mun
cii, a mobilizării tutu-

ror forțelor existente 
la sate, in județul 
Constanța, de exemplu, 
s-a cîștigat un avans 
de șase zile față de 
grafic, iar în județul 
Olt viteza de lucru 
este în aceste zile de 
aproape două ori mai 
mare decît săptămîna 
trecută. în toate uni
tățile agricole se strîn- 
ge recolta, în primul 
rînd de pe terenurile 
care vor fi insămînța-

te în această toamnă. 
Numai in ultimele trei 
zile, de pildă, între
prinderile agricole de 
stat și cooperativele 
agricole de producție 
au arat și pregătit 
pentru însămînțări mai 
mult de 120 000 ha. De 
asemenea, ele au în- 
sămințat, In această 
toamnă, cu orz, plante 
furajere și alte culturi 
o suprafață de peste 
400 000 hectare.

Frumosul cămin cultural din comuna Vama, județul Suceava

DIMENSIUNEA ISTORIEI
In cultura romană

(Urmare din pag. I)

ceia ce s-au voit ei stăpîni peste 
noi.

Cînd deschidem, acum, filele 
cronicilor, cronici care au fost 
cele dinții adevărate monumente 
literare românești, ne va atrage 
atenția un lucru : letopisețele 
noastre nu încep, ca ale mai tu
turor popoarelor europene, cău- 
tindu-ne locul nostru în genea
logia biblică a popoarelor ; ele 
nu-și caută punctul de sprijin 
nici in facerea lumii șl nici în 
descendenții lui Noe, ci caută 
rădăcinile neamului în pămîntul 
Italiei, în Roma cea vestită, pen

Nopțile „Wandanei“ și trista
lor trezire în zori

vă nu- 
totuși.

— Așadar, spuneți că 
miți Wandana. De ce, 
Wandana ?

— Așa, fiindcă pe atunci... (și 
tace, ca pentru a sublinia deo
sebirea dintre „atunci" și 
„acum") eram mai frumoasă, 
mai altcumva. Și, pe urmă, nu
mele meu, ăsta, Daniela Sandu, 
nu îmi mai plăcea. Voiam să fiu 
alta, să mă știe lumea altfel.

O las să-mi povestească, i 
întrerup, deși fiecare replică 
ei ar merita o completare, 
corectură. In fond ce e rău 
faptul că un tinăr, un om 
16 ani, vrea să fie „altceva,", 
fie el însuși, să fie „cineva", _ 
care să nu îl confunzi, ci să-l 
ții minte, să-l știi. Dar întreba
rea este : cum, pe ce căi, prin 
ce mijloace, în ce fel încercăm 
și reușim să fim noi înșine ?

Fiindcă, dacă drumul Wanda- 
nei și al prietenilor ei s-a închis 
la o virstă la care alți tineri de 
virsta lor se bucură de slova 
cărții, de reușita muncii lor, de 
frumusețea și libertatea zilei în
sorite de azi și de mîine, al 
lor a sfirșit între zidurile unui 
penitenciar, atunci, poate, că nu 
este fără rost să îl recapitulăm, 
lucid, la lumina adevărului fap
telor și să îi întrebăm pe cei 6 
tineri din Ploiești — și, desigur, 
nu numai pe ei — cum te-ai 
gîndit să îți alegi felul de viață ? 
încotro mergi ?, tocmai pentru 
ca, de la asemenea întrebare 
pusă doar evaziv, omisă direct

n-o 
a 
o

In
la
ei
pe

sau, poate, numai amînată, încep 
întotdeauna rătăcirile.

La 16 ani și jumătate, Wan
dana a abandonat școala de dra
gul străzii și al „prieteniilor" la 
un coniac, o cafea și o țigară. 
Banii trebuincioși ii ia de-acasă 
direct, rupîndu-i de la gura unei 
familii, cu încă doi copii, din 
banii unei vînzătoare la un 
chioșc de piine și ai unui pensio
nar. Iar cînd sumele acestea nu

cursă. „Prietenii" de pa- 
au ezitat în schimbul li- 

„miraculoase" să ii ceară
abjectă 
har nu 
corii 
fetei să se vindă și să le vindă 
și alte tinere de vîrsta ei.

Nu vreau, desigur, să o scuz 
pe „Wandana" și nici să le ab
solv de răspunderea ce le revine 
pe fiecare dintre cele două mi
nore împinse, astfel, pe panta 
dezmățului și alcoolului (in de
finitiv, e chiar atit de simplu-

îi ajungeau, apela la cite un 
„prieten" de fapt, cunoștință o- 
cazională, care, deseori, condi
ționa „tratația" în schimbul unui 
preț nedemn. „La început, îmi 
spune Wandana, mi-am spus că 
nu e nimic rău, apoi am intrat 
între ei și nu mai puteam ieși. 
Chiar dacă voiam eu, ei mă a- 
menințau cu cuțitul și cu bă
taia".

Dincolo de aparența senzațio
nală, desprinsă parcă din aburii 
lui „Rocambole", fapt rămîne că 
odată intrată în cercul obscur al 
unor cunoștințe de pahar fata 
a fost obligată la o concesie, a- 
poi la o alta, și încă la altele, 
incit ceea ce la inceput putea să 
pară o nevinovată distracție s-a 
dovedit cu timpul o meschină și

să vină, cineva, pe care il știai 
întîmplător, să te 
„prieten" acasă la 
iar tu să îl urmezi 
fără să te gindești
Greu de închipuit !) Dar, iată, și 
acest caz, ne dovedește încă o 
dată că asemenea prietenii, năs
cute la un pahar, iscate și țesute 
în aburii tulburi ai alcoolului nu 
sfîrșesc decît într-un singur fel, 
la fel de josnic cum s-au legat 
și s-au tîrit o vreme, departe de 
muncă și cinste.

Nu-i, insă, mai puțin adevărat 
și altceva — anume că ..deși in 
Ploiești, și nu numai acolo, oa
menii, tinerii ii cunosc in bună 
măsură pe clienta statornici ai 
localurilor, pe bătăușii „de pro
fesie", reacția opiniei publice e

invite la un 
„un pahar" 

cu seninătate 
unde mergi ?

încă timidă ji ineficientă. Așa 
numai s-a născut și se mai men
ține încă iluzia unor „găști" im
batabile cu care „nu e bine să 
te pui", din dezinteresul vinovat 
al celui care trece pe lingă ase
menea cazuri și ridică nepăsător 
din umăr, sub euvînt că „nu e 
treaba mea".

Și așa se face, cum îmi spune 
și locotenentul Ion Chițu, din 
cadrul Inspectoratului județean 
Prahova al Ministerului de In
terne,, că unele dintre acțiunile 
organelor de miliție sint lipsite, 
prin indiferenta cumplit de vi
novată a omului „de pe stradă" 
de unul dintre argumentele cele 
mai puternice și eficiente — 
reacția opiniei publice, în pri
mul rînd a celei tinere.

Desigur, pentru faptele lor, 
„Wandana" și „prietenii" ei 
și-au primit pedeapsa cuvenită. 
Preț greu și amar, necesară tre
zire „in zori", fatală tuturor ace
lora care își rătăcesc cărările lu
minoase ale vieții în hățișuri Și 
mocirlă.

Dar întrebarea rămîne, de 
fapt, pentru noi toți, pentru fie
care : ce faceți ?, ce facem?, ori
care dintre noi și în orice îm
prejurare, pentru ca o altă 
,.Wandana" și alți „prieteni" 
ai ei să nu mai poată să își în
tindă cangrena, liberi și nestin
gheriți. peste lumina, peste di
minețile și peste tinerețea noas
tră ?

ȘERBAN CIONOFF

tru ca apoi să treacă la faptele 
săvîrșite de urmașii romanilor, 
de românii înșiși, convinși fiind 
cronicarii că nici un strămoș nu 
poate ține locul vredniciei per
sonale a fiilor și nepoților.

Cronicile noastre, de la Letopi
sețul lui Ștefan cel Mare, trans
format și adăugat de urmași spre 
a deveni un letopiseț al Țării 
Moldovei, și retopit genial de 
Grigore Ureche în admirabila sa 
operă, capodoperă de gîndire po
litică, talent istoric și stil lite
rar, au un singur scop, rostit 
limpede : să păstreze amintirea 
faptelor trecutului pentru ca ea 
să călească, să plămădească su
fletele generațiilor viitoare ] 
pentru ca, secol de secol, în a- 
ceastă literatură a lucrurilor a- 
devărate, românii să-și recu
noască chipul lor neconfundabil, 
să-și întărească încrederea în as
pirațiile prezentului și în idealu
rile de viitor. Să înfrunte, bine 
înarmați, adversitățile Istoriei, 
și să nu plece fruntea în fața 
trufiei altora. Și cum veac de 
veac circumstanțele s-au cam 
repetat, veac de veac a fost ne
voie ca literatura să-și tragă se
vele din istorie, fiindcă dimen
siunea istoriei in cultura noas
tră a fost, in fond, funcția cu
noașterii de sine a unui neam 
întreg, funcția întăririi lui in 
gind și faptă.

După Ștefan cel Mare, primul 
nostru mare scriitor și istoric 
prin celebrele sale circulara și

proclamații, ca și prin cronica 
dictată adesea de el însuși, a ve
nit Neagoe Basarab și apoi Mi
hai Viteazul (scriitor extraordi
nar în memoriile sale către 
curțile europene) dovedind, rînd 
pe rînd, că acești mari conducă
tori au simțit nevoia înveșnici- 
rii prin scris a faptelor lor. Iar 
după Grigore Ureche, Miron 
Costin, Stolnicul Constantin 
Cantacuzino și Dimitrie Cante- 
mir au venit Șincai și Maior, 
care au trecut pana lui Băl- 
oescu șl Kogălnfceanu, de la 
care au luat-o Hașdeu și Emi- 
nescu, spre a o trece lui Iorga 
și Mihail Sadoveanu.

Iar cînd mina acestora din 
urmă a rămas nemișcată, și cînd 
ne întrebam dacă marea tradi
ție a literaturii române inspi
rată, zămislită de Istorie, s-a rupt 
cu ei, iată că răsare din mijlocul 
nostru, în vremea noastră, noi 
puteri apirituale și noi capaci
tăți de a lega trecutul și preț 
zentul spre a făuri viitorul.

Ne întîlnlm cu ființa și cuvin- 
tul lor incandescent în scrisul și 
vorba celui ca întrupează, as
tăzi, pentru conștiința univer
sală. mesajul etern al poporului 
român. Și ne intîlnim cu lecția 
lor în operele unor scriitori con
temporani care și-au cîștigat 
deja un loc de cinste alături de 
acești înaintași. E semn să trun
chiul este viguros și că rodește 
mereu 1
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Pentru vestimentația 
dumneavoastră de sezon 

TÎRGUL DE TOAMNA!
în toate magazinele de textile — încălțăminte 

ale Ministerului Comerțului Interior găsiți un 
bogat sortiment de confecții, tricotaje, țesături 
din lină și bumbac, încălțăminte pentru toamnă.

Pentru toate vîrstele, pentru toate gusturile, 
produse elegante și de bună calitate, realizate 
din materialele, culorile și modelele moderne 
în acest sezon.

NU UITAȚI: chiar astăzi vizitați magazinele 
bine aprovizionate cu mărfurile TÎRGULUI DE 
TOAMNĂ.

1
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Tovarășul TODOR JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, și tovarășul STANKO TODOROV, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulga
ria, au trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Ceaușescu,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Popu
lare Bulgaria, în numele întregului popor bulgar și al nostru per
sonal, vă exprimăm dumneavoastră, Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România și poporului frate român, profunde mul
țumiri pentru caldele felicitări transmise cu ocazia celei de-a 31-a 
aniversări a revoluției socialiste din Bulgaria.

împărtășim întru totul satisfacția dumneavoastră față de dez
voltarea cu succes a relațiilor prietenești dintre popoarele bulgar 
și român. Sîntem convinși că colaborarea dintre partidele și țările 
noastre se va extinde și îmbogăți pe baza principiilor marxism-le- 
ninismului și internaționalismului socialist, spre binele ambelor 
popoare, în scopul consolidării continue a unității, puterii multi-, 
laterale și prestigiului internațional al comunității socialiste, coeziu
nii rîndurilor mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Vă 
dorim dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România noi succese în construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria dumneavoastră, în lupta comună 
pentru triumful socialismului și păcii în Europa și in lumea 
întreagă.

Președintele Republicii Turcia, FAHRI S. KORUTURK, a trimis 
președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
următoarea telegramă :

Foarte mișcat de mesajul amabil pe care Excelența Voastră a . 
binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia cutremurului care a lovit sud- 
estul Anatoliei, țin să vă exprim sincerele mele mulțumiri.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a trimis primului ministru al 
vizoriu Portughez, JOSE BATISTA PINHEIRO 
următoarea telegramă :

prim-ministru alNumirea excelenței voastre în înalta funcție de .
Guvernului Provizoriu Portughez îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
transmite sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
succes în îndeplinirea sarcinii ce v-a fost încredințate.

Reafirm convingerea că relațiile de colaborare prietenească din
tre România și Portugalia se vor consolida și dezvolta in folosul 
ambelor noastre popoare.

(Urmare din pag. I)

beneficiarilor la 
transpunerea în

binare cît mai reușită între con
strucțiile vechi și noi, punerea 
în valoare a cadrului natural al 
fiecărei localități.

In acest sens, sistematizarea 
rurală reprezintă o dec’zie spre 
progres, o opțiune în favoarea 
unei noi mentalități. Ea poate 
fi considerată o treaptă superi
oară in evoluția satului româ
nesc, începută cu desființarea 
haturilor, cu apariția a sute și 
mii de școli, spitale, dispensare, 
magazine și așezăminte cultu
rale. înțelegerea profundă a 
avantajelor care decurg din pro
cesul sistematizării satelor, al 
avansării acestora spre civiliza
ția urbană, din regruparea gos
podăriilor și folosirea rațională 
a fiecărei palme de pămînt, in 
compactarea caselor în perime
tre bine gîndite, presupune o 
conștiință civică avansată, un 
grad de conștientizare tot mai 
inaltă a locuitorilor de la sate. 
Iată de ce, de participarea res
ponsabilă a 
adoptarea și 
viață a prevederilor Legii siste
matizării rurale și urbane de
pinde în ultima instanță succe
sul deplin al acestei acțiuni de 
importanță națională.

Un obiectiv esențial, definito
riu pentru acțiunea de sistema
tizare a teritoriului și a locali
tăților îl reprezintă folosirea ju
dicioasă a perimetrului con
struibil, realizarea unei densi
tăți optime a construcțiilor — 
expresie directă a grijii față de 
pămînt, această prețioasă avuție 
națională. Se cuvine subliniat 
aici că numai în ce privește re
țeaua de orașe această' restrîn- 

<''gere a suprafeței construibile a 
localităților a dus la o econo
mie de teren de circa 37 600 
hectare, din care 20 000 în,mu
nicipii, 10 000 hectare în celelal
te orașe și 7 600 hectare în lo
calitățile aparținătoare. în urma 

numai 
de 
cu 

Aceeași 
ce pri- 
rurală, 

perime- 
crea

unor astfel de măsuri, 
perimetrul Bucureștiului, 
pildă, a putut fi micșorat 
circa 3 000 de hectare, 
atenție se acordă și în 
vește sistematizarea 
unde prin restrîngerea 
trelor construibile se vor 
condițiile realizării în condiții

Guvernului Pro- 
DE AZEVEDO,

trans- 
mod 
care

mai economicoase, a dotărilor 
social-culturale și edilitar-gos- 
podărești (alimentârea cu apă, 
încălzire centrală, canalizări, 
modernizări stradale) concomi
tent cu redarea în circuitul a- 
gricol a unor însemnate supra
fețe de teren productive. Date
le statistice arată că, la sfîrșitul 
anului 1974, numai în patru ju
dețe ale țării — Bihor, Olt, Il
fov și Harghita — au fost iden
tificate în urma acțiunilor de 
sistematizare peste 40 000 de 
hectare.

Dar apărarea și buna gospo
dărire a fondului funciar este 
avută în vedere nu numai in 
ce privește restrîngerea perime
trului construibil al- localități
lor urbane și rurale, dezvolta
rea într-o concepție unitară a 
rețelei de comunicație, 
port și energetice, ci, în 
deosebit și a concepției 
trebuie să stea la baza ampla
sării noilor construcții indus
triale, agrozootehnice și social- 
culturale. Problema comportă în 
acest caz două aspecte. Pe de o 
parte în amplasarea acestora 
trebuie urmărită utilizarea te
renurilor degradate sau impro
prii agriculturii, iar pe de altă 
parte este necesar ca viitoarele 
platforme industriale să fie am
plasate în imediata apropiere a 
orașelor, în strinsă corelație cu 
programul de dezvoltare al fie
cărei localități. Se cuvine rele
vată totodată necesitatea con
struirii de platforme industriale 
unitare care să dispună de do
tări comune : pentru aprovizio
nare cu energie electrică, ter
mică, cu apă, ateliere mecanice 
de întreținere ș.a. Așa după 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor 
de lucru efectuate recent, la 
construirea unor noi obiective 
industriale trebuie asigurată o 
densitate mai mare a construc
țiilor, organizarea acestora în- 
tr-un flux tehnologic cît mai e- 
ficient reducerea la strictul ne
cesar a căilor de comunicație 
care deservesc unitățile econo
mice. De asemenea, trebuie avut 
în vedere efectuarea unor te
meinice analize a spațiilor in
dustriale deja construite, valo
rificarea superioară a acestora

Primul ministru al Guvernului român,
Manea Mănescu,

va face o vizită în Iugoslavia
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, va face, la in
vitația președintelui Consiliului 
Executiv Federal al Republicii

i

Deschiderea lucrărilor
Consfătuirii miniștrilor

culturii din
Marți s-au deschis la Bucu

rești lucrările Consfătuirii mi
niștrilor culturii din țări socia
liste. La consfătuire participă : 
delegația Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de Liudmila 
Jivkova, președintele Comitetu
lui pentru Artă și Cultură ; Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Miroslav Valek, 
membru al C.C. al P.C.C., mem
bru al Prezidiului C.C. al Parti
dului Comunist din Slovacia, 
ministrul culturii din Republica 
Socialistă Slovacă ; Republicii 
Cuba, condusă de Felix Sautie, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Culturii ; Republicii 
Democrate Germane, condusă 
de Hans-Joachim Hoffmann, mi
nistrul culturii ; Republicii 
Populare Mongole, condusă de 
Țogtin Namsrai, membru su
pleant al C.C. al P.P.R.M., mi
nistrul culturii ; Republicii 
Populare Polone, condusă de Jo- 
zef Tejchma, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul culturii si 
artei ; Republicii Socialiste 

și apoi să se treacă la noi ex
tinderi sau dotări.

Sînt desigur numai cîteva as
pecte desprinse din amplul pro
gram de sistematizare, edifica
toare însă pentru eforturile ce 
se depun în scopul dezvoltării 
armonioase a teritoriului și lo
calităților țării, pentru folosirea 
judicioasă, cu maximă eficien
ță, a fiecărui metru pătrat din 
suprafața construibilă. Așa cum 
subliniam, această acțiune se va 
întinde pe parcursul mai multor 
ani, realizarea ei constituie însă 
o necesitate obiectivă, cores
punzătoare etapei actuale și de 
viitor a dezvoltării patriei noas
tre, la care cu toții sîntem che
mați să ne aducem o contribu
ție nemijlocită, de valoare.

In laboratorul de fizică al Grupului școlar de chimie din Galați
Foto : O. PLECAN

Socialiste Federative Iugoslavia, 
Gemal Biedici, o vizită priete
nească de lucru în Iugoslavia, în 
perioada 26—29 septembrie a.c.

țări socialiste
România, condusă de Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste ; Republicii Populare Un
gare, condusă de Lâszlo Orbân, 
membru al C.C. al P.M.S.U., mi
nistrul culturii ; Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, con
dusă de Piotr Demicev. membra 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul cul
turii, și delegația Republicii De
mocrate Vietnam, condusă de 
Hoang Minh Giam, ministrul 
culturii.

Consfătuirea este consacrată 
unui schimb de informații și ex
periență în probleme privind 
rolul culturii și artei în forma
rea și dezvoltarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii, a 
înaltelor calități morale ale o- 
mului de tip nou.

Pe ordinea de zi a consfătui
rii se află, de asemenea, infor
mația delegației R. D. Vietnam 
privind situația actuală și ce
rințele dezvoltării culturii în 
Vietnam.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre Sofia, o 
delegație a Centrului de cer
cetări pe problemele tinere
tului, condusă de tovarășul 
Ion Sasu, directorul centru
lui, care va participa la un 
simpozion internațional pri
vind problematica cercetării 
științifice a tineretului.

★
Ieri a sosit în Capitală o 

delegație a Federației Uniu
nilor Socialiste ale Tineretu
lui Polonez (F.U.S.T.P.) din 
R.P. Polonă, condusă de 
Adam Kaczmarek, șeful sec
ției propagandă și presă din 
cadrul Consiliului Superior 
al F.U.S.T.P., care, la invi
tația C.C. al U.T.C., va efec
tua o vizită in țara noastră.

PLECARE
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, șeful delega
ției țării noastre care va partici
pa la lucrările celei de-a 30-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, a 
plecat, marți, la New York. Din 
delegație fac pante Ion Datcu, 
ambasador, reprezentant perma
nent al Republicii Socialiste 
România la O.N.U., Constantin 
Ene, ambasador, reprezentant 
permanent al țării noastre la 
oficiul O.N.U.-Geneva. Marin 
Alexie, ambasadoi’ in M.A.E., 
Romulus Neagu, ministru consi
lier în M.A.E., precum și Aurel 
Gheorghe, Ion Murg, Petre Ma- 
teescu, Marian Chirilă și Du
mitru Ceaușu, membri supleanți.

VIZITĂ
Marți dimineața, președintele 

Camerei Comunelor din Marea 
Britanie, John Selwyn Lloyd, a 
făcut o vizită la Consiliul popu
lar al municipiului București, 
unde a avut loc o întîlnire cu 
Ghorghe Cioară, primarul gene
ral al Capitalei.

★

In aceeași zi, președintele Ca
merei Comunelor din Marea Bri
tanie, împreună cu Nicolae Gio- 
san, președintele Marii Adunări 
Naționale, a sosit la Suceava.

Pe aeroportul Salcea, oaspe
tele a fost întîmpinat de Miu 
Dobrescu, președintele Comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean, de alți repre
zentanți ai organelor locale de 
stat.

ÎNTlLNIRE
Președintele Camerei de Co

merț și Industrie a Republicii 
Socialiste România, Roman Mol
dovan, s-a întîlnit, marți, cu Se- 
zai Diblan, președintele Uniunii 
Camerelor de Comerț, Industrie 
și Bursă din Turcia, care face 
o vizită în țara noastră în frun
tea unei delegații de oameni de 
afaceri.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării 
relațiilor de colaborare între 
cele două organizații.

★
în cursul după-amiezii, Roman 

Moldovan și Sezai Diblan au 
semnat un protocol de colabo
rare între Camera de Comerț și 
Industrie a Republicii Socialiste 
România și Uniunea Camerelor 
de Comerț, Industrie și Bursă 
din Turcia.

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a XXXI-a 

aniversări a Zilei Armatei Popu
lare Bulgare, atașatul militar, 
aero și naval al R.P. Bulgaria la 
București, colonel Nedko Dimi
trov, a oferit, marți seara, o re
cepție în saloanele ambasadei.

• UN GRUP DE STU- 
DENȚI DIN ANUL 5 Secția 
Nave de la Facultatea de me
canică a Universității din 
Galați, sub conducerea in
ginerului Nicolae Sîrbu, a e- 
xecutat, în scopul autoutilă- 
rii laboratoarelor universită
ții, un „pasometru", cu ajuto
rul căruia se pot efectua mă
surători fine ale pasului eli
celor de nave. Studenții gă- 
lățeni execută la cerere ast
fel de aparate și pentru șan
tiere navale, pentru unități 
ale NAVROM etc.
• INGINERII ELENA NI- 

CULESCU, NICOLAE PA
PUC ȘI ION FETIȚA, de la 
Facultatea de electrotehnică 
a Universității din Craiova, 
sînt autorii unui dispozitiv 
special pentru măsurarea 
forțelor electromagnetice și 
ai unui voltmetru electronic

Absolventul din invățămintul superior
(Urmare din pag. I) 

unelte", „Prototipuri de mo
bila" etc.

Mihai Cernat : Putem vorbi 
de elemente specifice în inte
grarea învățămîntului cu cerce
tarea și producția. O seamă de 
catedre au fost mutate în pro
ducție : Catedra de automobile, 
tractoare și mecanică agricolă 
își desfășoară activitatea la 
I.C.P.A.T., catedra de tehnolo
gia construcțiilor de mașini 
este integrată la întreprinderea 
de autocamioane, beneficiind de 
un pavilion în cadrul căruia 
studenții lucrează împreună cu 
proiectanțil la rezolvarea unor 
probleme majore ale întreprin
derii care — așa cum a reco
mandat secretarul general al 
partidului — constituie proiecte 
de an și de diplomă. Dealt
fel, cele două mașini de care 
s-a amintit se realizează în 
atelierul-școală situat în acest 
pavilion, studenții beneficiind 
de concursul cadrelor tehnice 
ale întreprinderii. Ca elemente 
favorizante : accesul studenților 
la documentația tehnică a în
treprinderii, prezența lor, per
manentă, în fluxul tehnologic 
al secțiilor și sectoarelor. Are 
loc, în mod frecvent, schimbul 
de idei cu cadrele tehnice ale 
întreprinderii. în cadrul 
I.C.P.A.T. studenții din anii 
mari lucrează la standurile de 
probă împreună cu proiectanții 
și cercetătorii, experiență pe 
care o vom amplifica.

— Cum veți continua șl a- 
dînci, în acest an, procesul in
tegrării ?

Conf. dr. Victor Stănescu : 
Catedra de utilaje tehnologice 
urmează să-și transfere activi
tatea la întreprinderea „Trac
torul". Aici va avea la dispozi
ție un pavilion special amena
jat. Proiectul este deja termi
nat. Pentru Facultatea de silvi
cultură se va da în folosință, la 
Dîrste, o platformă de preindus- 
trializare a lemnului. în cadrul 
practicii de producție, studenții 
vor realiza aici importante o- 
biective, înscriindu-se în re
comandarea făcută de secreta
rul general al partidului ca Uni
versitatea să se transforme în 
centru de învățămînt, cercetare 
și producție, de construcție a 
socialismului și comunismului 
in România.

— Absolventul trebuie să fie 
un cadru de concepție, un bun 
proiectant, dar și un foarte bun 
organizator. în ce mod se cul
tivă aceste calități ?

— Pentru prima dată în acest 
an a fost programată și organi
zată practica de conducere pen
tru studenții din anul IV. S-a 
avut în vedere faptul că un bun 
inginer trebuie să fie și un bun 
organizator al locului de muncă, 
al procesului de producție. în 
acest sens, în marile întreprin
deri ale municipiului Brașov au 
fost repartizați, pe lîngă șefii 
de secții, 65 de studenți de la 
Facultatea de mecanică și de la 
Facultatea de tehnologia con
strucțiilor de mașini care au su
plinit, cu bune rezultate, acti
vitatea unor conducători din în
treprinderile respective. Este un

universal destinate uzului 
didactic. Cele două aparate 
au trecut cu succes exame
nele de omologare, ele ur- 
mind să se realizeze de că
tre studenții craioveni în 
orele de activitate practică 
productivă în atelierele fa
cultății.
• STUDENȚII DE LA 

FACULTATEA DE INDUS
TRII ALIMENTARE SI 
TEHNICA PESCUITULUI a 
Universității Galați, aflați în 
practică la întreprinderea 
pentru producerea și indus
trializarea legumelor și fruc
telor din Tecuci, au preluat 
aici două linii tehnologice de 
fabricație, executînd toate 
operațiile, începînd cu sorta
rea materiei prime și termi- 
nind cu expedierea produ
selor finite.
• LA APROAPE 1,1 MI

început, dar experiența o vom 
valorifica în acest an universi
tar.

— Cererile repetate și me
reu mărite din partea între
prinderilor pentru încadrarea 
studenților în producție chiar 
în perioada de vară vorbesc de 
la sine despre încrederea de 
care se bucură studenții...

Mihai Cernat : Ne preocupăm 
și analizăm activitatea prin 
prisma eficienței. Valoarea pro
ducției realizate de studenți în 
perioada practicii de vară a fost 
de 31 milioane lei (la „Tracto
rul" — 9 milioane, întreprinde
rea de autocamioane — 5,3 mili
oane, „Rulmentul" — 2 milioane, 
alte întreprinderi constructoare 
de mașini din țară — 10 milioa
ne). în atelierele școală s-a reali
zat o producție în valoare de 1 mi
lion lei. Am avut studenți care 
au lucrat simultan la mai mul
te mașini și care au cîștigat lu
nar peste 2 000 lei : Teodor Bla- 
ga, Gheorghe Ierău, Ștefan Făr- 
caș, anul I t.c.m., Ion Șerban, 
Marian Tudor, Adrian Hornoiu, 
— utilaje tehnologice, Mariana 
Romanici, Cristina Costea, E- 
lena Mușină, Rodica Vlad, anul 
II t.c.m. etc. în practica de vară 
am avut 2 400 de studenți în
cadrați. Din totalul studenților 
Universității 75 la sută, respec
tiv 80 la sută din cei ai facul
tăților cu profil tehnic, au fost 
direct productivi ca încadrați ai 
întreprinderilor sau executanți 
în atelierele-școală. însușin- 
du-ne indicațiile date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ne 
propunem ca toți studenții fa
cultăților cu profil tehnic să 
producă în chip direct.

— Trebuie să pregătim tine
retul — spunea secretarul gene
ral al partidului Ia Craiova — 
pentru muncă, pentru creație, 
pentru viață. Privitor la creația 
studențească, ce ne puteți spu
ne ?

Conf. dr. Victor Stănescu : în

BURSELE STUDENȚILOR SI ELEVILOR
SUBSTANTIAL SPORITE

Numărul burselor acordate în 
acest an elevilor și studenților 
de la cursurile de zi din buge
tul de stat sau din fondurile în
treprinderilor este substantial 
sporit față de anii trecuți.

Comparativ cu anul de învă- 
țămint precedent a crescut cu 
6 000 numărul elevilor bursieri 
din invățămintul primar și gim
nazial și cu alți peste 5 000 — 
al celor care sînt scutiți de pla
ta regiei pentru cămin și canti
nă.

In ceea ce privește invățămîn- 
tul liceal, este de notat că mai 
bine de jumătate din totalul e- 
levilor înscriși in anul I primesc 
burse acordate de stat. La aces
tea trebuie adăugate bursele pe 
bază de contract, suportate de 
întreprinderile unde s-au an
gajat să lucreze, după absolvire, 
elevii de astăzi. In aceste condi- 

LIOANE LEI se ridică va
loarea lucrărilor executate in 
perioada de vară, în cadrul 
practicii în producție, de 
către elevii școlilor Grupului 
școlar agricol din Oradea. A- 
ceste lucrări s-au materiali
zat in piese pentru mașini 
și tractoare preluate din 
sarcina de plan a Uzinei 
mecanice din Oradea, scule, 
dulapuri pentru vestiare, 
peste 100 bancuri de lucru 
pentru aceeași uzină și pen
tru autodotare.
• ÎNCEPÎND DE MARȚI, 

PESTE 1 000 DE ELEVI din 
școlile orașului Marghita 
participă, alături de coopera
tori și mecanizatori, în uni
tățile agricole, la acțiunea 
de recoltare a legumelor, 
fructelor, sfeclei de zahăr, 
porumbului și a altor cul
turi.

anul 1975 sînt înscrise în planul 
de cercetare 107 teme, cu o va
loare de 11 milioane lei. Pînă în 
1980 avem contracte valorînd 21 
milioane lei.

— An de an a crescut valoarea 
medie a contractelor de cercetare, 
în 1970 valoarea medie a unui 
contract era de 23 000 lei, acum 
este de 100 000 lei.

Mihai Cernat : Aș dori să a- 
daug că după părerea noas
tră activitatea de cerce
tare a tineretului, în general, 
poate și trebuie să fie coordo
nată de A.S.C. Facem această a- 
firmație avînd în vedere expe
riența Consiliului U.A.S.C. din 
universitatea noastră care a or
ganizat, în aprilie 1975, în cins
tea Congresului al X-lea al 
U.T.C. și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., Sesiunea de comu
nicări a cercurilor științifice 
studențești și a cercurilor de 
creație tehnico-științifice a ti
neretului din județ, experiență 
pe care o vom valorfica și în 
anii următori.

— Despre ce cîștig se poate 
vorbi și cum vedeți, practic, 
organizată această activitate ?

— Un cîștig deosebit de în
semnat. Se poate valorifica si
multan spiritul tehnic, inventi
vitatea tinerilor muncitori, in
gineri, studenți, elevi. Se poate 
utiliza, la nivel superior, baza 
materială a întreprinderilor și 
universităților. Ca modalitate 
practică sugerăm — pe baza ex
perienței noastre — constituirea 
unor colective mixte de cerce
tare științifică formate din ti
neri muncitori, ingineri, tehni
cieni, elevi, studenți, care să-și 
desfășoare activitatea sub în
drumarea inginerilor din între
prinderi sau a cadrelor didac
tice universitare. Universitatea 
constituie o acumulare de inte
ligență tehnică care trebuie să 
servească mai bine și mai di
rect producției.

ții, pînă la 90 la sută din 
elevii care urmează cursurile 
primei trepte a liceelor indus
triale au asigurate burse sau 
alte forme de sprijin material.

In invățămintul superior, nu
mărul burselor a fost majorat 
cu 4 000 față de anul precedent, 
in prezent circa 70 la sută din 
totalul studenților , beneficiind 
de diverse forme de ajutor ma
terial.

Bursele sînt acordate de co
misiile special constituite în 
școli și facultăți, în care sînt 
reprezentate conducerea res
pectivei unități de învățămînt și 
organizația de tineret. Criteriile 
sint cele aplicate in anul de în
vățămînt precedent și au în ve
dere atît rezultatele obținute în 
pregătirea profesională, cit și 
veniturile părinților.

SPORT • SPORT
Gazdele scontează o 
oaspeții mizează pe

CORESPONDENȚĂ 
DIN SALONIC

Evenimentul sportiv care do
mină viața frumoasei așezări 
din Golful Salonic, al mării E- 
gee, este partida oficială Româ
nia — Grecia contind pentru 
campionatul balcanic care va 
avea loc astă seară în nocturnă 
Începînd de la orele 20 pe sta
dionul Kaftangioglou. Potrivit 
numărului de bilete vindute 
pînă marți la prînz se estimează 
că interesanta și atractiva con
fruntare va fi urmărită de pes
te 40 000 de spectatori. Ziarele 
acordă spațiu larg acestui eve
niment sportiv, publicind ample 
comentarii, declarații, interviuri 
și fotografii din ambele tabere. 
Gazdele scontează pe o revanșă 
(în primul meci echipa Greciei 
a fost învinsă la București cu 
3—1) în vreme ce oaSpeții mi
zează pe tradiție : din cele 13 
partide susținute pînă acum în 
istoria întîlnirilor bilaterale din
tre cele două țâri, România a 
cucerit de 9 ori victoria, iar ce
lelalte patru partide s-au în
cheiat lă egalitate. în le
gătură cu șansele celor două 
echipe in partida de astă- 
seară se păstrează o anumită 
discreție și circumspecție. Dar 
în urma informațiilor care ne-au 
parvenit de la ziariști și oficiali 
greci am înțeles dorința mani
festată aici ca echipa Greciei să 
obțină prima victorie în fața 
fotbaliștilor români. în acest 
sens, antrenorul grec Panagu- 
lias a făcut tot ce este posibil 
•ă-și pregătească echipa pentru 

victorie. Fotbaliștii greci se află 
in pregătiri comune, aici la Sa
lonic, de o lună de zile. Apoi 
toți titularii lotului au partici
pat în cadrul echipelor lor de 
club la Cupele europene. Mai 
mult, echipa P.A.O.K. din Sa
lonic, care furnizează formației 
naționale nu mai puțin de 6 ti
tulari, în frunte cu vedetele din 
prim plan Koudas și Sarafis au 
obținut o prestigioasă victorie 
miercurea trecută în fața puter
nicei formații spaniole C.F. Bar
celona, care il are pe olandezul 
Cruiyff, ca dirijor de orchestră. 
Golul victoriei a fost marcat de 
același Koudas.

Dar atît ziarele cît șl specia
liștii greci avertizează. în ceea 
ce-i privește, asupra dificultăți
lor partidei cu redutabila repre
zentativă a României. Avem, de 
altfel, un ascendent asupra ad
versarilor. în vreme ce jucăto
rii noștri au parcurs 6 etape de 
campionat, fotbaliștii greci în
cep campionatul de-abia la 5 
octombrie. Ei nu au susținut nici 
un meci de verificare edifica
tor. Meciurile-școală, de antre
nament s-au desfășurat doar 
între jucătorii lotului. De ase
menea, ei nu beneficiază de pe
riculosul Antoniadis, de la clu
bul „Panatinaikos" Atena, care 
este accidentat și de dispecerul 
Domazos care este în conflict 
cu federația greacă în legătură 
cu dorința exprimată a acestuia 
de a se transfera la echipa Cos
mos din New York, acolo unde 
joacă Pelle, Best și alte vedete 
mondiale aflate la apusul carie
rei. Se pare însă că pe tehnicie
nii greci nu-i îngrijorează prea

LA SALONIC (ORELE 20) 
ROMAN1A-GRECIA

IN CAMPIONATUL BALCANIC 

revanșă, 
tradiție

tare aceste absențe de marcă. 
Iată echipa probabilă a Greciei: 
Konstantinou — Pallas, Iosifidis, 
Fires, Nikolaou, Eleftherakis, 
Sarafis, Koudas, Papaioannou, 
Kritikopoulos, Ardizoglou.

Cîteva informații despre echi
pa noastră, care a sosit luni la 
orele prînzului cu o cursă spe
cială în orașul de pe riviera mă
rii Egee — Salonic. Delegația de 
sportivi români este găzduită la

• ECHIPA BRAZILIANA 
DE FOTBAL Portuguesa 
Santos și-a inceput turneul 
în țara noastră intiinind 
marți formația F.C. Constan
ța. Partida, de un bun nivel 
tehnic, imprimat îndeosebi de 
oaspeți, s-a terminat la ega
litate: 2—2 (1—1). Au marcat 
Mărculescu și Peniu pentru 
constănțeni, Miguel și David 
(din lovitură de la 11 in) pen
tru brazilieni.

în continuarea turneului, 
echipa Portuguesa va evolua 
Ia Galați și Brăila.

• IN ZILELE DE 30 SEP
TEMBRIE, 1, 2 ȘI 4 OC
TOMBRIE se vor desfășura 
la Oradea și Pitești reuniu
nile zonale ale competiției de 
box „Criteriul Tineretului". 
La competiție și-au anunțat 
participarea cei mai valoroși 
tineri pugiliști din țară.

• IN PENULTIMA ZI a 
campionatelor mondiale de 

Hotel „Mediterranean Palace" cu 
vedere spre largul golfului. în 
aceeași seară, la ora 20, lotul 
nostru a efectuat un antrena
ment de intensitate medie la lu
mina reflectoarelor. Băieții au 
manifestat o bună dispoziție de 
joc. Dar a apărut și o mică de
fecțiune: atacantul Mircea Sandu 
a devenit indisponibil prin reci
diva unei întinderi musculare 
mai vechi. Astfel, echipa noas
tră nu beneficiază de nici o re
zervă pentru compartimentul 
ofensiv, în schimb stăm bine cu 
rezervele pentru apărare: Mo- 
raru, Sameș, Marin Florin, Pu- 
rima. în programul de marți di
mineața al echipei noastre a fi
gurat un nou antrenament, iar 
după-amiaza vizionarea unui 
film de aventuri. Seara a avut 
loc o masă comună a fotbaliști
lor români și greci. Pentru azi 
este prevăzut un tur al orașu
lui cu autocarul, precum și șe

haltere, care se desfășoară la 
„Palatul Sporturilor" din 
Moscova, sportivul bulgar 
Valentin Hristov a terminat 
învingător la categoria grea, 
stabilind trei noi recorduri 
mondiale: 180 kg la „smuls".
237,500 kg la „aruncat" și

meridian
417.500 kg la totalul celor 
două stiluri. Medalia de ar
gint a fost cucerită de Va
sili Majeikov (U.R.S.S.) — 
390 kg, iar cea de bronz a 
revenit Iui Jiirgen Zizke 
(R.D. Germană) — 390 kg.

• SALA SPORTURILOR 
FLOREASCA din Capitală a 
găzduit aseară un cuolaj in
ternațional de volei. în pri
mul meci, echipa masculină 
a României a întrecut cu sco
rul de 3 —0 (15—9, 15—7, 15— 

dința tehnică de pregătire a jo
cului. Meciul începe la ora 20 
(ora Bucureștiului) și va fi 
transmis în întregime de pos
turile noastre de radio. Crainic 
reporter, Dan Voicilă.

în încheiere, iată formația 
noastră, care în ciuda dificultă
ților provocate de indisponibili
tăți, este hotărîtă — potrivit pro
priilor declarații ale tricblorUor 
și conducătorilor tehnici — să 
continue seria succeselor obți
nute în ultimul an, cînd nu a 
cunoscut înfrîngerea nici pe te
ren propriu nici în deplasare : 
Iorgulescu — Cheran, Sandu 
Gabriel, Sătmăreanu II, Anghe- 
Iini — Dumitru, Dinu, Boliini — 
Fazekas, Iordănescu, Lucescu. 
Meciul va fi arbitrat de o bri
gadă de arbitri iugoslavi avîn- 
du-1 la centru pe Milos Kajici.

VASILE CĂBULEA

10) reprezentativa Canadei, 
în cel de-al doilea joc s-au 
întilnit selecționatele femi
nine ale României și R.S.S. 
Ucrainiene. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 3—1 (Il
ls, 15—4, 15—10, 15—7) în 
favoarea sportivelor românce.

Joi, tot in sala Floreasca, 
de la ora 17,00, se dispută re
vanșa acestei intilniri.

• CAMPIONATELE MON
DIALE DE HALTERE s-au 
încheiat ieri, Ia Moscova, cu 
întrecerile categoriei super- 
grea. Pe primul loc s-a cla
sat Vasili Alekseev (U.R.S.S.) 
cu 427,500 kg la totalul celor 
două stiluri (record mondial), 
urmat de Gerd Bonk (R.D.G.)
422,500 kg și Hristo Plaeikov 
(Bulgaria) 420 kg. în afară 
de concurs, Vasili Alekseev a 
stabilit un valoros record 
mondial la stilul „aruncat", 
ridicind o halteră în greutate 
de 245,500 kg.

HOCHEIUL 
REINTRĂ 

IN ACTIVITATE
Mîine se inaugurează noul 

sezon de hochei pe gheață, 
reunind într-o confruntare 
oficială opt formații fruntașe 
din țară. La patinoarul aco
perit din Miercurea Ciuc se 
vor disputa, intre 25—30 sep
tembrie, jocurile din prelimi
nariile „Cupei României". 
Cele opt competitoare au fost 
împărțite în două serii și vor 
juca sistem turneu. Din seria
I fac parte: Sport Club Mier
curea Ciuc. Agronomia 
Cluj-Napoca, Tîrnava Odor- 
hei și Unirea Sf. Gheorghe, 
iar în seria a II-a vor juca : 
Dunărea Galați, Liceul Mier
curea Ciuc, Ă.S.E. Bucu
rești și Tractorul Brașov. 
Cîștigătoarele de serii vor 
juca, alături de Steaua și Di
namo, în turneul final, pro
gramat la patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, intre 4 și
II octombrie.

• Noua ediție a Campio
natului republican de hochei 
se va inaugura la 6 octom
brie, cu jocurile din seria a 
II-a, la care participă șase 
echipe. întrecerile au loc la 
Miercurea Ciuc. Jocurile din 
prima serie, avind ca prota
goniste formațiile Steaua și 
Dinamo, se vor disputa în 
Capitală, între 18 și 21 oc
tombrie. iar turul II al a- 
cestei serii este programat la 
Miercurea Ciuc, in zilele 
26—29 octombrie.

• Lotul republican, care se 
pregătește în vederea J.O. 
de iarnă de la Innsbruck 
(Austria, februarie 1976), va 
susține în acest sezon patru 
jocuri in deplasare. La 25 și 
26 noiembrie va întilni selec
ționata Iugoslaviei, după 
care va juca cu reprezenta
tiva R.D. Germane, in zilele 
de 6 și 7 decembrie.

M. L.

ÎNTREPRINDEREA UTILAJ-TRANSPORT

str. Avrig 29 - sector 3, troleibuz 85, tramvai 
14, stația Mihai Bravu.

Recrutează urgent candidați în vederea cali
ficării pentru meseria de conducător auto cu 
durata de șase luni.

Candidații trebuie să aibă stagiul militar sa
tisfăcut, școala generală și vîrsta pînă la 35 ani.

Se asigură o indemnizație lunară egală cu 
media retribuției realizate în ultimele trei luni 
pe toată perioada de școlarizare și masa la 
cantină contra cost.

înscrierile Se fac pînă la data de 20.10.1975. 
Informații suplimentare la telefon 35.22.46,

MOTOCICLETE IJ. JUPITER 3K
CU ATAȘĂ

,,UNIVERSALCOOP" — Comerțul prin cores
pondență - din București, str. Vulturilor nr. 31, 
sector IV vă oferă motociclete cu ataș, capaci
tate cilindrică 350 cm3, din import.

Trimițînd o scrisoare pe adresa întreprinderii, 
primiți motocicleta în gara C.F.R. care vă de
servește.

Cei care doresc pot ridica motocicleta direct 
de la sediul UNIVERSALCOOP.

în cazul expedierii prin C.F.R., valoarea moto' 
cicletei (18.000 lei), se achită integral, cu an
ticipație.
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Imperativul edificării unei
noi ordini economice 
internaționale implică 

sporirea rolului economic

„Scînteia tineretului"
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și social al O.N.U
In ședința plenară a A- 

dunării Generale a O.N.U. 
au continuat luările de 
cuvint ale șefilor de de
legații.

Ministrul afacerilor externe al 
Canadei, Allan MacEachen, a 
arătat că este necesar să spo
rim rolul și capacitatea 
nilor Unite în domeniile 
mic și social, pentru a 
astfel, organizația într-o 
dependență mai echilibrată 
obiectivele politice și funcțiile 
Națiunilor Unite. Vorbitorul a 
precizat că țara sa este hotărîtă 
să joace un rol activ și con
structiv in Comitetul ad-hoc al 
Adunării Generale pentru întă
rirea sistemului O.N.U., astfel 
incit acesta să poată duce la 
îndeplinire programele vizind 
edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. Referin- 
du-se, apoi, la rezultatele pozi
tive ale precedentei sesiuni ex
traordinare a Adunării Generale, 
ministrul canadian a arătat că 
O.N.U. trebuie să-și îndrepte 
acum atenția și energiile pen
tru ca acea voință politică ma
nifestată de statele membre prin 
negocierea și adoptarea docu
mentului final al sesiunii ex
traordinare să fie continuată și 
susținută pentru a duce la în
deplinire prevederile acestuia.

Statele in curs de dezvoltare 
sînt de acord cu opinia că orga
nizației îi revine, intr-adevăr, 
sarcini speciale în ce privește 
lichidarea decalajelor economice 
dintre statele bogate și cele să
race. O.N.U. — a declarat mi
nistrul peruan de externe, Mi
guel Angel de la Flor Valle — 
a detectat cauzele subdezvoltării 
in situația de dependență în ca
re anumite puteri au ținut po
poarele Asiei, Africii și Americii 
Latine și tot O.N.U. trebuie să 
fie, după părerea țărilor în 
curs de dezvoltare, forul in care 
să se adopte măsuri eficace pen
tru lichidarea consecințelor a- 
ceștei situații — sarcină pentru 
îndeplinirea căreia se impun 
restructurarea și sporirea rolu
lui sectorului economic al orga
nizației, astfel ca hotărîrile sale 
să aibă potențialul și forța ne
cesare așezării raporturilor din
tre state pe baze drepte și echi
tabile.

Principala trăsătură caracte
ristică a situației în care s-a în
trunit actuala sesiune — a spus 
in cuvîntul său ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., A.

Națiu- 
econo- 
aduce, 
inter- 

cu

Gromiko — constă în aceea că 
procesul de destindere interna
țională dobîndește o amploare 
din ce în ce mai mare, iar des
tinderea capătă un conținut tot 
mai concret. Deși procesul de 
îmbunătățire a climatului poli
tic este influențat, ca și în tre
cut, de diverși factori — uneori 
contradictorii — se poate spune 
în mod cert că in ultimul an s-a 
făcut un nou pas serios pe ca
lea spre o pace mal sigură.

Referindu-se la marea însem
nătate a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., A. Gromiko, a sub
liniat că „Uniunea Sovietică a- 
preciază că, în prezent, princi
palul constă în transpunerea in 
viață a acordurilor realizate, în 
a se înainta spre noi realizări 
în lupta pentru o pace trainică".

După ce a relevat că 1975 va 
intra în istorie ca un an al tri
umfului cauzei drepte a popoa
relor indochineze, vorbitorul a 
reafirmat poziția U.R.S.S. pri
vind instaurarea unei păci juste 
și trainice în Orientul Mijlociu. 
El a subliniat necesitatea retra
gerii trupelor israeliene din toa
te teritoriile arabe ocupate în 
1967. a asigurării drepturilor le
gitime ale poporului arab al Pa- 
lestinei, inclusiv a dreptului său 
la un stat independent, a ga
rantării drepturilor tuturor ță
rilor Orientului Mijlociu la o 
dezvoltare independentă. Vorbi
torul s-a pronunțat pentru re
luarea lucrărilor conferinței de 
la Geneva, cu participarea tu
turor părților interesate, inclu
siv a reprezentanților Organiza
ției pentru Eliberarea Pales
tinei.

Relevînd, în continuare, că 
una dintre sarcinile centrale ac
tuale este frînarea cursei înar
mărilor, vorbitorul a prezentat 
două propuneri de hotărîri care 
ar putea fi adoptate, în concep
ția U.R.S.S., intr-un viitor a- 
propiat, și anume : încheierea 
unui acord privind interzicerea 
proiectării și fabricării unor noi 
tipuri de arme de exterminare 
în masă și a unor noi sisteme 
de asemenea arme ; încheierea 
unui tratat privind interzicerea 
totală și atotcuprinzătoare a ex
perimentării armei nucleare.

Vorbitorul și-a exprimat con
vingerea că stă în puterile Or
ganizației Națiunilor Unite să 
confere un caracter ireversibil 
proceselor pozitive care au loc 
în lume.

din Șanhai, unul din principaleleR. P. CHINEZA - Aspect dintr-una din secțiile Uzinei de utilaj greu 
centre industriale ale țării

Convorbiri economice
româno-polone

Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării, și Mieczyslaw Jagielski, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, președintele Comisiei de 
Planificare de pe lingă Consi
liul de Miniștri, au semnat, la 
23 septembrie 1975, la Varșovia, 
protocolul privind rezultatele 
coordonării planurilor de dez
voltare economico-socială ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Polone pe 
perioada 1976—1980.

Protocolul semnat . 
livrările reciproce de mărfuri în 
viitorul cincinal să crească de 
2,5 ori față de acordul de lun
gă durată pe perioada 1971—1975, 
ceea ce reprezintă o dublare 
față de realizările preliminate 
pe perioada 1971—1975, o pon
dere ridicată, de circa 50 Ia 
sută, revenind mașinilor, utila
jelor și instalațiilor tehnologice.

Cu prilejul convorbirilor, ^s-a 
apreciat pozitiv faptul că, pen
tru viitorul cincinal, între orga-

prevede ca

încheierea negocierilor
Rezultatele alegerilor

egipteano-israeliene

GENEVA. — La Geneva s-au 
Încheiat, marți, negocierile egip
teano-israeliene pentru elabora
rea protocolului privind apli
carea prevederilor acordului in
terimar de dezangajare încheiat 
la începutul lunii curente de 
guvernele Egiptului și Israelu
lui. Un scurt comunicat, dat pu
blicității de reprezentantul 
O.N.U. la negocieri, a anunțat că 
grupul militar de lucru „și-a în
cheiat activitatea, realizînd un 
acord total asupra tuturor pro
blemelor de pe agenda sa“.

In cursul dimineții, delegația 
egipteană a semnat protocolul 
elaborat în cele două săptămîni 
de negocieri, iar cea israeliană 
l-a parafat numai, ea 
să-l semneze definitiv 
Congresul S.U.A. va fi 
prezența observatorilor 
câni în zona-tampon din Sinai 
— prezență prevăzută în acor
dul interimar de dezangajare.

anticipate din Finlanda

nele de resort ale celor două 
țări au fost încheiate importan
te acorduri de cooperare și spe
cializare în producție, precum 
și unele convenții de colaborare 
și livrări reciproce pe perioada 
pînă în 1985, în baza cărora se 
vor derula schimburi de materii 
prime, combustibili și produse 
importante pentru economiile 
naționale ale ambelor țări.

Ponderea produselor ce se vor 
livra reciproc ca urmare a ac
țiunilor de cooperare și specia
lizare în construcții de mașini 
reprezintă circa 28 la sută.

în conformitate cu sarcinile 
trasate de conducerile de partid 
și de stat din cele două țări pen
tru dezvoltarea și diversificarea 
în continuare a cooperării și 
specializării industriale au fost 
convenite măsuri pentru reali
zarea unor noi acțiuni impor
tantei de colaborare de interes 
reciproc în diferite domenii, în
deosebi în industria constructoa
re de mașini, chimie și petro
chimie, atit pentru perioada ur
mătorului cincinal, cit și după 
anul 1980.

Părțile au stabilit să continue 
lucrările de coordonare a pla
nurilor economice în vederea 
punerii de acord a direcțiilor și 
principalelor domenii de dezvol
tare în continuare a colaborării 
economice pe perioada 1976—1980 
și în perspectivă.

Conferința generala a A.I.E.A.
-- * . , • a V •• I •

In cadrul celei de-a XlX-a sesiuni a Conferinței generale a 
A.I.E.A., care-și desfășoară lucrările la Palatul Hofburg din 
Viena, au început dezbaterile de politică generală.

• Ia Palatul Hofburg din 
de politică generală.

TINERETUL LUMII

R. A. EGIPT
Constituirea

organizației de tineret
a Uniunii Socialiste Arabe

Victorie de prestigiu 
a revoluției laotiene
Referindu-se, la situația inter

nă și la politica externă a Lao- 
sului, Phoun Sipaseuth, vice- 
premier și ministru al afacerilor 
externe al Guvernului Provi
zoriu de Uniune Națională, a 
arătat, în cadrul unui interviu, 
că 'mișcarea pentru preluarea 
puterii în capitala Vientiane, cu 
participarea a peste 200 000 de 
persoane din diferite pături ale 
populației, a dus la răsturnarea 
vechii administrații corupte și la 
instaurarea puterii revoluționare 
populare. Frontul Patriotic din 
Laos consideră aceasta o victorie 
fundamentală a revoluției lao- 
țiene, care permite poporului să 
ducă la bun sfîrșit cauza salvă
rii naționale în întreaga țară. 
Aceasta, a spus interlocutorul, 
este rezultatul luptei revoluțio
nare a poporului laoțian din 
cursul ultimilor 30 de ani, îm
potriva colonialismului și neoco- 
lonialismului, al forței patriotis
mului poporului din Laos, 
diverse naționalități, pături so
ciale, confesiuni religioase.

Pe plan intern, a afirmat 
Phoun Sipaseuth, Guvernul de 
Uniune Națională va continua 
realizarea programului politic 
in 18 puncte și a prevederiloi- 
privind 
definite 
Coaliție 
laoțian, 
îșl menține cu fermitate politica 
sa de independență și neutrali-

în prima ședință consacrată 
acestui punct, a luat cuvîntul 
șeful delegației României, prof. 
Ion Ursu, președintele Comite
tului de Stat pentru Energia 
Nucleară.

Apreciind în general drept po
zitivă activitatea desfășurată 
de A.I.E.A. în ultimul an, șeful 
delegației României a subliniat 
că agenția se află în fața unei 
etape calitativ noi a activității 
sale, determinată de faptul că 
pentru un număr tot mai mare 
de țări în curs de dezvoltare a- 
plicațiile pașnice ale atomului, 
inclusiv în domeniul energeticii 
nucleare, trec în sfera opțiuni
lor politico-economice și teh- 
nico-științifice nemijlocit. în a- 
ceste condiții, agenției de la 
Viena îi revine sarcina de mare 
răspundere de a sprijini mai 
eficient eforturile țărilor în 
curs de dezvoltare destinate uti
lizării energiei atomice ca pîr- 
ghie importantă in rezolvarea 
problemelor economice și sociale 
cu care sînt confruntate.

Delegația română, a arătat 
vorbitorul, consideră esențial ca 
în eforturile viitoare ale agen
ției o importanță deosebită să 
fie acordată măsurilor menite să 
asigure facilitarea accesului tu
turor statelor, pe o bază nedis
criminatorie, la aplicațiile pașni
ce ale energiei atomice ; crește
rea substanțială a asistenței teh
nice acordate țărilor nenucleare ;

furnizarea materialelor și echi
pamentelor nucleare necesare 
realizării și funcționării norma
le a obiectivelor economice din 
țările nenucleare ; liberalizarea 
transferului de tehnologii ; ac
cesul la cuceririle de vîrf ale 
științei și tehnologiei privind fo
losirea pașnică a energiei nu
cleare.

Este imperativ ca folosirea 
forței atomului ca mijloc de 
distrugere să fie pentru tot
deauna pusă in afara legii in
ternaționale — a continuat vor
bitorul. România se pronunță, 
de aceea, cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea dezarmării 
nucleare, pentru trecerea neîn- 
tîrziată la elaborarea și tran
spunerea în practică a unui pro
gram cuprinzător de măsuri și 
acțiuni de interzicere și distru
gere a armamentului nuclear.

Vorbitorul a relevat apoi că 
noul program de energetică nu
cleară, adoptat de cel de al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, prevede 
stalarea 
pacități 
centrale 
cetarea 
dezvoltarea tehnologică și 
dustria românească sînt chema
te să contribuie în mod sub
stanțial la construcția de cen
trale nuclearo-electrice, coope- 
rînd larg cu statele avansate.

• în Republica Arabă Egipt 
a fost constituită organizația 
de tineret a Uniunii So
cialiste Arabe. Membri ai 
organizației pot deveni cetă
țenii egipteni între 14—30 
ani. Principala sarcină a or
ganizației constă în intensi
ficarea participării tineretu
lui la viața politică, economi
că, socială și culturală a ță
rii — se arată în decretul 
prezidențial.

de

libertățile democratice, 
de Consiliul Politic de 

Națională. Guvernul’ 
a menționat vorbitorul,

in- 
pînă în 1990 a unei ca
de circa 6 000 MWE în 
nuclearo-electrice. Cer- 

știintifică națională,
in-

Noi proteste față de 
represiunile 

antidemocratice 
din Spania

Agențiile de presă continuă să 
informeze despre noi proteste, 
în diferite țări ale lumii, față 
de represiunile antidemocratice 
din Spania, față de sentințele 
capitale pronunțate de un tribu
nal militar din Madrid în pro
cesul unui grup de tineri mi- 
litanți spanioli. Guvernul Aus
triei a adresat, marți, un apel 
guvernului spaniol, cerînd cle
mență pentru persoanele con
damnate recent la moarte.

La rîndul său, guvernul fran
cez s-a declarat gata să se aso
cieze unui demers al țărilor 
membre ale Pieței comune 
(vest) Europene pe lingă auto
ritățile spaniole pentru a obține 
grațierea tinerilor condamnați la 
moarte.

PE SCURT «PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• ÎNTRUNIT LA BELGRAD, 
Prezidiul Conferinței Federale 
a Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia a dez
bătut proiectul bazelor politicii 
de dezvoltare a Iugoslaviei pînă 
în 1985.

Concluziile adoptate la înche
ierea dezbaterilor apreciază că 
documentul privind bazele de 
dezvoltare a economiei în de
ceniul următor exprimă intere
sele și năzuințele comune ale 
clasei muncitoare și ale tuturor 
popoarelor și naționalităților iu
goslave și constituie o 
bună pentru înfăptuirea 
dezvoltări economice și 
rapide, stabile și multilaterale a 
tării.

telui S.U.A., Gerald Ford. In 
momentul în care Gerald Ford 
părăsea hotelul unde fusese găz
duit, o femeie din mulțimea ve
nită să-l salute pe șeful statu
lui a tras un foc de revolver 
în direcția președintelui, care a 
reușit să scape nevătămat. Aten- 
tatoarea — Sarah Jane Moore, 
în vîrstă de 45 de ani, care se 
afla pe lista persoanelor suspec
te a poliției din San Francisco 
— a fost arestată.

PLENARA C.C. AL P.C. 
DIN ECUADOR

bază 
unei 

sociale

• La Guayaquil a avut loc ple
nara lărgită a C.C. al P.C. din 
Ecuador, care a analizat situa
ția politică din țară după ten
tativa de lovitură de stat a for-h 
țelor reacționare, de la 1 sep
tembrie. în rezoluția adoptată 
de plenară se arată că acțiu
nea complotiștilor este o reflec
tare a ascuțirii luptei de clasă 
în Ecuador, a adîncirii contra
dicțiilor și deosebirilor de in
terese dintre forțele progresiste 
și revoluționare, pe de o parte, 
și oligarhia, pe de altă parte.

In rezoluție se arată că la mă
surile privind transformările so- 
cial-economice, în interesul ce
lor ce muncesc, începute de gu
vernul președintelui Guillărmo 
Rbdriguez Lara, reacțiunea in
ternă sprijinită de monopolurile 
străine a vrut să răspundă prin 
instaurarea în țară a unui ră
gim fascist. Documentul eviden
țiază 
prezent 
trunite 
lizarea 
triotice, 
perialiste. Comuniștii din Ecua
dor adresează un apel tuturor 
patrioților și democraților de 
a-și întări unitatea pentru a ri
posta împotriva forțelor reac
ționare.

• Adresîndu-se membrilor 
noului guvern iranian con
dus de premierul Amir Ab
bas Hoveyda, șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr a relevat că țara sa va 
propune la viitoarea reuniu
ne a Organizației Țărilor Ex
portatoare de Petrol (OPEC) 
unele soluții concrete pentru 
a veni în ajutorul statelor în 
curs de dezvoltare. Aceste 
măsuri corespund propunerii 
iraniene, făcută în urmă cu 
un an, de a se crea un fond 
destinat țărilor în curs de 
'dezvoltare, care să fie alcă
tuit prin contribuțiile dife
rențiate ale țărilor industria
lizate și ale membrilor OPEC 
care posedă mari resurse de 
petrol.

Și 
la

CIPRU-
Makarios,

PROTOCOL 
CHINO-JAPONEZ

• LA BONN s-a anunțat, 
marți, că între Republica Fede
rală Germania și Republica De
mocrată Vietnam au fost stabi- 

relafii diplomatice.

(pierde un

*

TENTATIVĂ DE ASASINARE 
A PREȘEDINTELUI FORD

domeniu 
de la in- 

indieele
șomajul 

intensifi- 
in pre

urmînd 
după ce 
aprobat 
amerl-

Rezultatele alegerilor parla
mentare anticipate desfășurate 
duminică și luni in Finlanda nu 
au adus schimbări esențiale în 
configurația politică a țării, fJ- 
niunea Democrată a Poporului 
Finlandez (U.D.P.F.) — coaliție 
in care principala forță politică 
o reprezintă Partidul comunist — 
a ciștigat trei mandate. U.D.P.F. 
a întrunit 519 049 voturi, ceea ce 
reprezintă 19 la sută din totalul 
sufragiilor exprimate, obținind, 
astfel. 40 de mandate în noul 
parlament.

Partidul Social-Democrat — 
principala formațiune a fostei 
coaliții guvernamentale — a pier
dut două mandate, avind în pre
zent 54 de reprezentanți in fo
rul legislativ al țării. P.S.D. 
continuă totuși să fie partidul 
cel mai bine reprezentat în par
lamentul unicameral al țării, 
care are în total 200 de locuri. 
Celelalte mandate au fost re
partizate după cum urmează : 
Partidul de centru — 39 (ciștigă

patru mandate), Partidul liberal 
— 9 (ciștigă trei). Partidul
Popular Suedez — 10 (ciștigă 
un mandat), Partidul conserva
tor — 35 (ciștigă două), Liga 
creștină — 9 - (ciștigă cinci), 
Partidul Finlandez Unificat al 
Poporului — un mandat (pierde 
12), Partidul rural — 2 (pierde 
3 mandate), jși Partidul constitu
țional — un mandat (pierde un 
mandat).

• PREȘEDINTELE 
LUI, 
care se află in 
York, unde va 
(ia (arii sale la 
rii Generale a 
marți o scurtă

arhiepiscopul
drum spre New 
conduce delega- 
sesiunea Adună- 
O.N.U., a făcut 

__ _ _______  escală la Atena. 
Președintele cipriot a avut o în
trevedere cu primul ministru al 
Greciei, Constantin Karamanlis, 
care l-a informat asupra recen
telor convorbiri avute cu șeful 
statului francez, Valery Giscard 
d'Estaing.

„Am 53 de ani, zice 
ea cu o disperare abia 
stăpinită, pentru mine 
asta înseamnă sfîrși- 
tul“. Seara, aflase la 
televiziune că grupul 
Boussac a hotărit în
chiderea, începînd de 
Ia 1 ianuarie, a celor 
trei uzine franceze 
de la Bolbec, Lille- 
bonne și Caudebec- 
en-Caux. „Sfirșitul, 
explică ea, înseamnă 
mizeria 
riul său de 1 300 franci 
pe lună deja nu-i mai 
era suficient pentru 
întreținerea soțului, 
șomer, și a fiului de 
21 de ani. șomer și el, 
fără să fi putut lucra 
vreodată.

La Fougeres, amin
tește „Le Nouvel Ob- 
servateur“ — in llle- 
et-Vilaine, mii de 
muncitori din indus
tria ușoară se pregă
tesc să organizeze 
mari demonstrații de 
protest : ei știu că 
vor fi printre primii 
concediați in branșă. 
Odată cu salariul pe 
luna august, fiecare 
din ei a primit și un 
aviz al conducerii care 
avertizează că „pro
ducția anului 1975 va 
fi cu un sfert inferi
oară celei din 1974“. 
Și nu este nevoie să 
fii expert în gestiune 
pentru a înțelege de 
aici că cel puțin 4 000— 
5 000 de persoane vor 
fi concediate în urmă
toarele luni.

în siderurgie, 
mură puternic afec
tată ' .......... .
din industria automo
bilului, producția pri
mului semestru al a- 
nului 1975 este cu 17,4 
la sută inferioară celei 
din aceeași perioadă a 
anului 1974. Pe 
samblul acestei 
muri utilajul nu 
folosit decît I 
proporție de 70 Ia sută

reală“ : sala-

din capacitatea sa și, 
in prezent, se exami
nează adoptarea unor 
noi hotărîri privind 
concedierea unui mare 
număr de salariați.

la Rhone-Poulenc 
vor mai lucra decît 
36 ore pe săptămînă, 
cu reducerea cores
punzătoare a salarii
lor.

Din presa străină

„Toamna porților

închise"

ra-
de dificultățile

an- 
l ra- 

este 
într-o

Un

//te

articol publicat de
Nouvel Observateur"

\

In industria chimică 
situa(ia este și mai a- 
larmantă : uzinele nu 
funcționează decît la 
aproximativ jumătate 
din capacitatea lor și 
se apreciază că, pînă 
la sfirșitul lunii, cei 
90 000 de muncitori de

Două cifre oferă o 
imagine precisă a am- 
piorii acestei crize în 
sfera locurilor de mun
că : în perioada iulie 
1974 — iulie 1975 nu
mărul celor care au 
solicitat un loc de 
muncă a trecut de la

indicele 100 la indice
le 192; in același timp, 
numărul ofertelor fă
cute ih acest 
s-a diminuat 
dicele 100 la 
47.

Totodată, 
parțial s-a 
cat, afectînd 
zent 350 000 de persoa
ne.

De Ia 1 ianuarie 
1975. aproape fiecare 
săptămînă, inclusiv in 
perioada concediilor, a 
tenit să sporească nu
mărul celor ( 
diați. Săptămînă 
cută nu a făcut 
cepție, mărind și 
numărul persoanelor 
rămase fără lucru in 
întreprinderile mici si 
mijlocii : 247 la uzina 
de motoare electrice 
Porvex, din Dijon. 82 
la imprimeria Clarey, 
din Tours ș.a.m.d. Și. 
în acest mod, o criză 

pentru mulți a 
vreme indelun- 
resimțită oare- 
o abstracție, se 

încetul

conce- 
t tre- 

ex- 
ea

care 
fost 
gată 
cum. 
concretizează, 
cu încetul, în viata de 
zi cu zi a salaria(ilor, 
care îi simt efectele.

• SONDA SPAȚIALA „VIKING-2" PE TRAIECTORIA OP
TIMĂ. N.A.S.A. a anunțai efectuarea cu succes a manevrei de 
corectare a traiectoriei sondei spațiale „Viking-2", lansată de 
la Cape Canaveral la 9 septembrie. Operațiunea a constat din 
aprinderea pe timp de 21 secunde a motorului sondei, care a 
sporit viteza cu 18,1 mile la oră. Ca și ,,Viking-l“, sonda a fost 
în mod deliberat lansată pe o traiectorie apropiată celei op
time pentru a se evita contactul cu suprafața marțiană a trep
tei superioare, nesterilizate, a rachetei purtătoare. ,,Viking-2“ 
urmează să ajungă in vecinătatea Planetei Marte la 7 august 
1976. Prima sondă „Viking" se va înscrie pe o orbită marțiană 
la 19 iunie 1976, contactul modulului său cu solul „planetei 
roșii" urmînd a se produce la 4 iulie — data aniversării a 200 
de ani de la proclamarea independenței S.U.A. Cele două 
sonde vor încerca, după cum se știe, să dea un răspuns pro
blemei existenței vieții pe Marte • IN LOCALITATEA HYE- 
RES, DE PE COASTA DE AZUR, A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ 
POETUL SAINT-JOHN PERSE, laureat al premiului Nobel (I960). 
Decesul s-a produs sîmbătă, dar potrivit dorințelor poetului, 
știrea morții sale nu a fost difuzată decît după înhumare. Năs
cut în 1887. în Guadelupa, dintr-o familie franceză, Salnt-John 
Perse — pe adevăratul său nume Marie-Rene Alexis Saint- 
Leger — a studiat și și-a manifestat pasiunea pentru științe, 
drept, arheologie, istorie și literatură, pentru a se consacra, 
intre anii 1916—1940, carierei diplomatice • POLITIA CANA
DIANĂ A CONFISCAT O CANTITATE DE 45 KG METHAM
PHETAMINE într-o fermă Izolată din regiunea Toronto. Co
mercializat la bursa neagră drogul — cunoscut șl sub numele 
de „speed" — ar fi adus traficanților cîștiguri evaluate la pes
te 13 milioane dolari. In legătură cu această afacere au fost 
arestate 15 persoane • LA BIBLIOTECA REGALĂ DIN TO
RINO A FOST INAUGURATĂ O EXPOZIȚIE CONSACRATA 
OPEREI LUI LEONARDO DA VINCI. Sînt prezentate uri mare 
număr de desene, schițe, studii, tablouri și alte lucrări ale 
marelui pictor, sculptor, inginer și om de știință italian. După 
cum relatează presa italiană, expoziția Leonardo da Vinci de 
la Torino oferă publicului larg, pentru prima dată în ultimii 
25 de ani, posibilitatea să cunoască nemijlocit opera marelui 
artist, întrucît o bună parte din lucrările sale sint. conservate 
în depozitele Bibliotecii regale din acest oraș • DEPOZIT GI
GANT PENTRU DEȘEURI CHIMICE. Instalat în niște mine 
de potasiu părăsite din R.F. Germania, cel mal mare depozit 
din Europa pentru deșeuri ale industriei chimice va putea pri
mi, timp de 100 de ani. la ritmul actual de producție, toate 
reziduurile de fabricație ale marilor firme chimice din Europa 
occidentală. Laboratoare instalate în apropierea acestui depozit 
verifică compoziția deșeurilor sosite • MACHETA SUPERSO
NICULUI „CONCORDE" DISTRUSA DE UN INCENDIU. O ma
chetă uriașă ce respectă proporțiile reale ale supersonicului 
„Concorde", expusă pe aeroportul francez „Orly", a fost grav 
distrusă de un incendiu provocat de un scurt-circuit. Peste un 
milion de persoane au vizitat această copie fidelă a superso
nicului franco-britanic, copie ce a costat 3 500 000 de franci.

• CONSILIUL DE SECU
RITATE s-a pronunțat în una
nimitate pentru recomandarea 
admiterii noului stat indepen
dent Papua-Noua Guinee în 
rindurile membrilor Organizați
ei Națiunilor Unite. In urma a- 
cestei recomandări — care ur
mează să fie aprobată de Adu
narea Generală a O.N.U. —, nu
mărul statelor membre ale 
O.N.U. va fi de 142.

ASOCIAȚIILE de pescuit 
R.P. Chineză și Japonia au 

semnat la Pekin un protocol 
privind securitatea operațiunilor 
de pescuit ale organizațiilor de 
profil din cele două țări, anun
ță agenția China Nouă.

• LA VARNA s-au desfășurat, 
sub egida UNESCO, lucrările 
Conferinței internaționale pe 
tema „Culturile slave și Balca- 
nii“. In timpul lucrărilor, repre
zentanți din 15 țări au prezen
tat 120 comunicări. Delegația 
română, formată din cadre di
dactice de la universitățile din 
București și Craiova, membri at 
Asociației Slaviștilor din Româ
nia, a susținut comunicări pri
vind prezența unor aspecte au
tohtone in folclorul balcanic, 
precum și unele elemente rorrtâ- 
nești in formarea culturii și lim
bii literare bulgare, in epoca 
Renașterii naționale, la scriitorii 
bulgari care au trăit și activat 
în România.

• LA SAN FRANCISCO s-a 
produs, luni după-amiază, o ten
tativă de asasinare a președin-

în 
ln- 

rea- 
pa-

in încheiere că 
în Ecuador sînt 

condițiile pentru 
unității forțelor 
democratice și antiim-

Consfătuire a conducătorilor organelor
de gospodărire a apelor din țările C.A.E.R.

La Varșovia a avut loc cea 
de-a 21-a ședință a Consfătui
rii conducătorilor organelor de 
gospodărire a apelor din țările 
membre ale C.A.E.R. Pe baza 
convenției dintre C.A.E.R. 
guvernul R.S.F. Iugoslavia, 
ședință au fost prezenți repre
zentanți ai organului de gospo
dărire a apelor din ațeastă țară 
De asemenea, în calitate de in
vitați au participat reprezentanți 
din partea Comisiei Dunării, 
U.N.E.S.C.O. și F.A.O.

Consfătuirea a examinat sta
diul actual al desfășurării cola
borării în problemele Dunării 
și Tisei, protecției resurselor de 
apă împotriva poluării, coordo
nării cercetărilor tehnico-știin- 
țifice, informării tehnice și ști
ințifice în domeniul gospodăririi 
apelor.

A fost adoptat programul de 
lucru privind tipizarea instalați
ilor și aparaturii pentru nevoile 
gospodăririi apelor, perfecționa
rea metodelor optimizării folo
sirii în perspectivă a resurselor 
de apă și dirijării lor în siste
mele complexe de gospodărire a

apelor, în standardizarea din 
gospodărirea apelor.

La ședință s-a făcut bilanțul 
activității de colaborare în e- 
fectuarea: unor cercetări științi
fice și tehnice terminate, subli- 
niindu-se rezultatele pozitive ob
ținute în soluționarea unor pro
bleme de mare importanță și 
actualitate cum. sînt elaborarea 
normelor precizate de folosire 
și restituții pentru alimentări cu 
apă industrială și comunală, sta
bilirea principiilor tehnico-știin- 
țifice de amplasare și optimizare 
a funcționării rețelei hidrologi
ce, determinarea cerințelor de 
gospodărire a apelor privind 
protecția apelor împotriva polu
ării și altele.

Totodată Ia ședință au fost 
convenite direcțiile principale ale 
colaborării științifice și tehnice 
dintre țările membre ale 
C.A.E.R. în domeniul gospodări
rii apelor pe perioada 1976—1980 
și s-a adoptat planul de lucru ai 
Consfătuirii pe anul 1976.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă.

MIERCURI, 24 SEPTEMBRIE 1975

SE MAI ÎNTÎMPLĂ MINUNI î 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15).

PICIUL ----- TRÎNTORII : Patria
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15) ; Favorit (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15: 20,30).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Scala (orele 9,30; 12;
14,30: 17.30; 20,15).

DOMNIȘOARA ROBINSON : 
Victoria (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30).

URME FIERBINȚI : Central (o- 
rele 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15:
20,30).

ELIXIRUL TINEREȚII : Capitol 
11,45; 14; 16; 18,15;

(orele 9; 11,15; 
20,30) ; Gloria (o- 
12,45; 16.45; 18.45; 
Capitol (ora 19) :

(orele 9.30:
20,30) ; Melodia 
13.30; 16: 18.15: 
rele 8,45; 10,45: 
20,45) ; Grădina 
Casa Filmului (orele 10; 12; 14; 16; 
18; 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30: 16:
18,15; 20,30) : București (orele 8,30; 
10,45; 13: 16: 18.15: 20.30) - " "
București — (ora 19.15).

RĂZBUNAREA LUI 
Lumina (orele 9: 11.15: 
18; 20).

DELICT DIN DRAGOSTE : Fes
tival (orele 9; 11,15; 13.30; 16;

: Grădina

DANI : 
13.30; 16:

18,15; 20,45) ; Feroviar (orele 
11,15; 13,30: 16; 18.15: 20.30).

LACUL CIUDĂȚENIILOR : Tim
puri Noi (orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE : 
Excelsior (orele 9: 11,15: 13.30: 16; 
18,15; 20,30) ; Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30: 15,45: 18; 20.15) ; Flamura
(orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15) ; Grădina Aurora' (ora 19).

CEL MAI BUN OM PE CARE-L 
CUNOSC : Doina (orele 11: 1’3,15; 
15,30; 17,15; 20) — la ora 9.45 Pro
gram pentru copii.

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME : Grivița (orele 9: 11,15: 
13,30; 16; 18,15: 20,30) ; Volga (ore
le 9 : 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20.15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Da
cia (orele 9: 11,15: 13.30; 15.45; 18:
20.15) .

OMUL DIN LARAMIE : Bucegi 
(orele 15,30; 17,45); Grădina Bucegi 
(ora 19.45).

EVADAREA : Lira (orele 15,30; 
18,30) : Cosmos (orele 15.30: 18:
20.15) : Grădina Lira (ora 20).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Modern (orele 9 
14; 16,30; 19,30) : Grădina 
(ora 19).

OMUL DIN LONDRA : 
(orele 16; 18) : Grădina 
(ora 19,45).

: 11.30: 
Modern

Unirea 
Unirea

EMIGRANTUL : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20,15) ; Miorița (o- 
rele 9 ; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15).

DRUMURI ALESE : Cringași (o- 
rele 17).

LEGEA PRERIEI: Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI ; 
Pacea (orele 15,30; 18,15; 20,30).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ ALB: 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,15); 
Tomls (orele 9: 11.13; 13.30; 15.45; 
18: 20.15) ; Grădina Tomis (ora 19).

EPILOG LA GRANIȚĂ: Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ZIUA CEA MAI LUNGĂ: Cotro- 
ceni (orele 11; 15; 19).

SUTJESKA : Viitorul (orele 15; 
18: 20.30).

SOȚIA LUI JEAN : Floreasca 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.15).

ALO, TAXI ! : Arta (orele 15,30; 
17.45: 20) ; Grădina Arta (ora 19).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Moșilor (orele 15,30; 18) ;
Grădina Moșilor (ora 19.30).

AȚI CHEMAT DOCTORUL?: Ra
hova (orele 16: 18).

PIAF : Popular (orele 15.30; 18; 
20.15).

NU TE VOI IUBI : Progresul 
(orele 16: 18; 20).

LANȚURI : Munca (orele 16; 
18; 20).

STRĂLUCIREA SOARELUI 7 Vi- 
tan (orele 15.30: 18) ; Grădina Vi- 
tan (ora 19).
EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : Grădina Luceafărul 
(ora 19,30).

INCREDIBILELE AVENTURI A- 
LE UNOR ITALIENI IN RUSIA ; 
Grădina Titan (ora 19).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : Grădina Festival (ora 19).

ansamblul '„Ciobănașul" — Su
ceava. 18,20 Tragerea pronoexpres.
18.30 întîlnlre cu... Niculina Mi- 
rea și Alexandru Fărcaș — soliști 
ai Operei Române din Cluj-Napo- 
ca. 18.55 Tribuna TV. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Tele
obiectiv : Toamna pe șantierele de 
investiții. 20,15 Telecinemateca. 
Ciclul „Mari regizori": A. Ku
rosawa. „A trăi". 22,15 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

PROGRAMUL 1

9,09 Teleșcoală. 10,00 Reportaj 
TV: Povestirile unui om intere
sant. 10,20 Un disc pe 625 de li
nii. Emisiune consacrată tuturor 
genurilor de muzică. 10,50 Biblio
teca pentru toți: Pavel Dan. 11,40 
Aveți legătura directă cu... Dana 
nr. 16 din portul Constanța. 12,00 
Telex. 12,05 închiderea programu
lui. 16,30 Teleșcoală. 17,00 Telex. 
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă 
recomandăm... 17,20 La volan — 
emisiune pentru conducătorii auto. 
17,30 Ateneu popular TV. 18,10 
„Moldovă, mîndră grădină", cu

20,00 Pagini de umor: 7,Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea". 20,25 
Studio ’75. 20,45 Preferințele dv. 
muzicale sînt și preferințele noas
tre. 21,35 Telex. 21.40 Roman-foile- 
ton: „Familia Thibault" — pro
ducție a Televiziunii franceze. Pri
mul episod.

Teatrul 1, Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio) : TITANIC 
VALS — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : FESTIVALUL DE
TOAMNĂ „FLACĂRA" — 1975 — 
ora 19,30 ; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : ILEANA SINZIA- 
NA — ora 17 ; Circul București : 
CIRCUL MARE DIN VARȘOVIA — 
ora 19,30 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : CER CUVÎNTUL, 
LA... DIVERSE — ora 19,30.
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