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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

întimpinat pretutindeni cu dragoste fierbinte,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut o vizită de lucru in județul Prahova

• ÎN CENTRUL ANALIZEI- PRO-

BLEMELE CREȘTERII PRODUCȚIEI A- 
GRICOLE Șl INDUSTRIALE ÎN CONDI.

ȚIILE UNEI EFICIENTE ECONOMICE

TOT MAI MARI

• VALOROASE RECOMANDĂRI

PENTRU ÎNFĂPTUIREA PROGRAMU-

LUI NATIONAL DE DEZVOLTARE A
VITICULTURII ÎN VIITORUL CINCINAL

• SPORIREA Șl MODERNIZAREA
ÎN CONTINUARE A PRODUCȚIEI DE

UTILAJE CHIMICE Șl PETROLIERE- 
TEMA PRINCIPALĂ A DIALOGULUI

PURTAT IN CELE DOUA MARI UNI-

TAȚI INDUSTRIALE PLOIEȘTENE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut, miercuri dimineața, 
o vizită de lucru în județul Prahova.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășul Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului.

Ca și în vizitele efectuate recent în județele Argeș, Brașov și Mureș, îi) cen
trul analizei secretarului general al partidului s-au aflat problemele creșterii 
producției agricole și industriale, in condițiile unei eficiențe economice tot 
mai ridicate, introducerii și generalizării progresului tehnic în vederea sporirii 
productivității muncii, utilizării intensive a suprafețelor destinate producției 
agricole și industriale, asimilării unor mașini și utilaje moderne de mare ran
dament — probleme de care depinde într-o măsură hotăritoare realizarea in 
bune condiții a sarcinilor actualului cincinal și a cincinalului următor
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Cu cincinalul
îndeplinit

Muncitorii, inginerii și tehnici
enii unităților Centralei indu
striale de fire și fibre chimice 
Săvinești au raportat îndeplini
rea planului cincinal la produc
ția industrială la data de 7.oc
tombrie. Ei au creat condiții ca 
pînă la sfîrșitul anului să reali
zeze o producție suplimentară 
de 3,8 miliarde lei. concretizată 
In 10 600 tone fire și fibre chi
mice, 12 600 tone produse macro- 
moleculare, 23 000 tone îngrășă
minte cu azot și alte produse 
necesare economiei naționale, 
aslgurînd în acest fel o temelie 
puternică realizării sarcinilor ce 
le revin în viitorul cincinal.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
de Consiliul oamenilor muncii din 
Centrală se menționează : Vizita 
de lucru pe care dumneavoastră 
ați făcut-o în vara acestui an la 
Săvinești, aprecierile și orien
tările pe care ni le-ați dat cu 
acest prilej constituie un im
bold pentru organizațiile de 
partid și colectivele de oameni 
ai muncii pentru înfăptuirea în 
condiții și mal bune a tuturor 
sarcinilor care ne revin din ho- 
tărîrile istorice ale Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

Au încheiat

porumbului

în această arie de preocu
pări s-a înscris vizita între
prinsă la I.A.S. — Dealul Ma
re și la Institutul de cercetări 
pentru viticultură și vinifica- 
ție de la Valea Călugărească, 
unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat liniile 
principale ale programului na
țional de dezvoltare a viticul
turii în viitorul cincinal.

La ampla analiză, care s-a 
desfășurat cu acest prilej, au 
luat parte Nicolae Giosan, 
președintele Academiei de ști
ințe agricole și silvice, Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru, 
ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, Ion Cîrcei, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R,. 
Ion Ceaușescu, adjunct al mi-

Cercurile
de dezbateri

Corespondența rubricii: DEZBA
TERE ÎN SALOPETĂ DE LUCRU

Secretarul U.T.C. în consiliul pro
fesoral r UN INVITAT" CARE NU

Un cuvînt din banca întîi: NU ÎN
TOTDEAUNA „TĂCEREA ESTE DE 
AUR"

Octombrie-o lună
Azi, vă prezentăm realizările 
tinerilor din Județul Vilcea

a recordurilor politico

I
O principală dimensiune a activității desfășurate de tinerii 
din județul Vilcea, în perioada ce face obiectul analizei adună
rilor de dare de seama și alegeri este ampla mobilizare a ute- 
ciștilor, muncitori, țărani, elevi, studenți, intelectuali la îndepli
nirea în mod exemplar a sarcinilor economice și sociale ale ju
dețului. Declanșată încă din primele zile ale acestui an, „Șta
feta muncii" dedicata celui de-al X-lea Congres al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. a cuprins peste 30 000 de tineri 
mobilizați la realizarea unor 
și agricultură.

• Planul la muncă patriotică 
al organizației județene a fost 
îndeplinit cu patru luni mai 
devreme, fapt ce va permite e- 
xecutarea pînă la sfîrșitul anului 
a unor lucrări în valoare de 
150 000 lei • Tinerii au efectuat 
lucrări de împăduriri pe o su
prafață de 1100 ha., lucrări de 
combaterea eroziunii solului, 
desecări și irigații pe o suprafa-

importante obiective in industrie

ță de 2120 ha., întreținerea a 
38 000 de ha pășuni, 200 ha li
vezi, 10 parcuri • Tot în cadrul 
acțiunilor de muncă patriotică 
întreprinse de uteciști au fost 
strînse 8 000 tone fier vechi, 92 
tone plante medicinale, 410 tone 
maculatură, 350 000 ambalaje din 
sticlă, 80 tone fructe de pădure, 
12 tone semințe forestiere • în 
ultimele săptămîni, 5 000 de elevi

au recoltat din livezile județului 
700 tone fructe, 2 000 tone stru
guri, furaje de pe o suprafață 
de 50 ha. • Uteciștii din județul 
Vilcea și-au adus o importantă 
contribuție la construirea a 5 
cămine de nefamiliști, 2 creșe, 
2 grădinițe de copii, 5 baze spor
tive, 2 baze turistice și de agre
ment. • Ampla întrecere care 
s-a desfășurat sub genericul „Ti
neretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen'*  a dinamizat eforturile 
și a stimulat spiritul de inițiati
vă al celor peste 30 000 de tineri 
cuprinși în cadrul întrecerii ute- 
ciste. Cele peste 30 de inițiative 
aparținînd tinerilor vîlceni s-au 
concretizat într-o producție su
plimentară în valoare de 4 254 000

NICOLAE MILITARU 
(Continuare in pag. a Il-a)

ideologice
(un nou articol metodic pri
vind organizarea învâțâmîn- 
tului politico-ideologic U.T.C. 

in noul an de studiu)
(PAGINA A ll-A)

CASA DE CULTURĂ 
- FOR DE EDUCARE 

COMUNISTĂ
(instituții culturale ieșene in- 
tîmpinâ Congresul U.T.C. și 

Conferința U.A.S.C.R.)
(PAGINA A IV-A)

nistrului agriculturii și 
dustriei alimentare, cercetă
tori și specialiști din domeniul 
viticulturii și vinificației.

în centrul dialogului de lu
cru s-au aflat căile de reali
zare a unor culturi intensive 
de viță de vie și de îmbunătă
țire a soiurilor și structurii 
plantațiilor, atît în unitățile 
de stat și cooperatiste, cît și 
în gospodăriile individuale.

O problemă de mare impor
tanță în programul de dezvol
tare a viticulturii, subliniată 
de secretarul general al parti
dului în discuțiile cu specia
liștii, a constituit-o moderni
zarea plantațiilor de viță de 
vie. în această ordine de idei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a pus în fața stațiunilor expe-

cercetătorilorrimentala 
sarcina de a studia și stabili 
cele mai bune tehnologii care 
să conducă la stabilirea unei 
densități sporite și metode
lor de cultură pe verti
cală. Ca o orientare generală 
de viitor, indicată de secreta
rul general al partidului, a 
fost creșterea ponderii cultu
rilor intensive care să benefi
cieze de cele mai bune soiuri 
de struguri, de Irigații, precum 
și de un grad ridicat de me
canizare a lucrărilor. Totoda
tă s-a cerut specialiștilor să-și 
axeze eforturile în vederea a- 
meliorărli soiurilor existente 
și obținerii de noi sortimente 
de struguri de masă și pentru 
vinificație, de mare producti
vitate și rezistente la variați-

ile de climă și la acțiunea bo
lilor și dăunătorilor.

Studiind proiectele de siste
matizare a culturilor viticole, 
secretarul general al partidur 
lui a subliniat necesitatea fo
losirii cît mai judicioase a su
prafețelor agricole în sensul 
concentrării și specializării 
producției viticole pe terenu
rile în pantă și, mai cu seamă, 
în zonele cu podgorii consa
crate ; concomitent să fie lua
te măsuri de comasarea viilor 
răspîndite în cîmpie, care îm
piedică lucrarea corespunză
toare a pămîntului, în supra
fețe compacte, ceea ce va asi
gura o creștere importantă a

(Continuare în pag. a III-a)

TREBUIE SA ACCEPTE STATUTUL 
DE „TOLERAT" I
îi cunoașteți pe cîștigătorii olim
piadelor internaționale ?

In pagina 2 la rubrica

ȘCOALA

Oamenii muncii din agricul
tura județului Gorj, printr-o or
ganizare judicioasă a muncii, fo
losirea la întreaga capacitate a 
mijloacelor mecanice și a forțe
lor umane, au încheiat miercuri 
campania de recoltare a porum
bului. Cu acest prilej, Comitetul 
județean Gorj al P.C.R. a adre
sat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

★
La 8 octombrie s-a încheiat 

recoltatul porumbului de pe în
treaga suprafață de 54 000 hec
tare cultivată și în cooperati
vele agricole din județul Brăila.

în telegrama adresată Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se 
menționează :

Oamenii muncii de pe ogoare
le județului nostru, sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid, au asigurat, totodată, 
terminarea la timp și fără pier
deri a strîngerii recoltei de stru
guri de pe cele 3 920 ha, a car
tofilor de pe suprafața de 
1 367 ha, culesul și livrarea ope
rativă „a legumelor, recoltatul și 
depozitarea furajelor, precum și 
executarea arăturilor și a lucră
rilor de pregătire a terenului 
pentru însămînțatul griului.

★
La rfndul lor, lucrătorii ogoa

relor din județul Dîmbovița, în- 
tr-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, raportează că au 
încheiat recoltarea porumbului 
de pe întreaga suprafață cul
tivată, de aproape 34 000 ha, în 
toate unitățile agricole de stat 
și cooperatiste.

VIAȚA LA ȚARĂ
povestită de doctorița Lidia

Am cunoscut studenți care-l 
citeau de Valery în original, dar 
nu știau să deosebească griul de 
orz sau un cireș de un vișin. A- 
ceastă situație poate fi pină la 
un punct amuzantă (deși, după 
părerea mea, ignoranța de orice 
natură n-are nimic amuzant) și 
anume în măsura în care nu 
determină o atitudine frivolă 
față de existență. Cind însă la 
necunoașterea unei realități se 
adaugă refuzul de-a o cunoaște, 
cind cineva își face chiar un 
titlu de glorie din neștiința sa. 
poți să fii sigur că e vorba de 
o superficialitate... profundă, a- 
dică de o superficialitate care a 
atacat însuși fondul moral. Ti- 
nărul care astăzi se laudă că nu 
știe să aprindă un foc sau să-și 
calce o cămașă se va lăuda

mîine că munca în general nu-i 
place, că el nu e făcut pentru 
muncă. O asemenea optică ero
nată explică, printre altele, pa
nica de care sint cuprinși unii 
absolvenți în momentul reparti-

și rizibile incomodități depinde 
realizarea unui om.

Pentru tinerii robiți încă de 
prejudecăți de acest gen am ru
gat-o pe Lidia Rizoiu, medic 
stomatolog în comuna Balta-

OMUL AȘA CUM ÎL RECOMANDĂ MUNCA LUI

zării lor la țară. Dacă-i întrebi 
de ce intirzie să-și ia posturile 
in primire, de ce apelează la 
toate cunoștințele pentru a ob
ține o „negație", iți vor răspun
de cu siguranță că le e frică 
de țințari, de noroaie, de lipsa 
distracțiilor. Ei nu știu și nu vor 
să știe că nu acestea sint carac
teristicile satului de azi și, mai 
ales, că nu de asemenea minime

Albă din județul Buzău, să-mi 
istorisească cum s-a acomodat 
cu viața la țară. Am ales-o pe 
ea din două motive. In primul 
rînd, fiindcă s-a născut și a cres
cut la oraș, neavînd deci oca
zia să cunoască, printr-o expe
riență directă, ce înseamnă să 
trăiești și să muncești intr-un 
sat. In al doilea rînd, pentru că 
în timp de numai un an a reu-

Rizoiu
șit, înfringînd anumite inerții, să 
pună la punct un modern cabi
net stomatologic și, totodată, 
să-și consolideze prin muncă 
într-atît prestigiul încît nu rare 
sint cazurile cind pacienți din 
alte localități, unde există medici 
de specialitate, vin să-i ceară 
ajutorul.

Trebuie spus de la bun început 
că, sosind în Balta-Albă, Lidia 
Rizoiu n-a găsit toate proble
mele rezolvate („altfel, ce nevoie 
ar fi fost de mine ?“). Cu un an 
înainte, un alt absolvent (un 
bărbat!) refuzase să se prezinte 
la post, speriat de dificultățile 
pe care le întrevedea: în comu-

ALEX. ȘTEFANESCU
(Continuare In pag. a IV-a)
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Cercurile de dezbateri 
politico-ideologice

O largă acțiune de cunoaștere 
ți însușire a ideilor comunismu
lui, a concepțiilor politice, filo
zofice, economice, estetice mar- 
xist-leniniste ale partidului nos
tru, promovarea moralei revolu
ționare constituie un proces de
finitoriu pentru dezvoltarea per
sonalității tinerilor, pentru for
marea, în cadrul organizațiilor 
U.T.C. și a asociațiilor studenți
lor comuniști, a unor oameni cu 
o bogată cultură politică, cu o 
conștiință înaintată.

Calea cea mai eficientă pentru 
înfăptuirea acestui important o- 
biectiv al muncii organizațiilor 
de tineret este extensiunea for
melor active de pregătire poli
tică, participarea nemijlocită a 
uteciștilor, a tuturor tinerilor la 
conceperea și organizarea prac
tică a fiecărei acțiuni. Numai in 
acest fel activitatea de educare 
politică va fi în consens cu per
sonalitatea distinctă a fiecărui 
colectiv de tineri, cu preocupă
rile diverse determinate de spe
cificul profesiilor, de cunoștin
țele acumulate, de preocupări, 
de particularitati .de vîrstă. Așa 
cum am arătat în articolele pre
cedenta cuprinse în acest ciclu, 
toți tinerii, inclusiv cei care își 
completează studiile școlare sau 
universitare, participă la învă- 
țămîntul politico-ideologic. Des
fășurarea acestei activități nu 
epuizează însă gama modalități
lor și formelor de care dispune 
Uniunea Tineretului Comunist 
în domeniul pregătirii politico- 
ideologice. Mai ales că tinerii își 
afirmă dorința de a se întilni, 
în cadru organizat, cu persona
lități ale vieții publice, cu acti
viști de partid, de stat și ai 
U.T.C.. cu oameni de știință și 
cultură, precum și necesitatea 
firească, pornită din interiorul 
vieții colectivelor din care fac 
parte, de a participa Ia dezba
teri de politică internă și inter
națională. de filozofie, de etică 
etc. Este deci necesar ca orga
nizațiile U.T.C. și asociațiile stu
denților comuniști să manifeste 
un spirit activ. în primul rînd 
prin antrenarea tinerilor la con
ceperea și transpunerea în fapt 
a unui program bogat și variat,

a unei activități intense menite 
să contribuie la formarea unor 
convingeri politice ferme, a de
prinderii de a gîndi cu maturi
tate. de a-și confrunta părerile 
atît între el cît și cu cei care 
sînt invitați să participe la dez
baterile lor. Indicațiile Comite
tului Central al U.T.C. privind 
conținutul și organizarea activi
tății de pregătire politică preci
zează că pe baza opțiunilor tine
rilor pot fi organizate, la iniția
tiva comitetelor și birourilor or
ganizațiilor U.T.C. și A.S.C. 
cercuri de dezbateri politico- 
ideologice.

începind cu anul de studiu 
1975—1976, în condițiile in care 
toți tinerii au obligația de a ac
tiva în cadrul cursurilor pe pro
bleme politico-ideologice. cercu
rile de dezbateri vor funcționa 
in completarea invățămintului 
U.T.C., pentru tinerii muncitori 
și țărani, intelectuali și funcțio
nari, elevi -și studenți care do
resc să aprofundeze probleme 
politice, economice. filozofice, 
etice etc.

Cîteva probleme organizatorice 
rețin în mod deosebit atenția în 
legătură cu pregătirea și des
fășurarea activității acestor 
cercuri.
• Indicația potrivit căreia 

cercurile de dezbateri politico- 
ideologice se constituie din ini
țiativa comitetelor și birourilor 
U.T.C. și A.S.C. subliniază rolul 
activ care revine organizațiilor 
de tineret. Este clar că, indife
rent dacă există sau nu o propu
nere ooncretă din partea tineri
lor, comitetele ori birourile 
U.T.C. și A.S.C. — în cazul în 
care constată necesitatea unor a- 
semenea forme de activitate po
litică — vor trece la organizarea 
lor, cointeresînd în această ac
țiune cît mai mulți uteciști.

• Cercurile de dezbateri poli
tico-ideologice se constituie fie 
în cadrul organizațiilor U.T.C. 
și A.S.C., fie la nivelul între
prinderilor, instituțiilor, șantie
relor, unităților agricole, școlilor, 
facultăților, municipiilor, orașe
lor, comunelor, centrelor univer
sitare. Este de reținut că pot fi 
organizate atîtea cercuri cîte

doresc tinerii sau Impun cerin
țele și exigențele muncii politi
co-educative. Subliniem caracte
rul deschis al dezbaterilor. în 
sensul că pot participa, împreu
nă cu membrii permanent! ai 
cercurilor, și alți tineri care 
manifestă interes pentru temele 
abordate.

• Dezbaterile se organizează, 
de regulă, o dată pe lună. Dacă 
însă tinerii doresc, se pot întilni 
de mai multe ori. în raport de

numărul temelor propuse sau de 
timpul pe care îl pot afecta a- 
cestei activități.

• Comitetele și birourile orga
nizațiilor U.T.C. și A.S.C. poartă 
direct răspunderea privind buna 
organizare și desfășurare a acti
vității în cadrul cercurilor. 
Este însă recomandabil ca 
dintre membrii fiecărui cerc 
să fie desemnat un organiza
tor — care să coordoneze 
întreaga activitate. Se în
țelege că pentru această mun
că trebuie să fie ales un tînăr 
cu un bun spirit organizatoric și 
cu o temeinică pregătire poli- 
tico-ideologică, avînd preocupări 
deosebite privind problemele 
cuprinse în tematica cercului 
respectiv.

• Organizatorul, consultîn- 
du-se cu ceilalți tineri și fiind 
sprijinit efectiv de către ei, sta
bilește tema dezbaterii, precum 
și ziua, ora și locul de întîlnire; 
de asemenea, indica pe unul sau 
mai mulți membri ai cercului 
care să realizeze referate sau să 
elaboreze lucrări de mai mare 
amploare, pentru a fi puse în

dezbaterea tinerilor. La acțiu
nile organizate pot fi invitați 
activiști de partid, de stat sau 
ai U.T.C., specialiști în domeniul 
științelor sociale, conducători de 
unități economice — oameni care 
prin pregătirea, cultura și expe
riența lor pot să-și aducă o 
reală contribuție la ridicarea ca
lității dezbaterilor, la clarifica
rea problemelor aflate pe ordi
nea de zi.

Complexă prin temele pe care 
le abordează, specifică prin mo
dalități și forme, activitatea 
cercurilor de dezbateri politico- 
ideologice se cere a fi structu
rată pe baza unei concepții uni
tare, fiecărei acțiuni conferin- 
du-i-se un scop precis și un loc 
distinct în cadrul întregii activi
tăți de educare politică desfășu
rate de organizațiile de tineret 
Din această perspectivă se im
pune ca dezbaterile organizate 
în aceste cercuri, care-și găsesc 
o fundamentare reală în intere
sul mereu mal mare al tinere
tului față de problemele politi
ce, filozofice, Ideologice, etice cu 
care se confruntă în prezent so
cietatea noastră, să conducă la 
formarea unor profunde convin
geri comuniste, la dezvoltarea 
gîndirii creatoare a tinerilor, la 
afirmarea spiritului de comba
tivitate ideologică.

Aria tematică a acestor cercuri 
este nelimitată. Cu titlu orien
tativ se propune organizarea 
unor cercuri de dezbateri poli
tico-ideologice care, prin conți
nutul lor, să contribuie la cu
noașterea și aprofundarea de că
tre tineri a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, a concepției materialist
dialectice și istorice despre lume 
și viață, a principiilor și norme
lor muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste, 
la înțelegerea schimbărilor în
noitoare care au loc în societa
tea noastră și pe plan mondial.

• Programul partidului — car
ta fundamentală, politică și ideo
logică, a edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comu
nism • Contribuția teoretică și 
practică a P.C.R. la Îmbogățirea

{patrimoniului gindlrii marxist**  
eniniste; operele tovarășului 

Ni cola e Ceaușescu — expresie 
vie b politicii creatoare, științi
fico a partidului nostru, a carac
terului revoluționar al acestei 
politici • Politica P.C.R. de Îm
binare rațională a factorilor in
tensivi și extensivi al creșterii 
economice • Politica P.C.R. de 
dezvoltare economico-socială ar
monioasă a tuturor județelor ță
rii; organizarea rațională, pe 
baze științifice, a vieții orașelor 
șl satelor; intensificarea proce
sului de omogenizare a societă
ții noastre socialiste • Făurirea 
civilizației socialiste. Politica 
P.C.R. privind satisfacerea ce
rințelor de ordin material șl spi
ritual ale oamenilor muncii la 
nivelul civilizației contempora
ne • Conținutul șl semnificații
le conceptului de societate so
cialistă multilateral dezvoltată 
• Concepția partidului nostru cu 
privire la organizarea și condu
cerea științifică a societății • 
Sistemul de valori al socialis
mului • Rolul activ și dinami
zator al conștiinței în transfor
mările revoluționare din socie
tatea noastră • Participarea ac
tivă la Îndeplinirea sarcinilor 
economice — teren fertil de îm
plinire și afirmare a tinerei ge
nerații • Locul șl rolul tinere
tului în viața social-politică a 
țării in actuala etapă și în per
spectivă. Marile responsabilități 
ce revin tinerilor in asigurarea 
viitorului țării • Rolul și locul 
tineretului in sistemul democra
ției socialiste • Tineretul — fac
tor de promovare a principiilor 
eticii șl echității socialiste • Tî- 
năra generație, purtătoare a va
lorilor umanismului socialist 
• Responsabilitățile de astăzi ale 
tineretului în perspectiva trece
rii în viitor spre societatea co
munistă • Omul de tip nou — 
idealul de viață al tinerei gene
rații • Noua ordine politică și 
economică internațională. Con
tribuția României la promovarea 
unui nou tip de relații interna
ționale.

în ceea ce privește metodolo
gia organizării activității cercu
rilor de dezbateri politico-ideo
logice vom sublinia aici că se 
impune o viziune clară, științi
fică în conducerea dezbaterilor, 
asigurarea unei largi accesibili
tăți, realizarea unei continue 
împletiri a problemelor teoreti
ce cu aspectele concrete ale 
muncii și vieții tineretului, res
pectarea relației între caracterul 
formativ și informativ al dezba
terilor.

ADRIAN VASILESCU

Un nou agregat a intrat pe bancul de lucru al tinerilor de la ateMerul de autoutilare al între» 
prinderii „Tractorul" din Brașov. Este vorba de agregatul pentru executat găurile de ungere la 

arborele cotit. Foto ! O, PLECAN

ȘTAFETA MUNCII
o

Azi, vă prezentăm realizările 
tinerilor din județul Vîlcea
(Urmare din pag. 1)

lei, reducerea rebuturilor eu 
peste 20 la sută, calificarea a 
peste 10 300 tineri • Uteciștii 
vîlceni au înscris astfel în ra
portul lor către Congres printre 
alte numeroase succese, realiza
rea peste plan a 500 garnituri 
de mobilă, piese și utilaje reali
zate prin autodotare în valoare 
de peste 50 milioane lei, 1 600 
tone sodă caustică, 900 milioane

KWh, 160 000 perechi de încăl
țăminte, importante cantități de 
cherestea, PAL, utilaj chimic, 
sare, minereu, cărbune inferior 
• Inițiativele „Să lucrăm o zi 
pe lună cu materiale economisi
te", „Registrul economiilor", 
generalizate la nivelul tuturor 
organizațiilor U.T.C. din între
prinderi au avut drept rezultat, 
economisirea de materii prime, 
materiale, combustibil și energie 
electrică In valoare de peste 3

milioana lei • în cele 9 luni 
care au trecut de la începutul a- 
nulul au fost economisite 130 
tone ciment, 50 tone oțel be
ton, 150 000 bucăți cărămidă, 
265 tone agregate, 35 metri cubi 
material lemnos, 700 kg talpă 
din piele, 50 tone benzină, 60 to
ne motorină.

„FABRICAT DE TINERI" 
- O EMBLEMĂ

Interviu după 
conferința 
de alegeri

— îți amintești ce ai făcut în 
prima zi după ce ai fost ales se
cretar U.T.C.. Cătălin Zamfi- 
rescu ?

— Am pus la punct dosarul 
conferinței. Și asta este o trea
bă importantă. A fost o bună o- 
cazie să revăd documentele, 
să-mi întipăresc în memorie 
chestiunile prioritare, primele 
acțiuni din programul adoptat 
de conferință, clasele cu pro
bleme unde trebuie în primul 
rînd să intervenim. Nu mi-a 
fost greu să fac trecerea de la 
alegerea mea în conferință la 
munca de secretar. Anul trecut 
am fost locțiitor.

— Dar conferința cum ți s-a 
părut ? Apreciaz-o în calitate de 
secretar U.T.C.

— Mi s-a părut completă. Da
rea de seamă a încercat — și zic 
eu că a reușit — o analiză la 
obiect. Ușor n-a fost; se anali
zau doi ani de activitate. Dacă 
la fiecare organizație de clasă 
au fost prezentate dări de sea
mă locale, era normal ca darea 
de seamă a conferinței să fie 
numai o sinteză, să ridice la ni
velul organizației școlii proble
mele reieșite la clase. Făcînd 
astăzi suma analizelor din 
dunări și conferință, eu cred că 
putem spune că deținem o bună 
cunoaștere a problematicii or
ganizației U.T.C. din liceul nos
tru.

a-

— Ca participant la adunare, 
îmi îngădui să observ eă nu este 
totul ca un bilanț să fie cuprin
zător. Contează și spiritul șl to
nul in care acest cuprinzător 
este exprimat. Or, tonul confe
rinței a fost de relatare : „asta-l 
bine, asta-i rău, asta trebuie să 
mai realizăm". Poate că de aici 
vine „cumințenia" din timpul 
discuțiilor sau, cum corect îmi 
spunea tovarășa directoare in 
timpul conferinței, prea timidul 
spirit revoluționar in abordarea 
aspectelor de muncă, fie ele po
zitive sau negative.

— Dacă erați în școală a doua 
zi după conferință, ați fi auzit 
discuțiile-ecou din clase. De
legații claselor la conferință 
au povestit colegilor tot ce s-a 
spus acolo despre un colectiv 
ori altul. Cele mai „nervoase" 
discuții au avut loc la clasele 
care n-au fost lăudate ori care 
au fost de-a dreptul criticate. 
M-a bucurat ambiția pe care a 
stîrnit-o în colective elogiul a- 
dresat de conferință organiza
țiilor U.T.C. de la clasele in care 
procentul de promovare a fost 
de sută la sută, cu disciplina 
fără pată, cu planuri de produc
ție mult depășite. Am băgat de 
seamă că, in general, clasele 
bune la învățătură sînt bune și 
in alte domenii de activitate. 
Comentarea pe larg a exemple
lor pozitive urmată de conclu
zia : „Cum, noi nu putem fi la 
fel ?“, —- mi se pare a fi un ve
ritabil ecou al conferinței. E 
rău însă că uteciștii nu s-au ex
primat în conferință, preferind 
tot discuția din grupul lor mai 
restrîns, de la clasă. Dacă discu
țiile de după conferință ar fi 
avut loc în timpul acesteia, s-ar 
fi declanșat, cu certitudine, o a- 
devărată întrecere.

— Dacă nu s-au auzit luări de 
cuvînt mal îndrăznețe la capito
lul critic, măcar să se fi înre
gistrat propuneri, Inițiative. Or, 
cea mai Interesantă propunere 
făcută în conferință a venit din 
partea tovarășei directoare Hal
ca, care s-a referit la înființarea 
eereului de creație tehnică a e- 
levilor din liceu — cerc al ino-

ȘCOALA

NU ÎNTOTDEAUNA 
TACEREA ESTE DE AUR"

Un cuvînt din banca întîi
valorilor șincaiști — acțiune pe 
care școala v-a predat-o vouă, 
organizației U.T.C.

— Pe mine altceva m-a deran
jat. Aș fi dorit să-i auzim pe u- 
teciști asumîndu-și realizarea u- 
nor activități din cele propuse ; 
o angajare într-un plen avea 
altă rezonantă de responsabili
tate. Eu știu că mulți vor veni 
la comitet, că se vor oferi 6ă 
realizeze unele acțiuni propuse. 
Dar de ce n-au curajul să spu
nă asta într-o adunare care are 
putere de decizie ?

Cred că adunările generale 
U.T.C. din clasă pe care luna 
viitoare le vom consacra dezba
terii activității uteciștilor în lu
mina principiilor eticii și echi
tății socialiste vor constitui un 
teren bun să incităm combativi
tatea. opinia critică, curajul a- 
devăratului spirit de colegialita
te. Noi, la „Șincar, avem o or
ganizație bună, cu personalitate, 
căreia conducerea școlii și pro
fesorii l-au acordat și îl acordă 
încredere. Nimeni din comitetul 
U.T.C. nu trăiește euforia aces
tui calificativ care ne este dat, 
nu sîntem niște automultumițl.

— Ați fost aleși în comitet 30,

Corespondența rubricii

în
e- 
in

pare-se ; vă bizuiți pe toți 
activitatea de zi cu zi ?

— Comitetul nostru este o 
chipă unită. Noi ne întîlnim 
fiecare zi. Sediul nostru U.T.C.
este permanent cu ușile deschi
se. Poate că nu fiecare resort 
are zilnic ceva de realizat, mem
brii comitetului știu însă că în 
organizație există ceva zilnic de 
făcut; în orice zi veți găsi 
membri ai comitetului care vin 
și întreabă : „Astăzi cu ce aș 
putea să vă fiu de folos" ? Cred 
că-și spune cuvîntul și prietenia 
dintre noi. Unul s-ar simți prost 
să plece acasă în timp ce al
tul — secretarul. de pildă — 
muncește de dimineață pină 
seara sacrificînd din timpul de 
învățătură. Lucrînd toți, efortul 
este egal distribuit.

— Spune-mi cu ce mulțumire 
pornești la drum ca secretar 
U.T.C. ?

— Mulțumirea că nu încep, ci 
continui ceva. Ceva durabil. Și 
părinții au început să aibă în
credere în forța de acțiune e- 
ducativă a organizației liceului. 
Adesea, părinții vin mai întil 
la comitetul U.T.C. cînd se i- 
vește o problemă dificilă în 
viața copiilor lor. Se sfătuiesc

cu noi știind că putem avea o 
mai mare influență asupra ele
vilor, întrucît sîntem colegi și-î 
cunoaștem mai bine, iar inter
venția noastră poate fi de la 
egal la egal. Nu e vorba de un 
caz două, deci de ceva acciden
tal. E o chestiune de încredere 
ca utecistul și părintele lui să 
vină la organizație, la comitet 
cu toate problemele.

LUCREȚIA LUSTIG
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Îi cunoașteți■

CĂTĂLIN 
ZAMFIRESCU ;

„Am băgat de 
seamă că, în 
general, clasele 
bune la 
țătură sînt 
și în alte 
menii de 
vitate".
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SECRETARUL U.T.C.
ÎN CONSILIUL PROFESORAL

CARE NU TREBUIE SĂ ACCEPTE
STATUTUL DE „TOLERAT"!1

pe cîștigătorii
olimpiadelor

internaționale ?

DEZBATERE
ÎN SAIOPITA DE LUCRU

Conferința U.T.C. de dare 
de seamă și alegeri a orga
nizației liceului nostru s-a 
desfășurat în condiții deose
bite și într-un mod cu totul 
inedit: la ferma „Dealul Ol
tului" de la Drăgășani. Elevii 
se aflau aici la muncă.

Zi de sfirșit de septembrie, 
duminică dimineața la orele 
7,00, delegații Liceului peda
gogic din anii IV și V, ve- 
niți de la Rm. Vilcea s-au 
întîlnit cu delegații anilor I, 
II, și III prezenți la mun
că acolo. îmbrăcați în salo
pete de lucru, toți uteciștii 
au muncit dimineața la- cu
lesul strugurilor, prinși în
tr-o adevărată întrecere în 
cinstea conferinței, iar după- 
amiază au participat la 
lucrările conferinței. Au 
fost prezenți numeroși oas
peți. Cei care au luat 
cuvintul au apreciat rezulta
tele noastre bune, ne-au ga
rantat un sprijin consistent și 
prețios în continuare și au 
dat glas îndemnurilor mobi
lizatoare și pline de căldură. 
In darea de seamă au fost 
reliefate pregnant succesele 
și insuccesele noastre, cau
zele neajunsurilor și s-au 
propus măsuri pentru în
dreptarea lor. Avem un liceu 
tînăr (cum sînt multe altele 
în țara noastră) ân compara
ție cu alte licee cu tradiție 
din municipiu și județ, dar 
am reușit să ne afirmăm re
pede. De anul trecut ne-am 
mutat într-un local nou, mo-

dern, spațios, ce ne oferă 
condiții optime de studiu. E- 
levii școlii au muncit mult 
la înfrumusețarea lui și a 
împrejurimilor, la amenajarea 
bazei sportive. Orele de mun
că patriotică efectuate i-au 
schimbat fața în bine și fru
mos. Pentru ca liceul să aibă 
un aspect mereu nou și a- 
greabil, s-a declarat o ade
vărată competiție : „Școala 
noastră, casa noastră". Mă
surile de autogospodărire 
luate s-au dovedit a fi foarte 
eficiente. Mobilierul școlii a 
fost mereu curat și apărat 
de intemperiile neglijenței.

Alături de acestea se mai 
adaugă alte fapte din toamna 
acestui an. Uteciștii anilor I, 
II și III — învățători și edu
catoare — timp de două săp
tămâni, în podgoriile de la 
Drăgășani, au muncit cu ab
negație și elan tineresc spre 
a îndeplini la un nivel cali
tativ superior sarcinile im
puse de deviza lansată : „Pî- 
nă la 1 octombrie — toată 
recolta în hambare", perioadă 
în care ceilalți din anii IV și 
V în școlile de aplicație și 
grădinițele municipiului și-au 
desfășurat practica peda
gogică. La ora aceasta, ne 
aflăm în școală, ne-am în
ceput activitatea în clase și 
laboratoare.

VASILE GREERE 
elev 

anul IV, Liceul pedagogic 
Rm. Vilcea

Tovarășa directoare a Liceului 
nr. 4 „Garabet Ibrăileanu", din 
Iași, prof. Domnica Murgoci, ne 
vorbește despre prezența secre
tarului U.T.C. în consiliul de con
ducere al școlii: „Este foarte bine 
ca secretarul U.T.C. să ia parte 
activă la ședințele consiliului 
profesoral, întrucît prin inter
vențiile sale poate veni în 
sprijinul rezolvării unor proble
me ale elevilor. Asistând la 
dezbateri, va înțelege mal bine 
efortul profesorilor pentru te
meinicia pregătirii lor, va fi 
mai convingător in momentele 
de solicitare a elevilor pentru 
îndeplinirea sarcinilor școlii. 
In altă ordine de idei, profeso
rii pot cunoaște și pe această 
cale preocupările elevilor venind 
mai ușor in întâmpinarea lor. 
O astfel de participare nu nu
mai că nu afectează prestigiul 
profesorilor dar sporește res
ponsabilitatea ambelor părți". 
Un adevăr de necombătut...

In consiliile profesorale din 
cadrul Liceului nr. 4 „Garabet 
Ibrăileanu", deși nu a mai fost 
invitată la ultimele ședințe (?!) 
secretara organizației U.T.C., e- 
leva Cristina Popescu, a solici
tat în numele tuturor elevilor 
mai multe ore de pregătire la 
limba latină, obiect la care se în
tâmpină unele greutăți, organi
zarea mai multor seri culturale, 
arătînd că se mai întâmpină 
încă o ciudată rezistență din 
partea profesorilor diriginți. De 
asemenea, secretara U.T.C. a 
înfățișat unele aspecte negative 
ale practicii productive : orele 
nu se desfășoară corespunzător 
la atelierul de electrotehnică, 
uneori ele nu se țin deloc, de
oarece elevii nu au pur și sim
plu de lucru. Ar fi de dorit ca 
orele de limbi moderne să se 
desfășoare folosindu-se tot a- 
paratajul și materialul didactic 
de care dispune școala. Magne
tofonul, de exemplu, să nu a- 
pară numai în condițiile unor 
inspecții. Desigur, toate aceste 
intervenții ale secretarei U.T.C. 
au avut darul să aducă o reală 
contribuție a organizației U.T.C. 
în rezolvarea unor probleme 
ce-i frămîntă pe elevii liceului 
ieșean. Din păcate, se pare că 
ele au avut și darul să „su
pere" unele cadre didactice, nu
mai astfel explicîndu-se reține
rea de a o mai invita pe re
prezentanta organizației de ti-

. —-------- -

neret la ultimele consilii pro
fesorale, cu toate că tovarășa 
directoare ne-a vorbit convingă
tor despre necesitatea ca secre
tarul U.T.C. să fie prezent în 
forumul profesoral.

Activitatea secretarului U.T.C. 
în consiliile de conducere pre
zintă două aspecte de care 
trebuie să se țină seama. în 
primul rînd o participare In
tensă, dinamică, constructivă și 
la obiect a acestuia și în al doi
lea rînd o înțelegere clară, a- 
decvată, din partea conducerii 
școlii, a cadrelor didactice, a ro
lului reprezentantului organi
zației U.T.C.. dator să-și spună 
părerea în consiliul de condu
cere nu doar în calitate de invi
tat tolerat.

Experiența Liceului nr. 2 
„Mihai Eminescu" prezintă ase
menea înțelegere clară a ros
tului secretarului U.T.C. în or
ganul colectiv de conducere al 
școlii.

Alexandrina Buiuc. elevă în 
anul IV E, secretara organiza
ției U.T.C., ne mărturisește că 
a participat la toate consiliile 
profesorale și la cele mai multe 
dintre ședințele consiliului de 
conducere. „Nu am ridicat prea 
multe probleme majore. întrucit 
la noi în liceu colaborarea in
tre organizația U.T.C. și condu
cerea școlii este de așa manieră 
inciți rezolvăm toate problemele 
ivite prin întâlniri ale între
gului activ U.T.C. cu tovarășa 
directoare Margareta NăStase, 
ori de cite ori necesitățile im
pun acest lucru, fără a mai fi 
nevoie să așteptăm întrunirile 
consiliului profesoral. Așa că la 
consiliul profesoral se analizea
ză dacă cele discutate pe par
curs s-au rezolvat cum trebuie 
sau nu. întotdeauna cineva din | 
conducerea școlii participă la 
adunările noastre U.T.C. Așa că 
există nenumărate ocazii pentru 
a aduce la cunoștința direcțiunii 
toate aspectele legate de activi
tatea școlii și organizației.

Stăm de vorbă și cu profesoa
ra Margareta Năstase, directoa
rea școlii. „Alexandrina Buiuc 
este una dintre cele mai bune 
eleve ale școlii. Ca secretară 
U.T.C. este pentru noi, cadrele 
didactice, un sprijin real și con- ' 
secvent în munca de perfecțio
nare neobosită a modalităților 
de lucru cu elevii. Majoritatea

problemelor ridicate de ea în 
consiliile profesorale sau de con
ducere ne-au fost de mare aju
tor în rezolvarea unor situații. 
Fără discuție, secretarul U.T.C. 
este un factor de răspundere în 
școală. Nu de puține ori în con
siliile noastre profesorale l-am 
invitat și pe comandantul or
ganizației de pionieri. Și el are 
ceva de spus. Cred că, în ge
neral, noi, profesorii, trebuie să 
acordăm mai multă încredere 
tinerilor. Să nu le stăvilim sub 
nici o formă ideile și propune-

MATEMATICA 
Premiul II:

Dan, anul IV, 
Roman-Vodă, Neamț ; Pre
miul III ; Arsu Gruia, anul 
IV, Liceul „O. Goga", Sibiu ; 
Olaru Adrian, anul IV, Liceul 
„M. Viteazul" București; Păs- 
culescu Adrian, anul IV, Li
ceul „M. Viteazul" Bucu
rești: Premii speciale pentru 
soluții originale ; Arsu Gruia 
anul IV, Liceul „O. Goga“, 
Sibiu ; Păsculescu Adrian, 
anul IV, Liceul „M. Viteazul", 
București.
FIZICA

Premiul I î Oprea Radu, 
anul IV, Liceul „Emil Raco- 
viță.“, Cluj-Napoca ; Premiul 
II : Frangu Laurențiu, anul 
IV, Liceul „V. Alecsandri", 
Galați ; Mențiune : Tăslă- 
aanu Mihai, anul IV, Liceul 
„N. Bălcescu", București.

CHIMIE
Premiul III : Popeecu

Ștefan, anul III, Liceul „Gh. 
Lazăr", București, Berti Ni- 
:olae, anul IV, Liceul „E. Ra- 
soviță", Cluj ; Mențiune : 
Pelin. Dana, anul IV, Liceul 
„Gh. Sincai". Baia Mare ; Si- 
tnion Dan — anul • 
„I. L. Caragiale",
LIMBA RUSA

Premiul I; __ ____
Olga, clasa VII, Școala gene
rală 180, București ; Beleavki 
Alexandru, an IV, Liceul 
„Panait Istrati", Galați ; Pre
miul II : Tătucu Elena, — a- 
n.ul III, Liceul „Zoia Kosmo
demianskaia" București: Pre
miul III ; Șoldoveanu Anica, 
clasa a Vl-a, Borcan Adriana, 
anul IV, și Negoiță Marilena, 
anul IV, Liceul „Z. Kosmo
demianskaia", București ; 
Bustan Maria, clasa a Vil-a, 
Liceul nr. 36 București.

Achlhăi 
Liceul

IV, Liceul 
București.

Ciupercă

1975-1976

i 
i 
i 
i
i

DAN VASILESCU

Școala:

Număr d® elevi!

Ediția 1975 1976 a concursului
V

CONCURSUL
CEA MAI BUNĂ CLASĂ’

„CEA MAI BUNA CLASA"
In ziarul nostru de simbâtâ — 4 octombrie — am publicat un 

a concursului nostru 
de participare, care

larg articol introductiv la ediția 1975-1976
„Cea mai buna clasa", precum și talonul 
trebuie decupat și trimis redacției.

Revedeți numărul de ziar indicat pentru 
obiectivelor și criteriilor de participare I

Vâ reamintim câ înscrierea se face pînâ la data de 15 oc
tombrie, inclusiv. Decupați talonul de participare și expediați-l, 
completat, pe adresa „Scînteia tineretului", secția învâțâmînt, 
Piața Scînteii nr. 1, sectorul 1, cu mențiunea „Pentru concursul 
cea mai bunâ dasâ 1975-1976“.

Așteptam I

a vâ edifica asupra

A HĂRNICIEI
în aceste zile se împlinește uni 

an de la punerea în funcțiune 
la Rm. Vîlcea a noii fabrici de 
mobilă. Instalațiile moderne ale 
fabricii au fost concepute și rea
lizate în totalitate de cei 120 de 
specialiști, tehnicieni, muncitori 
și ingineri de la C.P.L. Rm. Vîl
cea a căror vîrstă medie nu de
pășește 21 de ani. Prin fabrica
rea de către ei a celor 90 de uti< 
laje, mașini și dispozitive cu ca
re este înzestrată noua unitate, 
tinerii utefciști ati eliminat în 
totalitate importul aducînd în
treprinderii o economie de peste 
4 milioane lei valută. Concomi
tent cu activitatea de dotare a 
fabricii au fost depuse serioase 
eforturi și pentru modernizarea 
producției. într-o expoziție 
deschisă recent la Rm. Vîlcea 
tinerii producători de mobilă au 
expus o primă garnitură forma
tă din 15 piese denumită „ca
meră pentru tineret". Concepu
tă inițial pentru executarea de 
rafturi, dulapuri, mobilier de 
serviciu. Fabrica de mobilă din 
cadrul C.P.L. Rm. Vîlcea pro
duce acum mobilă stil, mobilă 
sculptată. Pasiunea și dăruirea 
cu care au muncit tinerii în 
acest an sînt un puternic argu
ment pentru renumele nume
roaselor garnituri de mobilă ce 
vor pleca curînd din Rm. Vîlcea 
purtând înscris alături de emble
ma „Alutus" și altă emblemă 
„Fabricat de tineri".

DOUĂ SÂPTĂMiNI 
AVANS LA TURBINA f

Un alt colectiv de tineri, pe ca
re l-am vizitat în aceste zile, de 
data aceasta dintr-un șantier 
lucrează cu eforturi sporite pen
tru edificarea unei noi cetăți 
de lumină. La hidrocentra
la Dăești, cea de-a treia care 
va intra în funcțiune pe 
Olt au fost pregătite condi
țiile pentru începerea lucrărilor 
de montaj a turbinelor. Zilnic 
se fac probe la stăvilarul ce 
va închide curînd apele pentru 
o nouă confruntare cu barajul 
de fier și beton ridicat L j'h- 
structori. Tineri uteciști tfe pe 
Olt s-au angajat ca în cinstea 
marelui forum al uteciștilor să 
monteze cu două săptămîni mai 
devreme toate subansamblele 
statorului de la turbina nr. 1 
a hidrocentralei Dăești.

OCTOMBRIE - LUNĂ 
A PRODUCȚIILOR 

RECORD Șl A CALITĂȚII
Așa cum ne spunea tovarășul 

Anton Ciubotaru, președintele 
Consiliului „Tineret muncito
resc" al Comitetului județean 
Vilcea al U.T.C., în toate în
treprinderile de pe raza județu. 
lui uteciștii au hotărît ca luna 

. octombrie să lie o lună a pro
ducțiilor record și a calității. Ti
nerii uteciști de la Combinatul 
de produse sodice Govora s-au 
angajat ca pînă la 1 noiembrie 
să producă peste plan 600 tone 
sodă caustică, jar cei de la CIPA 
Rm. Vilcea au preluat in tota
litate lucrările de reparații și 
întreținere la instalațiile combi
natului, lucrări ce le vor efec
tua in timpul lor liber. Pe 
șantierele hidrocentralei de pe 
Lotru, brigadierii au semnat an
gajamente în care și-au propus 
să depășească toate recordurile 
înregistrate pină acum la lucră
rile de betonare și excavații sub. 
terane. La F.P.I. „Vilceana", la 
I.T.I.C. Drăgășani, angajamen
tele tinerilor pe luna octombrie 
prevăd numeroase cantități de 
încălțăminte, numai de calitate 
superioară, peste plan. O mare 
atenfie acordăm in aceste zile și 
campaniei agricole Ia care sînt 
mobilizați peste 3 000 de tineri 
muncitori, elevi, și țărani. Ac
țiunile de muncă patriotică ce 
le vom întreprinde în sprijinul 
producției In această lună se 
vor concretiza in mașini, utilaje, 
produse sodice, energie electrică, 
încălțăminte peste plan in va
loare de 1 milion de lei.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
*■------------------------------------------------------------------ *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- —— ---------------------------------------- --

a făcut o vizită de lucru in județul Prahova
(Urmare din pag. I) 

producției, mai buna folosire 
a terenurilor.

In legătură cu extinderea 
irigațiilor în vii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recoman
dat să se adopte sistemul iri
gării în brazdă, care asigură o 
udare mai eficientă a acestor 
plantații. în acest sens, s-a 
arătat că trebuie studiată po
sibilitatea creării de acumulări 
între dealurile cu vii, ridicarea 

.apei pe vîrfurile de deal, în 
bazine colectoare, care permit 
irigarea gravitațional a tuturor 
suprafețelor de vii, pînă în 
vale, deosebit de eficientă și 
cu minimum de cheltuieli.

în același cadru de preocu
pări s-a analizat perspectiva 
mecanizării lucrărilor în vii în 
următorul cincinal. Apreciind 
rezultatele obținute de con
structorii de mașini agricole 
și mecanizatorii din unitățile 
agricole în domeniul diversifi
cării utilajelor necesare viti
culturii, ca și eforturile pe linia 
autoutilării, secretarul general 
al partidului a atras atenția 
specialiștilor asupra necesității 
creării unei sisteme de mașini 
complexe în funcție de struc
tura terenurilor șl mai ales a 
culturilor. S-a evidențiat, tot
odată, faptul că se impune 
sporirea numărului de tractoa
re viticole, precum și perfec
ționarea sistemei de mașini 
specializate care să poată exe
cuta mai multe operații si
multan. Pornind de la experi
ența cîștigată în ultima vreme 
de viticultorii din această 
zonă, s-a indicat utilizarea pe 
scară tot mai largă a elicop
terelor la lucrările de întreți
nere a culturilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat 
să fie analizată posibilitatea 
realizării unui tip special de 
elicopter agricol, mai ușor, 
capabil să transporte cantități 
sporite de substanțe necesare 
întreținerii cultȘrilor.

Analizînd activitatea Insti

Un oălduroe „bun vanii* la Valea Călugărească

tutului de la Valea Călugă
rească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a remarcat necesi
tatea unor perfecționări me
nite să sporească rolul acestu
ia șl al stațiunilor experimen
tale din subordine în creșterea 
producției viticole a țării. In 
mod practic, va trebui să se 
procedeze la o zonare a ba
zinelor viticole, stațiunile ex
perimentale urmînd să coor
doneze șl să îndrume activi
tatea tuturor unităților agricole 
de stat și cooperatiste, a pro
ducătorilor individuali în apli
carea programului național de 
dezvoltare a viticulturii din 
zona ce o va deservi fiecare. 
Stațiunilor experimentale — nu 
numai din domeniul viticultu
rii, ci și din pomicultură, le
gumicultura și cultura cerea
lelor — le revine sarcina, pe 
lîngă activitatea de cercetare 
șl de pregătire a cadrelor de 
specialitate, de a pune la dis
poziția unităților producătoa
re din zonă rezultatele cer
cetărilor efectuate — material 
săditor selecționat, tehnologii 
și metode moderne de lucru 
— de a îndruma și controla 
întreaga activitate din dome
niul agricol respectiv.

Următoarea etapă a vizitei 
de lucru a secretarului gene
ral al partidului în județul 
Prahova au constituit-o două 
din marile unități industriale 
ale Ploieștiului: întreprinderea 
de utilaj chimic și uzinele „1 
Mai".

Zecile de mii de ploieșteni 
care au ținut să fie de față 
la sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în orașul lor i-au 
făcut o primire plină de en
tuziasm, exprimîndu-și, prin 
puternice urale și ovații, în
crederea neclintită în politica 
partidului, hotărîrea lor ne
strămutată de a înfăptui în 
mod exemplar hotărîrlle celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

La locul aterizării elicopte
rului prezidențial se afla ali
niată o gardă de onoare. Se 

intonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat, după datină, să 
guste din pîinea ospitalității 
și plosca cu vin.

Aria problemelor care au 
reținut atenția secretarului ge
neral al partidului cu prilejul 
acestei vizite în municipiul 
Ploiești a cuprins o sferă lar
gă, de la cele privind îmbu-

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC

In centrul atenției— 
modernizarea structurii 

producției
In discuțiile pe care le-a 

purtat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cele două mari 
unități ale industriei noastre 
constructoare de mașini s-au 
abordat problemele majore ale 
sporirii și modernizării în con
tinuare a producției de utila
je chimice și petroliere româ
nești.

Raportînd că întreprinderea 
•de utilaj chimic a îndeplinit 
sarcinile cincinalului încă de 
la 8 august, directorul unită
ții, Vasile Ciornei, a subliniat 
că oamenii muncii de aici s-ap 
călăuzit permanent după în
vățămintele desprinse din ul
tima vizită, din octombrie 1973, 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Insușindu-și criti- 
cile, pe deplin justificate, for
mulate cu acel prilej și anga- 
jîndu-se să remedieze în 
timpul cel mai scurt deficien
țele semnalate în domeniul 
calității produselor, colectivul 

nătățirea activității economi
ce a unităților industriale pînă 
la cele referitoare la creșterea 
edilitară a localității. In ceea 
ce privește acest din urmă ca
pitol, reprezentanții organelor 
locale au avut de reținut re
comandări valoroase, care s-au 
axat, în principal, pe ideea ne
cesității de a se trece la sis
tematizarea întregii zone de 
la intrarea sudică a orașului.

unității a acționat în așa fel 
Incit a reușit să le elimine to
tal, neînregistrînd de atunci 
nici o reclamație din partea 
beneficiarilor.

Examinînd, în continuare, 
machetele și planșele care în
fățișează planurile de extin
dere a întreprinderii, secreta
rul general al partidului apre
ciază că ele au fost gîndite ju
dicios și eficient, dar recoman
dă în același timp să li se 
aducă corecturile impuse de 
necesitatea ca întreaga supra
față disponibilă să fie folosi
tă în scopul creșterii produc
ției de utilaje complexe. Că o 
astfel de valorificare a rezer
velor existente este cit se poa
te de profitabilă pentru între
prindere o dovedește și exis
tența unei noi hale, în curs 
de execuție, realizată tocmai 
pe linia indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In timp ce o parcurge, ca și 
în cursul vizitării cazangeriei, 
secretarul general al partidu
lui se interesează îndeaproape 
de caracteristicile utilajelor 
care au completat zestrea teh
nică a unității, ca și de cele 
ale produselor finite. Dînd o 
apreciere pozitivă progreselor 
înregistrate șt în acest dome
niu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere să se grăbeas
că procesul de modernizare a 
structurii producției, să se ac
celereze dotarea utilajelor cu 
instalații de automatizare, 
printr-o colaborare mai strîn- 
să între specialiștii întreprin
derii și cei de la institutul cen
tral profilat pe proiectări și 
cercetări în acest sector.

Secretarul general al parti
dului se oprește apoi cu inte
res în laboratorul de sudură, 
dotat cu aparate și utilaje 
complexe, care permit omolo
garea noilor procedee și crea
rea condițiilor pentru folosi
rea acestora în fabricația cu
rentă, instruirea și autoriza
rea personalului calificat să 
execute asemenea operațiuni, 
verificarea, testarea și pune
rea în funcțiune, la locurile de 
muncă, a noilor aparate ce in
tră în dotarea unității. Apre
ciind această realizare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu exami
nează cu atenție o serie de 
aparate șl utilaje de înaltă 
productivitate aflate aici în

funcțiune și cere specialiștilor 
să treacă la producerea lor în 
serie.

— Ați înregistrat progrese 
frumoase de la ultima mea vi-

LA UZINELE „1 MAI"

Utilajul petrolier românesc 
spre performanțe tehnice 

tot mai ridicate
Aceleași probleme ale spo

ririi și diversificării produc
ției de utilaje complexe șînt 
dezbătute și în cursul vizitei 
la uzinele „1 Mai“ — una din 
cele mai mari de acest profil 
din lume. Capacitatea ei va 
crește și mai mult în cursul 
viitorului cincinal, prin mate
rializarea planurilor de extin
dere ce prevăd mărirea prin
cipalelor secții, reorganizarea 
depozitelor și instalațiilor a- 
nexe. Și aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se declară mulțumit 
de modul cum au fost gîndite 
amplasamentele principalelor 
construcții, dar, confruntînd 
machetele și planșele prezen
tate cu realitatea de pe teren, 
identifică, în cursul discuțiilor 
pe care le poartă cu specia
liștii, posibilități de sporire a 
capacităților proiectate in limi
tele aceluiași perimetru. Ast
fel. secretarul general al parti
dului cere ca hala de utilaje 

zită — spune secretarul gene
ral al partidului, felicitînd, 
înainte de plecare, cu căldură, 
colectivul uzinei șl urindu-i 
noi succese.

metalurgice să fie considera
bil mai mare decît cea pre
conizată, mai ales că solici
tarea de asemenea produse 
este în creștere. Rezultă, de 
asemenea, că se va putea ex
tinde considerabil, prin siste
matizarea unor construcții a- 
nexe și reducerea la necesar a 
spațiilor afectate pentru dru
muri interioare, și secția de 
pompe.

Intr-o conexiune firească 
sînt abordate problemele di
versificării producției, gazde
le relevînd, intre altele, că a 
fost executat și expediat la 
șantierul naval din Galați e- 
chipamentul pentru prima 
platformă de foraj marin, s-au 
asimilat instalații capabile să 
foreze pînă la 10 000 m adîn- 
cime și se pregătește introdu
cerea în producție, în cincina
lul următor, a unor tipuri de 
capacitate și mai mare. Apre
ciind aceste succese, rod al 

priceperii' tehnice șl al hărni
ciei proiectanților și construc
torilor români, secretarul ge
neral al partidului arată că, 
la nivelul experienței cîștiga- 
te, se impune, în virtutea cri
teriilor eficienței economice, o 
specializare a uzinelor noas
tre de profil pe producerea 
unei anumite game de insta
lații.

Pe parcursul vizitării unor 
secții de producție, directorul 
întreprinderii, Gheorghe Dinu, 
raportează că indicațiile date 
cu prilejul celor patru vizite 
de lucru efectuate aici de se
cretarul general al partidului 
în cursul actualului cincinal 
au fost îndeplinite integral. 
Datorită hotărîrii cu care a ac
ționat în această direcție har
nicul colectiv ploieștean, au 
sporit considerabil producția 
de utilaje petroliere și livră
rile la export, s-au redus sub
stantial importurile prin in
tensificarea acțiunii de auto- 
utilare.

Cîteva exemple semnifica
tive pentru această arie de pre
ocupări îi sînt prezentate to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la secția de pompe, unde sînt 
apreciate pozitiv și succesele 
dobîndite pe calea sporirii ca
pacității produselor și ridicării 
performanțelor tehnice ale a- 
cestora.

Poposind în fața unora din
tre complexele utilaje, con
cepute și executate de specia
liștii de aici, secretarul gene
ral al partidului felicită căl
duros pe maiștrii Iosif Lisov- 
ski, care semnează, împreună 
cu un colectiv, o mașină pen
tru danturat de mare produc
tivitate, și pe inginerul Cris
tian Teodorescu, conducătorul 

unui alt colectiv, care are 
mîndria de a fi realizat o mo
dernă mașină de filetat. Sem
nificativ pentru succesele în
scrise la acest capitol de uni
tatea ploieșteană este faptul 
că numai utilajele realizate în 
acest an prin forțe proprii vor 
diminua importurile cu circă 
15 milioane lei valută.

Cuvinte de apreciere sînt 
formulate și la adresa colecti
vului de la secția de sape cu 
role, înzestrată, și ea, cu nu
meroase instalații complexe 
de concepție proprie. Reține, 
de asemenea, atenția și un alt 
succes al destoinicului colec
tiv ploieștean : noua hală de 
10 000 mp. Executată în regie 
proprie, ea a fost ridicată în 
termenul record de numai 9 
luni ; deși nu este încă fini
sată. ea a fost dată în folo
sință, aici desfășurîndu-se, de 
pe acum, o bună activitate 
productivă.

Sintetizînd impresiile șale, 
secretarul general al partidu
lui adresează, înainte de ple
care, călduroase felicitări co
lectivului de la „1 Mai", îm
preună cu urări de noi suc
cese.

Răspunzînd acestor apre
cieri, cît și celor adresate or
ganizației județene de partid, 
primul secretar al Comitetu-, 
Iui județean mulțumeștemăl-, 
duros, în numele tuturor-co
muniștilor, al oamenilor mun
cii din localitățile prahovene 
pentru această vizită de lu
cru, subliniind că indicajnle 
pe care le-au primit vor'ionz 
stitui încă un îndemn de a ac
ționa cu toată fermitatea pen
tru îmbunătățirea continuă a 
activității în toate domeniile.

(Agerpres)

La Uzinele „1 Mai" >« relevi noi posibilități de sporire a capacității ia producția Zeci de mii de pioiefteni salută cu urale fi ovații preiența în mijlocul lor a secretarului general al partidului
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CULTURA CASA DE CULTURĂ,
FOR DE EDUCARE COMUNISTĂ

Deși Casa de cultură a tine
retului din Iași nu este încă pe 
de-a-ntregul disponibilă realiză
rii unor activități complexe la 
sediu — reparațiile începute cu 
cîteva luni în. urmă nu se ter
minaseră, așa cum ar fi fost fi
resc, pînă la 15 septembrie — 
un plan bogat în idei, interesant 
se anunța a fi pus în practică 
în următoarea perioadă de timp.

— Cea mai mare parte a ma
nifestărilor pe care ni le-am pro- 
pus — ne-a spus Silviu Bo- 
tezatu, președintele U.A.S.C. 
și directorul adjunct al casei de 
cultură — sînt dedicate Congre
sului al X-lea al U.T.C. și Con
ferinței a X-a a U.A.S.C.R. Fie 
că vor avea loc în incinta casei 
de cultură, fie că se vor desfă
șura în întreprinderi sau la se
diul diferitelor facultăți ele vor 
reuni tineretul muncitoresc și pe 
cel studios al lașului în vederea 
educării lui în spiritul dragostei 
de țară și de orașul lor, al res
pectului față de muncă, în ve- 
dere» cunoașterii și aprofundării 
sarcinilor economice ce revin 
județului nostru în viitorul cin
cinal. Iată, de pildă, una dintre 
acțiunile dedicate apropiatului 
Congres se intitulează MONO
GRAFII ÎN TIMP și Își propune 
să facă cunoscut tineretului tre
cutul, prezentul și viitorul unor 
mari întreprinderi și instituții 
ale județului. întilnirile în ca
drul acestui ciclu au loc o dată 
pe lună și cuprind, schematic 
vorbind, cite trei momente : mai 
iutii, persoanele cele mai avi
zate vor vorbi celor prezenți 
despre Istoricul întreprinderii 
sau instituției respective, despre 
sarcinile și angajamentele de 
plan. Apoi va urma un concurs, 
CINE ȘTIE, CÎȘTIGA a cărui 
tematică va fi axată pe dome- 
niifl de activitate, pe problema
tica acelui loc de muncă. Un mo- 

>ment artistic susținut de formați
ile artistice ale unității respective 
și ale casei de cultură, eventual 
un film documentar, vor încheia 
seara. Un juriu constituit din 
specialiști, din activiști ai aso
ciației studențești și ai organi
zațiilor U.T.C. vor decide. Ia în
cheierea ciclului, asupra celei 
mai bune manifestări, manifes
tare ce va fi distinsă cu CUPA 
CONGRESUL AL X-LEA AL 
U.T.C. ȘI CONFERINȚA A X-A 
A V«A.S.C.R. Credem că aceste 
întîlniri vor constitui o modali
tate eficientă de cunoaștere a o- 
biectivelor economice ale jude
țului, dar vor crea și premisele, 
unui contact de durată între ti
nerii muncitori, elevi șT studenți.

Un alt ciclu de activități sînt 
reunite sub titlul NOUA FAȚA 
A PATRIEI și au drept scop 
transmiterea unor cunoștințe din 
domeniul activității economice 
șl social-culturale a județelor pa
triei, aprofundarea prevederilor 
directivelor Congresului al XI- 
lea al partidului, a liniilor direc
toare privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a României în vii
torul cincinal. Fiecare întîlnire 
este dedicată unui județ și ceea 
ee reprezintă o noutate și un 
punct special de Interes este că 
vor fi invitați să vorbească celor 
prezenți specialiști și personali
tăți din județele respective. A- 
ceste discuții vor fi însoțite de 
un bogat material documen
tar — expoziții ale reali
zărilor economice, culturale 
ale județului, filme, diapozi
tive, grafice — precum și de 
un spectacol susținut de forma
ții artistice ale tinerilor din fie
care județ. Pe baza tematicii o- 
ferite, la încheierea ciclului se 
va organiza un concurs Cine știe, 
cîștigă intitulat VIITOR DE 
AUR ȚARA NOASTRA ARE.

Pentru cunoașterea de către 
tineretul ieșean a realizărilor, 
obținute în îndeplinirea sarcini

lor și angajamentelor ce au re
venit județului nostru în acest 
plan cincinal, precum și a pre
vederilor referitoare Ia cincina
lul viitor am inițiat un alt grup 
de acțiuni denumite TINEREȚEA 
IAȘULUI LA HOTARUL DIN
TRE DOUA CINCINALE. Ca 
modalități de realizare ne-am 
gîndit Ia dezbateri și informări, 
la expoziții documentare și con
cursuri, la discuții și mese ro
tunde Ia care vor răspunde în
trebărilor și curiozității celor 
prezenți oameni de seamă ai 
vieții social-politice și culturale 
a orașului.

Instituții culturale ieșene intîmpină Congresul 
al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R,

Sigur, acțiunile noastre dedi
cate educației tineretului, for
mării Iui în spiritul dragostei 
față de muncă sînt mult mal 
multe, ele avînd un caracter de 
continuitate de la un an la al
tul (cum ar fi, de pildă, CLU
BUL DEZBATERILOR POLI
TICE sau ciclul O SOCIETATE 
PENTRU OM cuprinzînd o mul
titudine de teme desprinse din 
Carta vieții și muncii comu
niste). Un rol accentuat educa
tiv îl are și REVISTA NOAS
TRĂ LITERAR-ARTISTICA. 
Următoarele sale două „numere" 
vor fi dedicate apropiatului Con
gres, primul dintre ele (ce va 
avea loo la data de 17 octom
brie) intitulîndu-se »,PE CUVIN- 
TUL MEU DE ONOARE".

„VIAȚA LA ȚARĂ"
(Urmare din pag. I)

nă nu se mai făcuse stomatolo
gie, astfel incit munca medicu
lui, departe de a se limita la 
tratarea unor afecțiuni izolate, 
trebuia să se desfășoare pe fron
tul larg al acțiunilor preventive, 
al educației sanitare în general. 
Pe Lidia Rizoiu tocmai acest 
pionierat a atras-o („e extraor
dinar să vei totul de la început, 
mai ales cind tu însuți ești la 
început ; simți că pășești intr-o 
nouă viață, că întemeiezi, că 
inaugurezi ceva..."). Oamenii, 
cum era de așteptat, nu i s-au 
adresat cu încredere din prima 
zi ; deși, acum, aveau „dentis
tul" lor, preferau să meargă, ca 
șt înainte, la policlinicile din 
Făurei sau Rimnicu-Sărat. Cum 
să se lase ei pe mîinile unei fe
tișcane care, în loc să-și com
pună o mină gravă, ride mai tot 
timpul, și care, pe deasupra, mai 
și analizează fiecare caz în 
parte cu atîța atenție incit nu 
încape îndoială că nu se prea 
pricepe ?

Cum însă, prin însăși natura 
ei, nu prea admite amintiri, du
rerea de măsele s-a dovedit, 
pină la urmă, un bun sfătuitor. 
Primii pacienți și-au făcut apa
riția in cabinetul tinerei docto
rițe, cerînd măcar un calmant. 
Lor li s-au adăugat, în scurt 
timp, alții.

„Lipsindu-le cunoștințele ele
mentare de profilaxie și trata
ment — își amintește Lidia Ri
zoiu — oamenii nu veneau la 
mine decit atunci cînd durerea 
devenea insuportabilă ; pe de 
altă parte, cereau cu nerăbdare 
să li se facă extracții, neînțele- 
gînd că există metode mult mai

Un program bogat și variat al 
Casei de cultură a tineretului și 
studenților nu poate decit să sti
muleze activitatea celorlalte 
cluburi din oraș. Ni s-a părut 
în acest sens semnificativă pre
ocuparea pe care comitetul 
U.T.C. de la întreprinderea me
canică „Nicotină" o are pentru 
realizarea unor manifestări bine 
puse la punct la clubul întreprin
derii. Fie că este vorba de 
CERCUL DE CUNOAȘTERE A 
LEGILOR, fie că se întîlnesc în 
cadrul meselor rotunde ce se nu
mesc NOI. TINERII, DESPRE 
NOI (aici sînt invitați să discute 

eu uteciștii, despre probleme de 
muncă, de comportament, mai
ștri, șefi de secție, ingineri, 
membri ai conducerii întreprin
derii etc.), fie că participă la 
CLUBUL DEZBATERILOR DES
PRE ARTĂ (de doi ani, de 
cînd a luat ființă, el a găzduit 
pasionante întîlniri cu scriitori 
ieșeni, cu oameni de cultură 
pictori, actori, regizori, iar cu 
cîteva zile în urmă membri ai 
redacției revistei „ Cronica" au 
răspuns întrebărilor tinerilor iu
bitori de artă de la „Nico
tină"), sau la antrenantele con
cursuri profesionale („Cel mai 
bun lăcătuș", „Cel mai bun elec
trician", „Cel mai bun sudor") 
de cel puțin trei ori pe săptă- 
mînă uteciștii, tinerii de la între

bune — chiar dacă mai compli
cate și necesitind mai mult timp 
— de refacere a sănătății. Am 
înțeles atunci că trebuie să-i fa
miliarizez cu principiile de bază 
ale profesiunii mele".

Au urmat zecile de ore de e- 
ducație sanitară. La tablă, cu 
creta in mină, în fața celor așe
zați în băncile din sala de clasă 
pusă la dispoziție de directorul 
școlii, medicul se transforma in 
profesor, străduindu-se să aleagă 
și să transmită esențialul din 
cunoștințele însușite în facultate 
(„dacă vrei să pari savant, e

Omul —așa 
cum îl 

recomandă "ȚÎ >, .... •’ , l ■

munca Iui
ușor : n-ai decit să folosești ter
meni inaccesibili, de specialitate ; 
mai greu e să te faci înțeles").

Treptat, eforturile în această 
direcție au dat rezultate. Intre 
oameni și medicul lor (al lor, 
așa cum spun ei acum) s-a rea
lizat o colaborare firească și, 
ceea ce ni se pare lucrul cel 
mai important, o comuniune su
fletească („se întîmplă să mă 
consulte și în chestiuni care 
n-au nimic comun cu stomato
logia").

„Cum, totul a fost chiar atît 
de simplu ?", o întreb pe Lidia 

prinderea mecanică „Nicotină" au 
în program realizarea unor ac
tivități la propriul lor club. Aici 
a avut loc de curînd un concurs 
dedicat Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. : PROGRAMUL PAR
TIDULUI — PROGRAMUL DE 
MUNCA ȘI LUPTĂ AL TINE
REI GENERAȚII. Tot aici se a- 
nunță numele celor care au rea
lizat „zile record" în producție 
sau „schimburi de onoare" în 
cinstea Congresului ; în același 
loc se vor afișa rezultatele con
cursului UTILAJ FOLOSIT LA 
CAPACITATEA MAXIMĂ (re
luat acum, pentru a doua oară, 
după ce în ajunul marii sărbă
tori de la 23 August tinerii par- 
ticipanți au impresionat întreaga 
întreprindere prin dăruirea și 
dragostea lor față de muncă).

„Și, ne-a declarat electricianul 
Petre Lăcătușu, secretarul co
mitetului U.T.C. pe întreprin
dere, dacă mai demult am fost 
pe drept cuvînt criticați în ziarul 
„Scînteia tineretului" pentru o 
slabă activitate artistică, vrem 
acum să demonstrăm — și închi
năm rezultatele Congresului al 
X-lea al U.T.C. — că sîntem în 
stare să avem și brigăzi artistice 
de agitație și o formație de tea
tru".. Intr-adevăr o brigadă ar
tistică de agitație la secția uti
laj terasier și una la utilaj con
strucții s-au constituit deja, cu 
textele gata învățate și în cadrul 
unui mare spectacol ce va avea 
loc la club, spectacol dedicat 
apropiatului Congres, vor apărea 
pentru prima dată în fața publi
cului. Tot un utecist — electrici
anul Petre Pruteanu — face ulti
mele repetiții cu formația de tea
tru condusă de el. Interesant este 
că textul piesei aparține ace
luiași Petre Pruteanu și este in
spirat din viața și munca tine
retului,

MIRUNA IONESCU

Rizoiu. „Vă gindiți, probabil, la 
întimplări mai picante, care să 
intre in anecdotica celor neobiș- 
nuiți cu viața la țară și care să 
constituie, peste ani, deliciul re
memorărilor mele nostalgice ? 
Ei bine, au existat și asemenea 
intimplări. N-am să uit, de pildă, 
ziua în care au venit la mine 
două femei și m-au rugat, deși 
aveau dantura perfect sănătoasă, 
să le pun dinți de aur, ca să fie 
mai frumoase. Așa cum n-am să 
uit biletul prin care gazda îmi 
atrăgea atenția să nu-mi mai tot 
încălzesc apă în fiecare seară, 
că-i consum butelia". „Nu, mă 
refer la nivelul de civilizație, la 
condițiile in care trăiți." „Ca să 
fiu sinceră, nu există mare de
osebire intre confortul de la oraș 
și cel ce mi se oferă aici. Con
ducerea comunei mi-a repartizat 
o locuință în blocul S.M.A.-ului, 
unde nu duc lipsă de nimic. îm
prejurimile sînt foarte frumoase, 
iar în ceea ce privește mult in
vocata viață culturală, noi în
șine, tinerii, sîntem cei care con
tribuim la îmbogățirea ei conti
nuă. Și apoi, o repet, există oa
menii, există satisfacția și mîn- 
dria că ei au nevoie de mine."

Simplu și adevărat, drumul pe 
care și l-a ales Lidia Rizoiu nu 
poate duce decît la realizarea sa 
deplină ca om și ca medic. Pla
nuri de viitor ? „Să muncesc cit 
mai bine, iar asta să se vadă nu 
atit pe hîrtie, pe fișele de evi
dență, cit în mulțumirea și în
crederea oamenilor". îmi mai 
notez că Lidia Rizoiu și-a găsit 
în Balta-Albă un prieten însu
flețit de aceleași idei, că nu 
peste mult timp... dar ea își duce 
un deget la buze și mă roagă să 
mă opresc aici.

Tinerețea demnă de conștiința 
faptului că omul nu este o ju
cărie în mîna unei soarte deci
se „în ceruri" este demnă de 
sine. Exigența, seriozitatea, în
crederea, curajul opiniei, com
petența și destoinicia, onestita
tea, onoarea, noblețea sînt di
mensiuni etice „tinerești" ale 
demnității celui conștient că 
doar o viață activă și responsa
bilă condiționează un adevărat 
destin uman. Ca stare de spi
rit, tinerețea exprimă optimism 
în fața vieții, energie clocotitoa
re, entuziasm lipsit de „scrupu
lul și calculul riscului", elan, 
dorința depășirii de sine, dra
goste, înclinație spre o activita
te creatoare etc. Acestea toate, 
Cristalizate într-o „privire asupra 
lumii" impune ca rațiunea dem
nității umane să rezide în ca
pacitatea de făptuire, de crea
ție conștientă, colectivă și indi
viduală.

Așa cum dragostea pune în 
lumină „aspecte invizibile" pen
tru privirile indiferente, la fel 
demnitatea tinereții dă culori și 
dimensiuni „inedite" valorilor 
pe care le încorporează. Tinere
țea demnității slăvește încrede
rea omului în sine. Rațiunea 
demnității, în oricare anotimp 
al vieții, dar mai cu seamă în 
tinerețe, rezidă în necesitatea 
obiectivă ca tînăra generație să 
preia cu gravitate și seriozitate 
sarcinile sociale ce-i revin, în 
mod concret, într-un timp isto
ric anume. Or, pentru tineretul 
din patria noastră, angajat în 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, și cu atît 
mai mult în trecerea viitoare 
spre comunism, practica demni
tății se exprimă: în spiritul dra
gostei față de munca socială 
desfășurată cu seriozitate, ones
titate, competență, gravitate,

Superstiția creaționistă, interpretarea fenomenelor lumii natu
rale și umane tntr-o viziune caracterizată de apelul la minuni, 
Ia fantezii absurde, imposibil de explicat rațional și cu atît mal 
puțin de verificat în practică, în experiența reală a omului, 
constituie pilonii pe care s-a făurit în decursul vremurilor edi
ficiul credinței religioase. Cît de șubrede sînt aceste temelii ne-o 
demonstrează și suita de celebre opinii formulate de vîrfufri 
ale culturii laice universale pe care o supunem astăzi atenției 
tinerilor noștri cititori grupată sub genericul „Iluziile credinței 
în minuni".

• KARL MARX
Suprimarea religiei, a a- 

cestei fericiri iluzorii a po
porului, este cerința adevă
ratei lui fericiri. Cerința de a 
renunța la iluziile cu privire 
la situația sa este cerința de 
a renunța la o situație care 
are nevoie de iluzii. Critica 
religiei este, așadar, în ger
men critica acestei văi a 
plingerii a cârei aureola 
sfîntâ este religia.
• D’HOLBACH

Lumea nu este o creație, 
lumea nu a fost creată pen
tru câ nu a putut fi creată. 
Lumea a existat întotdeauna, 
existența ei este necesară. 
Ea este propria sa cauză. 
Natura, a cârei esență con
stă, probabil, în a acționa și 
a produce, nu are nevoie 
pentru a-șl îndeplini funcții
le, cum o vedem de altfel cu 
propriii noștri ochi, de vreun 
motor invizibil...

• R. INGERSOLL

Dacă materia și forța sînt 
veșnice, de aici rezultă în 
mod necesar câ nu exista 
nici un fel de dumnezeu, câ 
nici un fel de dumnezeu nu 
a creat universul și nu-l gu
vernează, câ nu există nici 
un dumnezeu care răspunde 
la rugăciuni, că nu există 
nici un dumnezeu care îi a- 
jută pe cei oprimați.

• CAROL DAVILLA
Nu mă îndoiesc că nu e- 

xistă nici creație, nici des- 

destoinicie, noblețe, încredere în 
valoarea demiurgică a faptei u- 
mane, în spiritul înaltei răspun
deri față de îndatoririle sociale, 
privită cu responsabilitate și co
rectitudine; în spiritul devota
mentului nobil și plin de abne
gație față de semeni, față de 
oamenii muncii.

Rațiunea se confruntă conti
nuu cu realitatea și-și soarbe 
putere și lumină.din probe, din 
verificarea capacității omului de 

Rațiunea demnității 
si demnitatea acțiunii
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a-și făuri propria soartă. Cu atit 
mai reprobabil, și mai nedemn 
deci atunci cînd adevărul acțiu
nii este sfruntat cu frivolitate, 
desconsiderat sau neglijat, în 
beneficiul unui fatalism abulic. 
Adică atunci cînd adevărul pro
priei vieți, destinul propriu este 
făcut în funcție de miracole, de 
intervenții miraculoase.

Mă gîndesc aici la acei tineri, 
— puțini la număr, ce-i drept — 
care, deși trecuți prin școli și 
viață, putînd proba cum succe
sul și destinul omului atîmă de 
munca și angajarea sa efectivă 

Dicționar ateist

trucție de materie în armonia 
materiei, ci numai transfor
marea elementelor care prin 
diferite combinațiuni formea
ză necontenit corpuri noi.

• MAX PLANCK

Credința în minuni trebuie 
să se retragă pas cu pas în 
fața științei aflată în progres 
și putem fi siguri că în 
cursul acestui progres, mai 
devreme sau mai tîrziu, se 
va sfîrși cu credința.

• GRIGORE ȘTEFĂNESCU

Cînd cunoaștem legile 
după care se produc feno
menele... nu înțeleg de ce 
să admitem aite cauze, de 
ce să alergăm la forțe extra
ordinare, la voinți supranatu
rale spre a explica cutare 
fenomen ce se întîmplă...

• DARWIN
Cu cît cunoaștem mai bine 

legile imuabile ale naturii, 
cu atît mai neverosimile de
vin minunile.

• KANT
Dați-mi materie și eu voi 

construi din ea lumea, adică 
dați-mi materia și am să vă 
arăt cum trebuie formată din 
ea lumea. Pentru că dacă e- 
xistă materie... nu este greu 
de stabilit cauzele care au 
putut contribui la formarea 
sistemului mondial.

• T. PAINE
în loc ca poveștile despre 

minuni să fie considerate do
vezi în sprijinul autenticității 

în viață — se mai dovedesc to
tuși receptivi față de unele ma
nifestări crase de iraționalism 
în conceperea propriei lor vieți. 
Ei își concep în mod eronat pro
pria viață și devenire, conside- 
rînd că soarta lor nu constituie 
rodul unei activități lucide, dem
ne, ci rezultatul unor împreju
rări aducătoare de noroc sau, 
dimpotrivă, de ghinion.

Credința în superstiții, și ghl- 
citorie afirmată, ce-i drept, cu

■ ■
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jenă da unii tineri, dar, cu os
tentație de alții, exprimă, spre 
pildă, o atare mentalitate. Sfi- 
dînd rațiunea, propriul bagaj de 
cunoștințe științifice acumulate 
în școală, experiența de viață, 
asemenea tineri se încred în 
semne care, chipurile, trebuie să 
aducă noroc sau nenoroc, ca de 
exemplu: porcii norocului, ciu
percile norocului, cerceii noro
cului sau, dimpotrivă, bibelouri, 
amulete, potcoave, mămăruțe, 
homari, darea mîinllor în cru
ce, țiuitul urechilor, pisici ne
gre, Intilnlrea unui cocoșat di

mineața pe stradă etc. aducă
toare de nenoroc. Se încred, de 
asemenea, în numere ghinionis
te: numărul „13"; strănutatul de 
trei ori etc. Tîlcuiesc într-o ma
nieră sumbră strigătul păsărilor
— unii își numără anii pe care 
l-ar mai avea de trăit după cum 
strigă cucuveaua, după cum țipă 
coțofana, croncăne corbul sau 
cîntă cucul. Tîlcuiesc in spirit 
malign sau benign anumite sem
ne cerești — într-o formă mai 
„vulgar-băbească" sau mai „.ele
vată", astrologică. Se încred în 
„prevestiri" făcute pe temeiul 
ghicitului în cafea, în palmă, 

• topirea plumbului, aruncarea 
monedei ș.a. Se conduc după 
horoscoape întocmite pe baze... 
astrologice. Practică conjurarea 
sau prelucrarea cu formule — 
pentru a invoca norocul sau și 
fără a alunga ghinionul: „se țin 
pumnii strînși", se poartă cas
tane în buzunar, se pune pli
ne și sare după sobă ș.a.

Sînt, în cele enumerate mai 
sus, doar cîteva din întrupările 
concrete ale propensiunii spre 
miracolul superstiției izvorîtă 
dintr-o subestimare fără de 
demnitate a încrederii raționale 
în propriile forțe; dintr-o aban
donare lașă în fața credinței de
pendenței față de puteri mira
culoase. Căci în toate cazurile 
superstiția — de la formele ei 
cele mai „simple" și pînă Ia 
vrăjitorie, magie neagră, spiri
tism, metode magice de vinde
care ș.a. — presupune o suspen
dare a demnității încrederii In 
auto-făurirea propriului destin, 
a propriei soarte, acceptarea su
perstițioasă a rolului unor fac
tori misterioși în predetermina
rea soartei omului: de unde 91 
un anume fatalism paralizant 
producător de Inerție * *1  nelnte- 
grare plenară în noile realități 
sociale.

sistemelor religioase, ele tre
buie socotite simptome ale 
caracterului lor imaginar. A- 
devărul deplin și direct res
pinge în mod necesar orice 
cîrjă. Iar caracterul basmelor 
necesită un sprijin pe care a- 
devărul l-l refuză. Așa stau 
lucrurile cu tainele și cu mi
nunile.

• ANATOLE FRANCE
Dacă minunile ar fi existat, 

ele ar fi încetat să fie mi
nuni : minunea este minune 
numai pentru că nu se în
tîmplă în realitate.

• PLEHANOV
Minunea nu se poate îm

păca cu legitatea : legitatea 
nu lasă loc pentru minuni, 
iar minunile neagă legitatea.

• FEUERBACH
Pentru a face ca o minu

ne să pară verosimilă, se In
vocau în permanență minuni
le din natură care nu sînt 
însă cîtuși de puțin minuni. 
Procedeul acesta face parte 
dintre acele numeroase înșe
lătorii pioase care au fost 
folosite în toate timpurile și 
în toate religiile pentru a 
prosti oamenii și a-i menține 
în sclavie religioasă.

• ZOLA
Superstițiile sînt primej

dioase. A admite existența 
lor înseamnă a da dovadă 
chiar de o anumită lașitate. 
Ă manifesta toleranță față 
de ele nu înseamnă oare a 
te împăca pentru totdeauna 
cu ignoranța, a reînvia bezna 
medievală ? Superstițiile slă
besc și prostesc ; acest vi
ciu al cuvioșîei, care se 
transmite de la o generație 
la alta, formează urmași u- 
miliți, fricoși, popoare întregi 
intimidate șl docile, care re
prezintă o pradă ușoară pen
tru potentații acestei lumi.

Credința în superstiții — eu 
corolarul el, exaltarea neputin
ței, a vanității acțiunii — se 
află la antipodul demnității ra
țiunii, iar credulitatea obscu
rantistă abandonează orice spi
rit de exigență, de seriozitate, 
onestitate, curaj al opiniei și ac
țiunii libere, noblețe a glndului 
corect și limpede. Tot atîtea 
Ipostaze de gravă avariere a 
demnității: în primul rînd de 
abdicare de la demnitatea ra
țiunii și acțiunii. Sau, altfel 
spus, substituirea bunei rațiuni 
materialiste — și a optimismu
lui ce-1 generează — printr-o 
credință pesimistă de esență ma
gică In pretinse puteri suprana
turale, divine care ar predeter
mina soarta omului.

Deși, de regulă, religiile con
testă și blamează credința ma
gică în superstiții, totuși, în ul
timă instanță prin amplul re
curs ce fac la așa-numita „teo
rie și practică a minunilor" con
duc spre completarea supersti
țiilor de factură magică, cu al
tele, de factură... sacră. Orice 
religie — în. măsura în care tre
buie să facă proba „practică" a 
adevărurilor ei, este fatalmente 
nevoită să cuprindă în corpul 
său doctrinal un capitol rezer
vat „minunilor": minunile joa
că rolul „dovezilor practice" ale 
existenței si puterii entităților 
spirituale. „Evanghelia după 
Ioan" — spre a da doar un 
exemplu, din multe altele — de
scrie un număr „impresionant"
— chiar cantitativ vorbind — de 
minuni făptuite de... fiul lui 
Dumnezeu; transformarea apei 
din cele „șase vase de piatră", 
în vin; vindecarea ologilor din 
pridvoarele scăldătoarei Betes- 
da; Isus pășind pe ape în re
giunea ce ducea spre Caper
naum; vindecarea orbului, uns 
cu tină șl spălat în scăldătoarea 
Silvanului; învierea din morți 
a lui Lazăr, fratele Martei ș.a.
— sînt doar cîteva din „dove
zile practice" evocate de „Evan
ghelia după loan" și menite a 
zgudui simțul comun și a-i in
culca Ideea că destinul omului 
atîrnă nu de puterile lumești, 
de legile naturale, ci de inter
venția... divinității. Așadar, atît 
minunile cît și superstițiile au 
în comun faptul că pun în legă
tură efecte — la scara umanu
lui — cu cauze ce acționează în 
altă ordine decît cea a natura
lului. Credința în superstiții, ca 
și ce^j în „minuni" presupune ca 
atare sfidarea sau nesocotirea 
legilor cauzalității deterministe 
stabilite de știință, precum și 
dialectica obiectivă a necesită
ții și întîmplării din ordinea na
turală, socială și umană.

ÎN ROL DE CUMPĂRĂTOR

LA TÎRGUL DE TOAMNĂ
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T IRGUL DE TOAMNA reunește sub generi
cul său, de aproape o lună de zile, un 
complex de activități comerciale menite 
sâ răspundă cerințelor publicului larg in
tr-un sezon de solicitare sporită. Organele 
de resort, și in primul rind Ministerul

Comerțului Interior, au adoptat și au pus in practică 
o seamă de masuri care vin în sprijinul populației în 
aceasta perioadă, cînd aprovizionarea pentru iarnă se 
află în plină activitate. Un bogat fond de marfă, 
completat eu sortimente din ultimele creații ale uni
tăților producătoare, este difuzat prin cele mai opera
tive forme de desfacere, in condiții de servire civili
zată. Tirgul de toamnă oferă astfel posibilități nenu
mărate pentru completarea recuzitei necesare vieții 
noastre de fiecare zi. Mărfuri industriale de toate fe
lurile sînt prezentate solicitanților nu numai In unitățile 
specializate de desfacere, ci sînt expuse, aduse mai 
aproape de cumpărători în locurile mai populate, in 
noile cartiere, in piețele publice, pe străzile principale 
— această formulă prezentind avantajul scurtării tim
pului disponibil al cetățeanului. Nu este nevoie de alte 
argumente, decit numai sâ privim în jur și ne con
vingem singuri de marea bogăție pe care tirgul de 
toamnâ ne-o releva la această ediție. Vă prezentam 
astăzi doar citeva secvențe caracteristice unităților de 
desfacere a produselor textile.

MAGAZINUL
DE LA PRINCIPALA 
POARTĂ
A CAPITALEI

Stegulețe cu colorit viu, 
divers, panouri, vitrine 
tematice (11 la număr), 
plăcut decorate și ordo
nate, atrag privirea, spre 
magazinul „SORA" din 
fața Gării de Nord, prin
cipala poartă de Intrare 

în Capitală. Recent re
novat, magazinul creează 
condiții foarte bune pen
tru expunerea mărfurilor 
și conservarea lor. De la 
orele 7 pînă la 22, cei 
aproape 30 000 oameni 
care trec zilnic pragul a- 
cestei unități pot cumpăra, 
în afară de încălțăminte 
și confecții, o gamă foar
te diversă de produse ca
racteristice acestui maga
zin general cu mărfuri de 
cerere curentă. Organi
zat în flux continuu, dă 

posibilitatea cumpărăto
rilor să viziteze toate 
raioanele. Conducerea 
I.C.L. Textila 2 a luat le
gătura cu întreprinderile 
furnizoare pentru a pri
mi direct unele produse, 
cum ar fi cele din fire 
PNA, poliester, bumbac 
— mai ales cele destinate 
copiilor și adolescenților. 
Săptămlnal se împrospă
tează marfa cu produse 
solicitate. Acestea se vînd 
și la standul din piața Ilie 
Pintilie, care desface prin 
cele 20 de puncte ale sale 
o gamă mai largă de pro
duse, mai ales de galante
rie și tricotaje. Posibi
litățile mari de prezenta
re a produselor noi sînt 
relevate și prin parada 
modei, organizată peri
odic cu concursul unități
lor producătoare : Trico- 
dava, Tînăra Gardă, Cri
nul, Tricotajul roșu. La 
deschiderea tîrgului de 
toamnă, de pildă, au fost 
prezentate cele mai noi 
produse pentru sezonul 
toamnă-iamă. Sînt pro
duse moderne, prin mo
dele și contextură, mult 
solictiate, care dau posibi
litatea să constatam o 
creștere simțitoare a vîn- 
zărilor. Aici, precum și 
la unitatea apropiată din 
Piața Gării de Nord nr. 2. 
se găsește un bogat fond 
de tricotaje : lenjerie de 
corp simplă și plușată, 
din bumbac pentru co
pii și adulți, pulovere, ja
chete, veste, bluze din 
bumbac, lină și PNA, fu

lare-eșarfe, mănuși din 
lină și PNA, ciorapi și 
dresuri din bumbac, mă
tase, fire supraelastice și 
lină pentru toate catego
riile de vîrstă, treninguri, 
tricouri și echipament 
sportiv și multe altele.

In plus, brigăzile tine
rilor din aceste unități a- 
sigură o bună servire a 
clienților, neavînd pînă în 
prezent nici o reclamație.

UN COSTUM 
ELEGANT...

...găsim nu numai la 
raioanele de confecții ale 
marilor magazine uni
versale. ale unităților 
modeme, deschise în noile 
cartiere (Mihai Bravu 
bloc 6, Petricani—D-na 
Ghica, „Practic", pe Ma
caralei, „Clasic", Șos. 
Pantelimon, „Favorit", 
Drumul Taberei etc.), ci 
ne putem confecționa din 
stofele pe care le pun la 
dispoziție unitățile spe
cializate. Una dintre aces
tea este și magazinul 
„Merinos" de pe Calea 
Victoriei. Ce ne poate o- 
feri în acest sezon, în 
plin Tîrg de toamnă ? Ne 
răspunde șeful de unitate, 
Marcel Adelberg.

— Am intrat foarte bine 
în tîrg. Ne-am asigurat 
un bogat sortiment de 
stofe pentru paltoane fe
mei. între acestea amin
tesc bucleurile în gamă 
foarte variată de culori. 

Aș putea spune că nu am 
avut niciodată un sorti
ment atît de bogat

— Pentru costume băr
bătești ce ne recomandați?

— In primul rînd sto
fele din fire 100 la sută 
lină, în culori închise. De 
asemenea, pentru tineret, 
tergalurile pentru sezon 
rece, cu dungi late și în 
carouri. Oferim și un 
triplu voal din lină pură 
și diferite alte fanteziuri.

— Pentru pard-esie ?
— Avem o stofă superi

oară, între 312—524 lei, 
precum și cunoscutul 
„Homespun" de 207 lei 
metrul, lat de 0,75 m.

Am reținut ca un argu
ment pentru calitatea 
mărfurilor și a serviciilor 
faptul că. pe primele 9 
luni ale anului curent, 
magazinul înregistrează o 
depășire a planululi cu 
peste 1,5 milioane lei. La 
eleganța stofei adăugăm și 
plăcerea de a fi serviți, 
conform pretențiilor noas
tre. de tinerii care au că
pătat o bună experiență, ei 
fiind selecționați dintre 
cei care au efectuat în a- 
nii școlarizării practica în 
același magazin.

TONETELE 
SĂU REÎNVIEREA 
UNEI TRADIȚII

De la începerea tîrgului, 
în capătul străzii Lipscani,

în fața magazinului uni
versal București, a apărut 
o baterie de tonete prote
jate de multicolore um
brele de soare. Ele for
mează așa-zisa „Insulă". 
Mărfuri din cele mai di
verse, curente, sînt oferi
te cetățenilor cu operati
vitate, scurtînd timpul de 
cumpărare. S-a reînviat, 
astfel, nu numai tradiția 
bazarului, dar se vine și 
în sprijinul cetățeanului 
prin reducerea fondului 
de timp necesar cumpără
turilor. Tonetele, organi
zate zilnic cît permite 
vremea pe principalele 
vaduri comerciale bucu- 
reștene, ne pun la dispo
ziție mărfuri de sezon ce 
nu solicită probe, pe care 
le găsim în magazinele 
specializate. De la 13 sep
tembrie a.c. cele 75 tonete 
ale I.C.L. Textila 1 au 
vîndut mărfuri în valoa
re de peste 3 milioane lei. 
In fiecare duminică, la 
halele Obor și Traian,

I.C.L. Textila 1 deschide 
asemenea bazaruri, ve
nind în întîmpinaree oa
menilor din Capitală și 
din provincie cu mărfuri 
industriale, pe lingă cele 
alimentare pe care le o- 
feră aceste mari piețe. Fie 
că este vorba de cupoa
nele de țesături, de trico
taje și lenjerie, de artico
lele de decor interior 
pentru cei ce se mută în 
noua locuință (magazine 
specializate: Intim, str.
Băcani, „Trusoul" și „I- 
nul", str. Lipscani) etc. — 
toate sînt expuse în a- 
ceastă formă de comerț 
stradal, bine organizată. 
Majoritatea tonetelor sînt 
deservite de tineri, care 
răspund cu deosebită so
licitudine și pricepere. 
I-am numi aici pe Corne
lia Păvăloiu, Lenuța Bog
dan, Ioana Georgescu, A- 
lexandrina Ungureanu 
(„Macul roșu"), Maria 
Cervenco, Mihai Stoicu 
(Intim) și multi alții.

R
aidul nostru a cuprins o mică incursiune 
în unitățile de profil ale Ministerului Co*  
merțului Interior din Capitala. Tirgul, 
insă, își desfășoară întreaga sa panora
mă, de febrilă și rodnică activitate, In 
toată țara. Vechilor vaduri comerciale li 
s-a adus o nouă strălucire prin magazine universale 
moderne. Ele au devenit deja cunoscute. Sînt într-un 
fel, centre care polarizează activitatea comercială a 
fiecărui județ, monumente ale arhitecturii noi a orașe

lor țării, lată numai citeva s „Tomis" (Constanța), 
„Diana" (Tulcea), „Dacia" (Buzău), „Trivale" (Pitești), 
„Cozîa*  (Rm. Vîlcea), „Modern" (Galați), „Ulpia" 
(Deva), „Parîngul" (Tg. Jiu), „Omnia" (Ploiești), „Ol
tul" (Slatina), „Luxor" (Tg. Mureș), „Bega" (Timișoara), 
„Central" (Miercurea Ciuc), „Putna*  (Focșani), „Cri
nul" (Alexandria), „Nera" (Reșița). Toate găzduiesc in 
această perioadă tirgul de toamnă, organizînd vitrine 
tematice, expoziții cu vinzare, standuri stradale, demon*  
strații practice, parada modei etc., străduindu-se să 
releve tot ceea ce comerțul nostru socialist oferâ tn 
marea sa diversitate de produse, fn sortimente bogate, 
cu caracteristici moderne.

V. RĂVESCU
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ritul Actului final al Conferin
ței pentru securitate șl coope
rare în Europa.

EXPOZIȚIE

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis mareșalului IDI AMIN DADA, președinte și 
oomandant șef al Republicii Uganda, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XlII-a aniversări a zilei naționale a Repu
blicii Uganda, am plăcerea să vă adresez, în numele guvernului și 
poporului român, precum și al meu personal, cordiale felicitări, urări 
de bunăstare și noi succese, de prosperitate și pace pentru poporul 
din Uganda.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare existente între 
Republica Socialistă România și Republica Uganda vor continua 
să se dezvolte și în viitor în interesul reciproc al popoarelor noas
tre. în folosul întăririi tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, 
al asigurării păcii, libertății și progresului în întreaga lume.

PLECARE
Miercuri după-amiază a pă

răsit Capitala delegația Parti
dului Democrat din Coasta de 
Fildeș (P.D.C.I.), formată din 
Alphonse Diby, membru al Bi
roului Politic, și Anzouau Ka- 
cou, membru al Comitetului 
director al P.D.C.I., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a 
o vizită de prietenie în 
noastră.

La plecare, delegația a 
salutată de tovarășii Emil__
gănescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

făcut 
țara

fost 
Dră-

vor reuni specialiști și experțî 
pe tărâmul educației din țările 
europene și a menționat meto
dele de stimulare a activităților 
de cooperare: reuniuni interna
ționale, schimburi de informare 
și documentare, editarea unor 
publicații etc. Printre apropia
tele acțiuni ale centrului a fost 
menționat colocviul cu tema 
„Noile forme de învățămînt su
perior în Europa“, care va avea 
loc la București la începutul 
anului viitor. Vorbitorul a evi
dențiat, de asemenea, contribu
ția pe care UNESCO o va aduce 
la dezvoltarea cooperării regio
nale în domeniile educației, în- 
vățămîntului și culturii, în spi-

La Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din Româ
nia, s-a deschis, miercuri la a- 
miază, expoziția „30 de ani de 
la crearea Partidului Muncii din 
Coreea". Numeroase imagini fo
tografice prezintă drumul glorios 
de luptă al Partidului Muncii 
din Coreea în cele trei decenii 
de la crearea sa, succesele re
marcabile obținute, în acești 
ani, sub conducerea partidului, 
a tovarășului Kim Ir Sen, de că
tre oamenii muncii din R.P.D. 
Coreeană. Sînt ilustrate convin
gător progresele înregistrate in 
dezvoltarea forțelor de produc
ție. pe linia industrializării so
cialiste, cooperativizării agricul
turii, înfăptuirii revoluției ideo
logice, tehnice și culturale, a ri
dicării nivelului general de via
tă al poporului coreean, munca 
lui plină de dăruire, frumusețile 
țării.

La festivitatea inaugurală au 
luat parte Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Constantin Dăscălescu. membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Neculai Aga- 
chi, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei metalurgi-

ce, președintele Asociației 
prietenie româno-coreene, 
mitru Ghișe, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste. Constantin Matei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, activiști de partid și de 
stat, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezențl 
șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej, Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al 
P.CJR., directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.. și 
Iang Miăng Sul, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al R.P.D. Co
reene la București, au rostit a- 
locuțiuni în care au evocat lup
tele și izbînzile Partidului Mun
cii din Coreea în cei 30 de ani 
de la crearea sa, aspecte din o- 
pera de construcție socialistă 
desfășurată de poporul coreean, 
rodnicite relații de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre 
partidele, guvernele și popoare
le României și R.P.D. Coreene, 
subliniindu-se faptul că in cro
nica acestei prietenii frățești 
momente memorabile le-au con
stituit întllnirile de la București 
și Phenian dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen.

actualitatea
ECONOMII ÎN CONTUL 
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CONFERINȚĂ

DE PRESĂ
Miercuri, la sediul Centrului 

european UNESCO pentru în- 
vățămîntul superior din. Capi
tală a avu.t loc o conferință de 
presă cu ocazia preluării func
ției de către noul director al 
centrului, Thomas Keller.

Au participat Jean Livescu, 
președintele Comisiei naționale 
a Republicii Socialiste România 
pentru UNESCO, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Educației și 
învățămîntului. Centrului de in
formare al O.N.U. de la Bucu
rești, ai presei române și străine.

După ce a relevat relațiile 
bune de colaborare cu institu
țiile de învățămînt superior din 
țara noastră, menționînd spriji
nul pe care România l-a acor
dat activității Centrului euro
pean UNESCO pentru în- 
vâțămîntul superior, noul di
rector al centrului a făcut 
o expunere asupra obiecti
velor, sarcinilor și metodelor 
de lucru ale acestui organism in
ternațional, asupra programului 
activităților sale. în acest con
text au fost evocate rolul cen
trului în promovarea Cooperării 
europene în domeniul învăță
mîntului superior, științei și cul
turii.

Răspunzînd întrebărilor ziariș
tilor, directorul centrului a pre
zentat o serie de acțiuni care

Peste 3 zile, la București, o noua manifestare economică
și comercială internațională

TEHNOEXPO
între manifestările ecomonice 

și comerciale internaționale găz
duite de capitala țării noastre — 
Tîrgul internațional București, 
(TIB) și Tîrgul internațional de 
primăvară (TIBCO) — iată, 
acum TEHNOEXPO '75, aflată 
la prima sa ediție, organizată 
sub egida Camerei de Comerț și 
Industrie a Republicii Socialiste 
România. Fiind vorba de o pre
mieră, ne-a interesat să aflăm 
în ce constă profilul acestei ex
poziții internaționale tehnice.

— Spre deosebire de Tîrgul 
internațional București — ne spu
ne ing. Florin Pătrănoiu, director 
adjunct al întreprinderii de tîr- 
guri și expoziții — profilat în 
principal pe agregate metalur
gice, mașini-unelte, agregate și 
echipamente energetice, produse 
electronice și electrotehnice, 
noua expoziție tehnică interna
țională pune accentul pe pre
zentarea de echipamente, mașini, 
utilaje și accesorii pentru eco
nomia forestieră (de la silvi
cultură, exploatarea și prelucra
rea primară a lemnului pînă la 
industria mobilei, celulozei și 
hîrtiei), echipamente, mașini și 
utilaje pentru agricultură, in
dustria alimentară și ambalaje
lor, pentru transporturi, con
strucții și instalații. Toate aces-

tea ne îndreptățesc să afirmăm, 
că TEHNOEXPO ’75 debutează 
ca o confruntare tehnică și co
mercială de mare interes pentru 
specialiști și oameni de afaceri, 
menită să contribuie la cunoaș
terea noutăților tehnice și teh
nologice din domeniile amintite, 
la promovarea schimbului in
ternațional de valori materiale, 
de idei și experiență în ramuri 
de activitate dintre cele mai 
importante. Este o afirmație 
care se bazează atît pe numărul 
mare de firme expozante * — 
peste 350, cit și pe suprafața în
tinsă pe care sînt prezentate 
produsele — de 29 000 m.p.

— Prin ce anume va fi repre
zentată participarea tării noas
tre ?

— Firește, ca țară gazdă. 
România este și principalul ex
pozant, ei revenindu-i o pătrime 
din totalul suprafeței de expu
nere. Reflectînd experiența acu
mulată în înzestrarea tehnică a 
unor ramuri de bază ale eco
nomiei, un potențial ridicat de 
participare la comerțul și coo
perarea economică internaționa
lă, standurile celor 9 firme ro
mânești de comerț exterior cu
prind peste 350 de tipuri de 
mașini și utilaje destinate ex
ploatării și prelucrării lemnului,

DUMINICĂ, 
ÎN CAPITALĂ

FINALA CAMPIONATULUI
NAȚIONAL DE KARTING

După desfășurarea celor patru 
etape zonale ale Campionatului 
național de karting — ce au avut 
loc la Slobozia, Arad. Cluj-Na
poca și Roman — duminică di
mineața. în Capitală începînd de 
la orele 8.30 este programată 
finala. Organizate In cinstea 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., întrecerile finale vor 
avea loc pe un traseu amenajat 
în Parcul Herăstrău (intrarea 
prin Șoseaua Nordului, de la ca
pătul liniei de troleibuz 83) și 
vor reuni la start peste 100 de 
concurenți la cele patru clase de 
concurs : juniori — 50 cm.c. se
niori __ go, 125 și 175 cm.c. La 
întreceri vor fi prezenti și cam
pionii de anul trecut precum și 
numeroși tineri care s-au format 
în cadrul cercurilor tehnico-apli- 
cative de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei.

Această a V-a etapă a con
cursului —. finala — organizata 
de Automobil Club Român. Fe
derația română de automobilism 
și karting. împreună cu Comi-

tetul municipal București al 
U.T.C., C.M.E.F.S.B. și ziarul In
formația Bucureștiului, pe lingă 
faptul că întrecerile se anunță 
deosebit de disputate și atrac
tive, momentul va consemna și 
o premieră. Va fi lansat, într-o 
manșă specială, prototipul de 
kart competițional, de clasă na
țională, realizat în cooperare de 
către C.C. al U.T.C.. Centrala 
industrială de reparații auto din

M.T.T.C. și Federația română de 
automobilism și karting. Proto
tipul a fost proiectat și fabricat 
la întreprinderea de reparații 
auto_ din Cluj-Napoca.

Câștigătorilor le vor fl oferite, 
din partea organizatorilor con
cursului, numeroase premii. Ciș- 
tigătorul de la categoria juniori 
50 cm.c. va, primi un trofeu din 
partea ziarului Informația Bucu- 
reștiulul. (C. V.).

ȘAH: Lotul republican pentru
Balcaniada de In Istanbul

fotbal
• sei.ectionața de 

FOTBAL A TĂRII NOAS
TRE, care ae Dreg&teste 
vederea meciului de dumini- 
că cu reprezentativa Turciei 
și-a continuat, ieri, antrena
mentele ne Stadionul .,23 
August", pe care, de awiei» 
va avea loc si întîlnirea. Se- 
lectionabllii au jucat o par
tidă de verificare care a du 
rat 70 de minute in compania 
divizionarei B. Autobuzul, pe 
care au Invlns-o eu scorul 
de 2—1 (2—0) prin punctele 
marcate de Dudu Georgescu. 
Antrenorul Valentin Stanes 
cu a utilizat următoarea for
mație : Moraru tR^d''cany’l’ 
Cheran (Purima). G. Șandu, 
Sătmăreanu II (Sameș). An 
ghelini. numltr“'.Dinu,'F®“; 
du Georgescu. Crisan (Faze 
kas). Dobrin. Iordănescu.

Biletele de Intrare la acest 
meci se vor pune m astăzi la casele de bilete ale 
stadioanelor ..23 August ,
Republicii. Dinamo si Glu 
Iești, la agenția C.C.A.. la a- 
gentia Loto-Pronosporț (pa 
sajul subteran de la Univer 
sitate) Si la patinoarul „23 
A1Aseară la Duisburg, s-a 
disputai întîlnirea :nter1™' 
țională de fotbal dintre se
lecționatele secunde ale K.r • 
Germania și României. Gaz
dele au Obținui victoria eu 
scorul de 2—0 (0—0).

• PE STADIONUL GIU- 
LESTI s-a disputat ieri me
ciul internațional de fotbal 
dintre echipa Rapid Bucu- 
resti si formația poloneza 
Widzew din Lodz. Fotbaliștii 
români au terminat învingă
tori cu scorul de 3—2 (1—”)

In luna octombrie, jucătorii 
noștri de șah vor susține o se
rie de confruntări internațio
nale importante. Din program 
rețin atenția turneele zonale ale 
noii ediții a Campionatelor mon
diale (feminin și masculin) la 
care, așa cum am anunțat, vom 
fi reprezentați de șapte sportivi 
(Florin Gheorghiu, Victor Cio- 
câltea, Aurel Urzică, Elisabeta 
Polihroniade, Gertrude Baum- 
stark, Margareta Teodorescu și 
Suzana Makai), ca și întrecerile 
pe echipe din cadrul Campio
natului balcanic, aflat la a 7-a 
ediție. Această competiție va 
reuni formațiile Iugoslaviei,

Bulgariei, României, Greciei fl 
Turciei. Întrecerile au loc la Is
tanbul, Intre 11 el 17 octombrie. 
Din lotul republican tac parte 
marele maestru Internațional 
Florin Gheorghiu, maeștrii inter
naționali Carol Partes, Teodor 
Ghlțescu, Volodea Vaiamaa, 
campionul republican Aurel Ur
zică, Gheorghe Mltttelu, Mlhal 
Ghindă, Juniorii Adrian Negu- 
lescu, loan Mărășeseu, Ovldlu 
Foișor ți Margareta Muresan 

Amintim că ultimele două e- 
dițli ale Campionatului balcanic 
au fost dftigate de echipa Bul
gariei. (M. L.).

f
JOI, 9 OCTOMBRIE 1975

CANTEMIR: Patria (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,30); Favo
rit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30); Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16; 18,15; 20,30); Gradina 
Capitol (orele 18,45).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT: Excelsior (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Flamura 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15); Grădina Modern (orele 19)

FERMA LUI CAMERON : Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15);
Luceafărul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30), București (orele 
9 ; 11,15 ; 13,15 ; 16.15 ; 18,30 ; 20,30), 
Grădina Luceafărul (orele 19), 
Grădina București (orele 19,15).

PICIUL —- TRÎNTORII: F1O-
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,15), Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

MIREASA LUI ZANDY : Scala 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45), Festival (orele 9 ; 
11,15 : 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21).

RĂTĂCIRE : Central (orele 9,30 ;
11.30 ; 13,45 : 16 ; 18,15 ; 20,30).

BALTAGUL : Doina (orele 11,15 ;
13.30 ; 17,30 ; 19.45 ; — program
pentru copii (orele 9,45; 16).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD : Victoria (orele 9,30 ;
12.30 ; 16 ; 19,30), Melodia (orele 
9 ; 12.15 : 16 ; 19.15).

COMEDIE FANTASTICA ; Tim
puri Noi (orele ‘ ' *
15,45 ; 18 ; 20,15).

ÎNTOARCEREA 
ALB : Lumina
13.30 ; 16 ; 18 ; 20).

NOAPTEA ARTIFICIILOR : Bu- 
cegi (orele 16 ; 18), Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,15), Grădina Bucegl 
(orele 20).

9 ; 11,15 ; 13,30 ;

LUI COLT 
(orele 9 ; 11,15 ;

agriculturii, industriei alimentare 
și ambalajelor, înzestrării teh
nice a transporturilor și sectoa
relor de construcții și instalații. 
în domeniul exploatării și pre
lucrării lemnului sînt prezenta
te, de pildă, diverse tipuri de 
ferăstraie și mașini-unelte de 
prelucrare a lemnului, tractoare 
pentru amenajări silvice și ex
ploatări forestiere, mașini și 
utilaje pentru trasportul lem
nului, precum și machetele unor 
combinate și fabrici realizate de 
specialiștii români în diferite 
țări. Sînt, de asemenea, expuse 
întreaga gamă de tractoare fa
bricate în prezent în țara noas
tră, de la tractoarele universale 
de 45 OP și 55 CP pînă la trac
toarele grele de 150 CP și 180 
CP, mașini de recoltat, de ad
ministrat îngrășăminte, semă
nători, agregate pentru irigații, 
echipamente pentru mecanizarea 
lucrărilor în zootehnie, agregate 
frigorifice complexe ș.a. In ca
tegoria mașinilor și utilajelor 
destinate transporturilor menți
onăm : autocamioanele și auto
basculantele echipate cu motor 
Diesel, autoturismul ARO, loco
motive Diesel hidraulice, loco
motive Diesel electrice de 2 100 
și 4 000 CP (prezentate în ma
chete), nave maritime și fluviale, 
de asemenea In machete. în fi
ne, oferta românească mai cu
prinde excavatoare hidraulice, 
betoniere, centrala de betoane 
de 50 mc pe oră, autopompă de 
beton, macarale universale și 
trolii de șantiere etc.

— Ce alte țări și firme vor 
mai fi prezente la expoziția teh
nică internațională ?

— Ecoul de care s-a bucurat 
organizarea acestei expoziții in
ternaționale la București este 
reflectat de faptul că întreprin
deri și organizații economice din 
20 de țări au dat curs invitației 
de a participa la prima ei edi
ție. Astfel, alături de România 
iau parte cu expoziții oficiale 
reprezentative țări ca ; Anglia, 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Finlanda, Republica Democrată 
Germană, Republica Federală 
Germania, Israel, Iugoslavia, 
Olanda, Polonia, Ungaria și 
U.R.S.S. Iau parte, totodată, 
cu standuri proprii, firme in
dustriale și comerciale din 
Austria, Belgia, Danemarca, El
veția, Franța, Italia, Norvegia, 
Olanda șl Suedia.

Convorbire oonsemnată de î 
C. DUMITRU

In ultimele zile, intr-un nu
măr mare de organizații U.T.C., 
acțiunile de muncă, inițiativele 
au vizat in principal obținerea 
de economii de materiale și ma
terii prime, de carburanți și e- 
nergie electrică. La Șantierul 
naval Constanța, de pildă, cei 
300 tineri din secția I navală 
au economisit, prin folosirea ra
țională, 3 800 kg electrozi, 1 800 
kg sîrmă și flux pentru sudură. 
Uteciștii de la I.T.A. au consu
mat mai puțin cu 87 tone ben
zină și 41 tone motorină. Prin 
inițiativa „Șantierul — oglinda 
muncii noastre", organizațiile 
U.T.C. ale Trustului de con
strucții locale și Trustului de 
construcții industriale, Între
prinderii de construcții hidro
tehnice au economisit 29 tone 
ciment, 400 tone combustibil 
convențional este echivalentul 
economiilor tinerilor de la C.C.H.

în județul Vrancea, 38 orga
nizații U.T.C. au realizat econo
mii de carburanți in valoare de 
circa 64 300 lei. Acțiunile au fost 
susținute prin dezbaterile orga
nizate pe această temă și pri
vind păstrarea avutului obștesc.

Uteciștii buzoieni au adăugat 
in contul lor încă 50 000 lei, 
proveniți din economisirea ma
teriilor prime. Cei de la C.C.H. 
și C.F.R. Dej, Electrometal 
Turda, 55 000 lei, iar uteciștii 
giurgiuveni peste 17 000 lei. Sînt 
cîteva rezultate ale ultimelor 
zile, cînd apropierea Congresu
lui al X-lea al U.T.C. dinami
zează tot mai mult activitatea 
organizațiilor de pretutindeni.

„OEDIP"-UL ENESCIAN 
IN PREMIERA 

LA BERLIN
perioada 8—12 octombrie,

Opere! Române
în ..

colectivul _____ ______
susține la Staatsoper din Ber
lin, în cadrul Zilelor festive ber- 
lineze, o suită de patru specta
cole oe a debutat miercuri sea
ra prin acordurile monumenta
lei opere Oedip de George 
Enescu.

Eveniment excepțional atît în 
promovarea creației noastre 
muzicale cît și a școlii româ
nești de canto peste hotare, 
acest turneu, mai cuprin
de două spectacole cu Don Car
los de Verdi și unul cu Boema 
de Puccini, constituie totodată un 
răspuns la turneul efectuat anul 
trecut la București de colectivul 
lui Staatsoper din capitala RJD. 
Germane.

Pentru Oedip-ul enescian, de 
la a cărui premieră pe scena 
Operei Române s-au scurs deja 
17 ani, înregistrîndu-se pină în 
prezent circa 100 de reprezen
tații atît la București cît și pes
te hotare (Atena, Moscova. Pa
ris. Sofia, Wiesbaden sau Stock
holm în concert), turneul res
pectiv reprezintă un nou prilej 
de afirmare în * 
tei inegalabile 
nești.

CENACLUL

lume al aces- 
luerări româ-

AL. POPA

FLACĂRA

Noi ansambluri
de locuințe

Conitructorli de locuințe din 
județul Harghita au rotunjit la 
4 700 numărul de apartamente 
construite și date în folosință în 
actualul cincinal. Mari și mo
derne ansambluri de locuințe au 
fost construite la Miercurea 
Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Cri- 
stur, Toplița, Gheorgheni și în 
alte localități. Pentru tinerii ne- 
familiști au fost ridicate, de ase
menea, 8 blocuri însumînd a- 
proape 1 000 de locuri.

CONDUS DE POETUL 
ADRIAN PAUNESCU, 

organizează
LUNI 13 OCTOMBRIE 1975 

IN MUNICIPIUL 
CLUJ-NAPOCA 

oea de a doua ediție 
FESTIVALUL DE TOAMNA 

FLACĂRA 1975
în program : Tudor Gheorghe, 

Dumitru Fărcaș. Mircea Vintilă, 
-Dan Chebac, Anda Călugăreanu, 
Evandro Rosetti, Adriana Ausch. 
Ionela Copaciu, Adrian Ivaniț- 
chi, Valeriu Sterian. Nicu Ali- 
fantis, Doru Stănculescu, Gheor
ghe Gheorghiu. Florian Pittiș, 
Dan Tufaru, Mihai Stan, George 
Mihăiță, Mircea Diaconu. Gelu 
Nitu.

Biletele pentru cele două re
prezentații distincte ce vor avea 
loc la Sala aporturilor începînd 
de la orele 16 și 20 se pot pro
cura de la Casa de cultură a 
studenților și în ziua spectaco
lului la Sala sporturilor.

• Tineri scriitori, plasticieni, 
muzicieni, din județele Mara-

pentru timpul dumneavoastră liber
CALVARUL UNEI FEMEI! Fe

roviar (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30), Gloria (orele 9 ; 
11,15; 13,30 ; 18; 18,15 ; 20,30), To
mis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15), Grădina Tomis (orele 
19), Grădina Titan (orele 19,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI: Lira 
(orele 15,30 ; 18), Grădina Lira 
(orele 20). _ _

ROMANȚĂ DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Cotrocenl (orele 10 ;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20).

AȚI CHEMAT DOCTORUL 7 
Unirea (orele 16 ; 18).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE.*  
Dacia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15), Arta (orele 15,30 ;
17.45 : 20), Grădina Arta (orele 19).

EVADAREA : Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

DELICT DIN DRAGOSTE : 
Drumul Sării (orele 16 ; 18 ; 20), 
Aurora (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15), Grădina Aurora 
(orele 19).

ELIXIRUL TINEREȚII î Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Miorița (orele 9; 11,15;
13.30 ; 15,45 ; 18 : 20,15).

LANȚURI: Popular (orele 15,30 ; 
18 : 20,15).

DOMNIȘOARA ROBINSON î 
Viitorul (orele 16 ; 18 ; 20).

PIEDONE — COMISARUL FARA 
ARMĂ : Munca (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) .

HYPERION î Pacea (orele 16 ; 
18 ; 20).

TOAMNA BOBOCILOR î Crfn- 
«ași (orele 17).

TIMPUL S-A OPRIT O CLIPĂ 5 
Rahova (orele 10 ; 16 ; 18 ; 20).

NEMURITORII: Moșilor (orala

Moșilor15,30; ÎS); Grădina 
(orele 19,30).

URME FIERBINȚI :
(orele 14,30).

ÎNFRÎNGEREA LUI 
KINSON : 
18,15 ; 20,15).

ILUSTRATE CU FLORI DE 
ClMP : Vitan (orele 15,30 ;18).

OMUL DIN LONDRA : Progre
sul (orele 16 : 18 ; 20).

WATERLOO : Flacăra 
15,30 ; 19).

EMIGRANTUL : Grădina 
rea (orele 19,45).

OMUL DIN LARAMIE : 
dina Vitan (orele 19).

HOINARII : Grădina Festival
(orele 19).

Cosmos

____ ___  L. WIL-
Cosmos (orele 16,15 ;

(orele

Unl-
Gră-

PROGRAMUL 1

16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă germană. 17.00 Telex. 17,05 
Cabinet juridic. 17,25 Din țările 
socialiste. 17,35 Opereta clasică 
românească. 17,55 Enciclopedie 
pentru tineret. 18,20 Muzica — 
emisiune de actualitate muzicală. 
18,45 Universitatea TV. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Ca
dran economic mondial. 20,15 Con
cert perpetuum extraordinar — 
Mozart. în program: Simfonia nr. 
39 în Mi bemol major. Transmi
siune directă din sala de concer
te a Radioteleviziunii. 20.50 Revis
ta literar-artistlcă TV: Artă, ști
ință, tehnologie. 21,30 Vedete ale 
etnteculul. 21,40 univera științific.

22,10 24 de ore. 22,80 închiderea 
programului.

PROGRAMUL 2

20,00 Recital Yves Montand. 20,35 
Pămîntul caută soarele — repor
taj de Aristide Buhoiu. 20,45 Bucu- 
reștiul necunoscut: „Polifonie la 
unison" — colecția de artă com
parată Alexandru Slătineanu. 21,00 
Concert perpetuum extraordinar : 
W. A. Mozart. Transmisiune di
rectă de la Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii. In program: 
Simfonia nr. 40 în Sol major, Sim
fonia nr. 41 „Jupiter" în Do ma
jor. 22,00 Pagini de umor: „Ce 
vrăji a mai făcut nevasta mea“.

Teatrul de Operetă : OKLAHO
MA — ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal (Sala Mare) : DANTON — 
ora 19 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
HEDDA GABLER — ora 19 ; (Sa
la Studio) : TITANIC VALS — 
— ora 19 ; Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 19.30 ; Teatrul 
Giulești : CU OLTENCELE NU-I 
DE GLUMIT — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : CER 
CUVINTUL LA... DIVERSE — 
ora 19,30 ; Teatrul Țăndărică 
(Sala Academia): SIR ȘI ELI
XIR — ora 17; ZMEUL — ora 10; 
Circul București : CIRCUL MA
RE DIN VARȘOVIA — ora 16 șl 
19,30.

„Serile Scînteii tineretului
într-o nouă ediție

Prima reuniune, care marchează reluarea acestei manifestări tradițio
nale, va avea loc, săptămîna viitoare, in orașul — poartă la Delta Dunării, 
Tulcea. Vom reveni cu amănunte.

mureș și Satu Mare, s-au întru
nit la Poiana Șuior într-o ta
bără de creație, organizată de co
mitetele U.T.C., comitetele pen
tru cultură și educație socialis
tă ale celor două județe. In pro
gram, printre altele: șezători li
terare, seri de poezie patriotică» 
programe cu prezentări de crea
ții muzicale în primă audiție, vi
zite de documentare în între
prinderi și instituții, întîlniri cu 
personalități artistice, redactori 
ai revistelor literare „Transilva
nia", „Tribuna", „Familia".

• Tehnic-clubul piteștean a 
găzduit zilele trecute o dezba
tere la masa rotundă, cu tema: 
„Tineretul — beneficiarul so
cietății noi din România". Dis
cuțiile, conduse de tînărul direc
tor al clubul®, Petre Mandu, au 
antrenat nu numai pe partici
pant, ci și pe auditoriu, format 
din numeroși tineri de la între
prinderile și instituțiile piteș- 
tene.

prezentarea unor personalități 
ale vieții noastre literare. Dia
logul istoricilor literari Dumitru 
Micu șt Ion Român va fi între
git de Șerban Cioculescu prin 
disocieri despre colaborarea lui 
Șt. O Iosif cu Dtmitrte Anghel. 
Th. Vârgolici va prezenta perso
nalitatea poetului așa cum este 
ea relevată in actualitatea edito
rială. Mihai Dogaru va susține o 
microantologie lirică.

Dedu, președintele Consiliului 
A.S.C., aflăm că aici au fost a- 
menajate o frumoasă bază spor
tivă și o modernă sală de sport.

P. COMȘA

DOTARE MODERNA
La Institutul pedagogic din 

Constanța — na informează to
varășul rector prof. dr. Ion 
Lungu. anul de studiu este 
marcat de noutăti demne 
de retlnut. Acestea se referă

Cenaclu literar la Liceul „Zoia Kosmodemianskaia*  din Capitală : 
„micii*  poeți își prezintă realizările scriitorilor consacrați 

Foto: FLORIN ENE - elev

• S-au încheiat lucrările de 
amenajare pentru iarnă a cămi
nelor pentru cei 2 974 tineri lo
catari de la „Navrom" Constan
ța. Pe lingă lucrări de recondi
ționate, Ia confortul camerelor, 
se adaugă dotările cu materiale 
de practică cultural-sportivă (te
levizoare, aparate radio, volume 
noi în bibliotecă etc.).

• Recent, în județul Argeș au 
fost date în folosință, în devans 
față de termenul planificai, 3 
cămine cu o capacitate de 888 
de locuri pentru tinerii munci
tori de la „Argeșana" Pitești, 
Trustul de construcții Argeș și 
I.M.M. Cîmpulung. Tot de cu- 
rînd au fost date în folosință la 
termenul planificat încă 2 că
mine la I.C.E.P. și fabrica P.A.L. 
Curtea de Argeș. Ele asigură în 
prezent cazarea a peste 1 500 de 
tineri din întreprinderile smin
tite.

Pînă la finele anului vor mal 
fi date în folosință la termenul 
planificat încă 2 cămine eu o 
capacitate de 600 de locuri.

(de la corespondenții noștri l 
VASILE MOROȘAN, VASILE 
MĂRUȚĂ, LUCIAN CRISTEA)

ȘT. O. IOSIF - O SUTA 
DE ANI 

DE LA NAȘTERE
intartiantă, diverti H ba-O _________, _____

gată emisiune va prezenta mîi- 
ne, pe programul 2, orele 17,05, 
Televiziunea română, închinată 
poetului Șt. O Iosif cu prilejul 
implinirii a o sută de ani de la 
naștere. Intre altele, evocarea 
va fi făcută atît prin intermediul 
filmului documentar, despre via
ța și opera scriitorului, cit și in

...Prima tragere Loto 2 are 
loc duminică 12 octombrie 
1975?

...Tragerile Loto 2 vor fi
bilunare, duminicale 7

...Se acordă cîștiguri în 
bani de valori fixe și varia
bile ?

...Puteți ciștlga și cu S nu
mere din 4 extrase ?

...In total se extrag 12 nu
mere oiști gătoare in 3 extra
geri ?

...Se atribuie dștiguri pe 4 
categorii ?

...Loto 2 este o formulă o- 
riginală cu mari șanse de 
ciștig? 3 din 75.

...Agențiile Loto-Pronosport 
vă pun la dispoziție prospecte 
cu alte amănunte interesante 
despre Loto 2 ? Totodată vă 
oferă și bilete de participare.

...Este bine să vă procurați 
din vreme bilete.

Rețineți ! Mal multe vari
ante — mai multe șanse de 
ciștig.

la înființarea șl dotarea co
respunzătoare cu aparatură a 
laboratorului de informatică 
și fizică atomică. în acest 
laborator studenții constănțeni 
beneficiază de serviciile unui 
calculator electronic Felix FC 
305 și ale altor două minicalcu- 
latoare Felix FC 125 T. Pentru 
desfășurarea unui proces de în- 
vățămînt înaintat, în cadrul sec
ției de științe naturale s-a ame
najat un nou atelier-școală pen
tru producerea de material di
dactic de biologie, atelier unde 
valoarea producției va atinge 
suma de 150 000 lei. Consemnăm 
și diversificarea producției aces
tora. De asemenea, de la Vasile

SIGURANȚA 
Șl MĂIESTRIE

La Casa de cultură a sindica
telor din Ploiești, în prezența a 
peste 1000 spectatori s-a desfă
șurat, recent, faza județeană a 
concursului tinerilor conducători 
auto amatori — „Siguranță șl 
măiestrie".

Acțiunea — organizată de Co*  
mitetul județean Prahova al 
U.T.C. în colaborare cu Inspec
toratul județean al miliției. 
Consiliul județean al sindicate
lor, Filiala Ploiești a A.C.R. și 
școala de șoferi amatori — s-a 
bucurat de participarea a peste 
1 500 tineri și tinere din. rlndul 
cărora, în urma testărilor fă
cute. au fost desemnați compo- 
nențil celor cinci echipaje fina
liste - două echipaje de fete și 
trei de băieți.

După susținerea probelor: cir*  
culație și chestionar au fost de- 
clarațl ciștigători : Grigore Spi
ridon, Ștefan Ignat, Constantin 
Breslașu. Locul doi a fost ocu
pat de Maria Radu. Elena Iancu 
și Doina Popescu. Ciștigători 
însă pot fl socotiți toți conducă
torii auto participant! la con
curs, deoarece au căpătat noi 
cunoștințe despre conducerea și 
întreținerea autovehiculului, de
spre prevenirea accidentelor de 
circulație.

D. DUCA

...în răcire, cu cerul schimbă
tor. înnourări mai accentuate se 
vor produce în Maramureș, es
tul Transilvaniei, Moldova, Do- 
brogea și jumătatea de est a 
Munteniei, unde vor cădea ploi 
locale, care vor avea și caracter 
de aversă. în celelalte regiuni 
vor cădea ploi izolate. în zonele 
de munte și deluroase din nor
dul țării precipitațiile fiind și 
sub formă de lapoviță și nin
soare. Vîntul va prezenta inten
sificări locale mai ales la munte. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 0—10 grade, iar cele 
maxime între 8 și 18 grade.

Rubrica realizată de 
VASILE RĂVESCU

CASA DE CULTURA A SECTORULUI 6 
Calea Rahovel 151.’ — tel. 236661 

UNIVERSITATEA POPULARĂ 
anunță

Deschiderea următoarelor cursuri în anul șco
lar 1975/1976

- DACTILOGRAFIE-SECRETARIAT; curs con- 
plet de 15 zile, o lună ți două luni.

- DEPANARE RADIO-JELEVIZOARE
- CROITORIE
- DESEN TEHNIC
- LIMBI STRĂINE: ENGLEZA; FRANCEZA, 

GERMANA, ITALIANA
- COSMETICA

Informații ți înscrieri la sediul CASEI DE CUL
TURĂ între orele 9-21.’

IN CURIND

/



Înființarea institutului pentru
PROBLEMELE UNEI NOI ORDINI ECONOMICE

INTERNAȚIONALE
Un profund omagiu adresat președintelui Nicolae Ceaușescu 

pentru prestigioasa contribuție la promovarea noilor 
relații economice intre state, la soluționarea problemelor

cardinale ale lumii contemporane
Prima inițiativă a institutului — organizarea, in luna noiembrie a.c., a

unei importante mese rotunde cu tema : „Problemele unei noi ordini
economice internaționale. Modul in care este concepută noua or
dine economică internațională de președintele Nicolae Ceaușescu"

La Paris a fost semnat recent 
actul de constituire a Institutu
lui pentru problemele unei noi 
ordini economice internaționale.

La reuniunea de înființare a 
institutului au luat parte per
sonalități de frunte ale vieții 
politice, economice și științifice 
din numeroase țări ale Europei, 
Americii de Nord, Americii La
tine. Participanții au ales Con
siliul de conducere al noului in
stitut. Președinte al consiliului 
a fost desemnat dr. Arturo 
Frondizi, fost președinte al Ar
gentinei, Iar secretar general, 
prof. Giancarlo Elia Valori 
(Italia).

Institutul pentru problemele

unei noi ordini economice in
ternaționale a luat ființă, după 
cum s-a precizat, în scopul de 
a acționa in direcția intensifică
rii eforturilor pentru îmbunătă
țirea relațiilor internaționale, în 
special în domeniul economic, în 
concordanță cu preocupările de 
stringentă actualitate ale unui 
mare număr de state, îndeosebi 
ale țărilor în curs de dezvoltare, 
ale O.N.U. și altor organizații 
internaționale. In acest scop, in
stitutul nou creat și-a anunțat 
intenția de a pune în aplicare 
un amplu program de studii și 
de reuniuni, de a contribui la 
organizarea de școli și centre de 
perfecționare Și de a întreprin-

de alte măsuri menite să con
tribuie la edificarea unui nou 
sistem de relații economice in
ternaționale.

In cadrul reuniunii de la Pa
ris s-a hotărît — ca o primă ini
țiativă a institutului — organi
zarea, în luna noiembrie a.c., 
a unei importante mese rotunde 
cu tema : „Problemele unei noi 
ordini economice internaționale. 
Modul în care este concepută 
noua ordine economică interna
țională de președintele Nicolae 
Ceaușescu". Lucrările mesei ro
tunde se vor desfășura in cadrul 
a două sesiuni, care vor avea 
loc la Paris și, respectiv, Bucu
rești.

Excelenței Sale Domnului ARTURO FRONDIZI
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de administrație

Domnului GIANCARLO ELIA VALORI

de peste hotare
BELGRAD

Întîlniri ale reprezentantului P.C.R
Continuînd vizita de prietenie 

pe care o face in Iugoslavia la 
invitația C.C. al U.C.I., tovară
șul Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. a avut, 
miercuri, o intîlnire cu Colegiul 
de redacție al agenției Taniug. 
Directorul agenției, Pero Iva
cici, a prezentat aspecte ale acti
vității agenției, referindu-se tot
odată la colaborarea cu Agenția 
română de presă Agerpres.

în aceeași zi, tovarășul Cornel 
Burtică a vizitat Muzeul militar 
și Muzeul „25 Mai", iar la prînz 
a participat la o masă oferită de 
ambasadorul român la Belgrad. 
La masă au participat, de ase
menea, Todo Kurtovici. secretar

în Comitetul Executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., Dușan 
Popovici, membru al Comitetu
lui Executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I.. Ibrahim Hadjici și Mi
ro Terjan, șefi de secții la C.C. 
al U.C.I., Pero Ivacici, directorul 
agenției Taniug. și alte persoane 
oficiale.

După-amiază, la Novi Sad, to
varășul Cornel Burtică a avut 
convorbiri cu Dușan Alimpici, 
președintele Comitetului provin
cial, al Uniunii Comuniștilor din 
Voivodina, și alți conducători de 
partid din această provincie.

La întîlniie și convorbiri a 
fost prezent ambasadorul țării 
noastre la Belgrad. Virgil Ca
zaca.

Delegația P.C.R. și-a încheiat vizita
în Belgia

„Scînteia tineretului"
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ITALIA - Demonstrație de protest la Roma. împotriva executării de către autoritățile franchiste a 
celor cinci tineri militanți antifasciști din Spania

Constituindu-se aici la Paris — centru ideal 
al politicii, culturii și economiei europene — „In
stitutul pentru problemele unei noi ordini eco
nomice internaționale", al cărui principal inspi
rator sînteți jdumneavoastră, domnule președinte, 
vă trimit — în numele meu și al Consiliului de 
administrație pe care am onoarea să-l prezidez- 
— un salut cordial și întreaga mea admirație.

în dumneavoastră, domnule președinte, noi toți 
11 salutăm pe principalul făuritor al unei poli
tici externe noi, care a arătat întregii lumi un 
mod diferit și mai just de înțelegere a relațiilor 
economice internaționale.

ARTURO FRONDIZI 
Președinte al Consiliului 

de administrație 
GIANCARLO ELIA VALORI 

Secretar general

Secretar general

Am primit cu multă plăcere mesajul prin care 
îmi anunțați constituirea Institutului pentru pro
blemele unei noi ordini economice internaționa
le și doresc să vă exprim pe această cale mul
țumirile mele călduroase pentru omagiul adresat 
și aprecierile pe care le formulați asupra politicii 
externe a Republicii Socialiste România.

Fiind pe deplin convins că oamenilor de știin
ță și cultură le revine un rol de majoră impor
tanță. în rîndul forțelor progresiste, al opiniei 
publice, în lupta dusă de popoarele de pretu
tindeni pentru afirmarea idealurilor de pace și 
progres, pentru reglementarea în folosul popoare
lor a problemelor cardinale ale vieții politice și 
economice contemporane, pentru triumful ra
țiunii și civilizației umane, vă urez succes 
deplin, dumneavoastră și colaboratorilor institu
tului, în realizarea nobilelor obiective pe care 
vi le-ați propus.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Cu prilejul vizitei pe care o 
efectuează în Belgia, la invitația 
Partidului Socialist Belgian, de
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Leon- 
te Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., s-a întâlnit cu o delega
ție a Partidului Comunist din 
Belgia, condusă de tovarășul 
Louis Van Geyt, președintele 
partidului.

Președintelui Partidului Co
munist din. Belgia i-a fost trans
mis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
caldă prietenie, împreună cu 
urări de noi succese în activita
tea P.C. din Belgia.

Mulțumind pentru mesaj, pre-
★

Delegația Partidului Comunist 
Român și-a încheiat vizita fă
cută în Belgia la invitația Parti
dului Socialist Belgian.

în timpul șederii îp Belgia, 
delegațiile celor două partide au 
avut convorbiri, in cursul că
rora s-a realizat o informare 
reciprocă asupra activității și 
preocupărilor celor două partide 
și s-a efectuat un. schimb de 
păreri cu privire la unele as
pecte ale vieții politice inter
naționale actuale.

Cele două delegații și-au ex
primat satisfacția față de evo
luția pozitivă a relațiilor priete
nești dintre P.C.R. și P.S.B., re
lații la dezvoltarea cărora o 
contribuție deosebit de impor
tantă au adus-o întâlnirile și 
convorbirile rodnice dintre 
conducătorii oelor două partide.

A fost reafirmată dorința in
tensificării schimburilor de de
legații în diferite domenii, pre-

★

ședințele Louis Van. Geyt a 
adresat, la rîndul său, secreta
rului general al P.C.R., tovară
șul Nicolae Ceaușescu, un 
călduros sal^t tovărășesc din 
partea sa și a conducerii P.C. 
din Belgia, precum și urări de 
sănătate și fericire.

Cu ocazia întîlnirii, s-a proce
dat la o informare reciprocă a- 
supra activității celor două par
tide. precum și în legătură cu 
unele probleme ale mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale. exprimîndu-se dorința 
comună de a extinde și diversi
fica. în continuare, raporturile 
tovără'șești, de prietenie exis
tente între P.C.R. și P.C. din 
Belgia.

NAȚIUNILE UNITE

Pentru un sistem de relații 
mai echitabil și mai just
In cursul dezbaterilor generale din plenara Adunării, au luat 

cuyintâtâ doi șefi de stat — pre ședințele Mexicului, Luis Eche- 
Ciprului, arhiepiscopul Makarios.
și cele în curs de dezvoltare. 
Pentru realizarea acestui țel mai 
sînt multe de făcut, însă impor
tant este că s-a făcut un început 
pozitiv.

Problemele edificării unei noi 
ordini economice internaționale 
și creării unui viitor mai bun 
omenirii sînt strîns legate cu 
problemele dezarmării și, în spe
cial, cu cea a încetării cursei 
înarmărilor — a arătat arhiepis
copul Makarios. Dacă numai o 
mică parte din cheltuielile risi
pite pentru înarmări ar fi re
partizate dezvoltării, dificultă
țile economice grave și decala
jele dintre state ar putea fi ușor 
ameliorate. Crearea de zone de- 
nuclearizate ar reprezenta un. 
pas pozitiv în această direcție.

Referindu-se la conflictul ci
priot, președintele Makarios a 
arătat că rezoluția nr. 3 212 a 
Adunării Generale, votată la se
siunea trecută și apoi însușită 
de Consiliul de Securitate, con
stituie cadrul de soluționare a 
situației din insulă. Rezoluția 
cheamă la respectarea suverani
tății, independenței, integrității 
teritoriale și poziției de stat ne
aliniat a Republicii Cipru. De 
asemenea, prevede retragerea 
tuturor forțelor armate din insu
lă, încetarea intervenției străine 
în treburile interne ale țării și 
adoptarea de măsuri pentru re
întoarcerea refugiaților la case
le lor. Arhiepiscopul Makarios 
și-a exprimat regretul că nego
cierile dintre reprezentanții ce
lor două comunități cipriote nu 
s-au soldat pînă în prezent cu 
rezultate pozitive.

Uganda
verria Alvarez, și președintele

Luînd cuvîntul, președintele 
Mexicului a propus oficial crea
rea unui sistem economic pen
tru dezvoltarea lumii a treia, 
care să constituie un instrument 
de continuă apărare a prețuri
lor și comercializării materiilor 
prime, inclusiv a petrolului. Sis
temul de dezvoltare economică 
a lumii a treia este menit să asi
gure participarea acelor țări 
care constituie trei sferturi din 
omenire la controlul schimburi
lor mondiale și la luarea hotă- 
ririlor care ne privesc pe toți — 
a subliniat președintele mexi
can, precizînd că acest organism 
va trebui să fie format din două 
organisme fundamentale: un 
fond financiar, orientat în mod 
precis spre obiectivele anunța
te, și o unitate de informatică, 
destinată a furniza elementele 
în vederea acționării cu preci
zie și oportunitate asupra flu
xurilor comerciale și financiare. 
Acest proiect — a relevat vor
bitorul —• va modifica substan
țial raportul de forțe și va fa
voriza edificarea unei economii 
mondiale bazate pe solidaritate.

Carta drepturilor și obligații
lor economice ale statelor nu a 
fost îndreptată împotriva vreu
nui stat anume, ci a intereselor 
nelegitime ale grupurilor supra- 
naționale care sînt protejate de 
anumite state a căror reputație 
a fost știrbită de corporații ca 
urmare a identificării lor cu ac
țiuni care au încălcat legile și 
suveranitatea unor țări. „Noi — 
a arătat vorbitorul — avem obli
gația să creăm condițiile isto
rice ale noii ordini economice. 
In care producția și prețurile să 
fie ajustate potrivit unor pla
nuri compatibile cu interesele 
generale ale omenirii4*.  De ase
menea, a subliniat că statele in
dustrializate trebuie să plăteas
că un preț rezonabil pentru ma
teriile prime, preț care trebuie 
considerat nu numai în termeni 
strict monetari, ci și în, corela
ție eu inflația și costul bunuri
lor manufacturate importate de 
statele în curs de dezvoltare.

Subliniind rolul fundamental 
al O.N.U. pentru menținerea pă
cii în lume, vorbitorul a afir
mat că acest organism are ne
voie de o structură potrivită cu 
modificările contemporane, care 
să-1 transforme într-un model 
de putere responsabilă și demo
cratică.

Problemele dezvoltării și si
tuația din Cipru au constituit 
dominantele discursului arhi
episcopului Makarios. Vorbito
rul a subliniat câ sesiunea ex
traordinară precedentă a Adu
nării Generale a marcat pro
grese esențiale în direcția re
structurării ordinii economice 
internaționale și a instituirii 
unui sistem de relații mai echi
tabil și mai just, aducînd, ast
fel, o contribuție majoră la efor
turile spre eliminarea decalaju
lui dintre statele industrializate

Situația din Portugalia

Răspunzînd apelului lansat 
de sindicatul lor, aproximativ 
250 000 muncitori portughezi din 
industriile metalurgică și con
strucții de mașini au declanșat 
o puternică acțiune antipatrona- 
lă, cerînd aplicarea prevederilor 
unui decret ce se referă — du
pă cum precizează agenția ANOP 
— la satisfacerea unor revendi
cări privind îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață, 
prevederi pe care patronatul re
fuză să le ia în considerare. In 
urma acestor acțiuni, ministrul 
muncii a semnat un document 
care garantează satisfacerea re
vendicărilor muncitorilor meta- 
lurgiști prin respectarea de că
tre patronat a termenilor con
tractului de muncă colectiv, a- 
probat deja de guvern.

Pe de altă parte, mai multe 
sute de militari au ocupat ca
zarma regimentului de artilerie 
de la Serra do Ilar, în semn de 
protest față de hotărîrea co
mandamentului regiunii militare 
de nord privind dizolvarea 
unui regiment de transporturi.

La 9 octombrie 1962, după 
aproape șapte decenii de do
minație colonială, Uganda 
și-a proclamat, independența.

Acest istoric eveniment — 
rezultat al unei îndelungate 
lupte de eliberare națională 
— marca, la vremea aceea, 
doar un început. După do- 
bîndirea independenței poli
tice urma drumul, deloc u- 
șor, al cuceririi independen
ței economice prin valorifi
carea în slujba poporului 
ugandez a bogățiilor și fru
museților țării. Situată în 
partea de est a Africii ecua
toriale, țara se bucură de o 
climă mai puțin uscată decît 
a statelor din regiune, dato
rită prezenței umidificatoare 
a numeroase lacuri. Acestea, 
printre care și celebrul lac 
Victoria — al doilea ca mă
rime din. lume — acoperă o 
suprafață de 35 000 km.p., 
din cei 236 036, cît însumează 
teritoriul țării. întinsele o- 
glinzi albastre creează nu 
numai un peisaj de un pito
resc particular, ci oferă, tot
odată, un important potenți
al energetic. Vegetația natu
rală predominantă este sava
na ; o luxuriantă floră tropi
cală îmbracă malurile lacu
rilor. Adîncurile pămîntuluî 
adăpostesc importante resur
se minerale, unele neexplo
rate încă: minereuri de cu
pru, zăcăminte de tungsten, 
staniu, fier, beriliu, columbit, 
fosfați naturali. Ca și în alte 
țări din această zonă geogra-

fică, în Uganda s-a dezvoltat 
o economie bazată in primul 

, rînd pe agricultură. Repre
zentând 57 la sută din totalul 
produsului intern brut, aceas
tă ramură a cunoscut o dez
voltare intensă în ultimii ani. 
In afara producției 
tare, necesare celor 
milioane de locuitori 
culturile industriale 
zează însemnate 
destinate exportului.
vorba despre plantațiile de 
bumbac indigen care dau 
fire inult apreciate în afara 
hotarelor. Cafeaua și bum
bacul au reprezentat, în 1974, 
84 la sută din totalul expor
turilor Ugandei. Curba as
cendentă pe care a cunoscut-o 
în ultimii ani ' industria și 
agricultura ugandeză a fost 
posibilă datorită naționaliză
rilor parțiale, în 1970, a unor 
întreprinderi din industria 
prelucrătoare, a plantațiilor 
și băncilor, a societății de 
asigurare. Recent, un comu
nicat guvernamental anunța 
la Kampala noi măsuri în
dreptate spre recuperarea bo
gățiilor naturale ale țării din 
mîinile companiilor străine. 
Aceste măsuri vizează mai 
ales producția de cupru. In 
cadrul acelorași preocupări se 
înscrie și atenția ce se acor
dă producerii de energie e- 
lectrică. Se are în vedere, în 
acest sens, mărirea capaci
tății barajului de la Owen 
Falls și a centralelor electri
ce de la Kikagate și Kabale, 
a căror putere instalată va 
ajunge la sfirșitul acestui an1 
la 360 MW.

Intre Republica Socialistă 
România și Republica Ugan
da s-au statornicit relații 
bune, de prietenie și colabo
rare, relații ce cunosc o evo
luție pozitivă, în interesul ce
lor două popoare, al păcii și 
înțelegerii internaționale.

alinien- 
peste 9 
ai tării, 

furni- 
p rod use 

Este
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cum și a diversificării formelor 
de colaborare între cele două 
partide. Evocîndu-se vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Belgia, din 1972, convorbirile 
care au avut loc cu acest pri
lej, s-a subliniat importanța 
pe care o are transpunerea iii 
viață a documentelor semnate 
pentru extinderea și diversifica
rea colaborării multilaterale din
tre România și Belgia.

In cursul convorbirilor s-a dat 
o apreciere pozitivă rezultate
lor și semnării Actului final al 
Conferinței europene pentru 
securitate și cooperare și s-a ex
primat convingerea ambelor 
partide că sînt necesare eforturi 
reciproce și susținute din par
tea tuturor- participanților la 
conferință pentru transpunerea 
în practică a angajamentelor a- 
sumate la Helsinki, pentru in
staurarea pe continentul nostru 
și în întreaga lume a unui cli
mat trainic de înțelegere, încre
dere și colaborare, pentru sta
tornicirea unor relații interna
ționale noi, bazate pe egalitate 
și echitate, pe respectul dreptu
lui fiecărui popor de a se dez
volta liber, corespunzător pro
priei voințe.

în. acest sens, s-a subliniat im
portanța acțiunilor conjugate ale 
forțelor democratice și progre
siste, ale opiniei publice, ale 
maselor largi populare pentru 
asigurarea unei păci durabile, a 
securității internaționale, inde
pendenței și progresului tuturor 
națiunilor.

Vizita delegației P.C.R. în Bel
gia, întîlnirile și convorbirile 
avute cu acest prilej au contri
buit la aprofundarea cunoaște
rii și înțelegerii reciproce, în in
teresul prieteniei tradiționale 
dintre popoarele român și bel
gian, al mișcării muncitorești 
internaționale, al cauzei păcii și 
înțelegerii între popoare.

în numele conducerii Partidu
lui Comunist Român s-a adre
sat Partidului Socialist Belgian 
invitația de a trimite o delega
ție în vizită oficială în Româ
nia. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

Convorbirile dintre cele două 
delegații s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească și con
structivă.

Miercuri, 
ședințe al 
Belgian, a 
onoarea delegației P.C.R.

în aceeași zi, delegația P.C.R. 
a plecat spre București. La ple
care, delegația a fost condusă 
de Jos Van Eynde, membru al 
Biroului național al P.S.B., An
dre Leonard, secretar național 
al P.S.B., de activiști de partid.

Au fost prezenți Dimitrie Stă- 
nescu, însărcinat cu afaceri a.i. 
al României la Bruxelles, și 
membri ai ambasadei.

La sosjrea la București, pe ae
roportul Otopeni, delegația a fost 
salutată de tovarășul. Gheprghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, de activiști de partid.

• AGENȚIILE DE PRESA 
RELATEAZĂ din orașele Ma
drid și Bilbao că autoritățile 
franchiste își intensifică repre
siunile împotriva adversarilor 
regimului. Astfel, un comunicat 
oficial al poliției spaniole a- 
nunță că în ultimele zile au fost 
arestate 17 persoane, între care 
nouă basci învinuiți de aparte
nență la organizația ilegală 
E.T.A. și opt membri ai or
ganizațiilor sindicale ilegale — 
Comisiile muncitorești — acu
zați de propagandă antiguver
namentală.

Pe de altă parte, miercuri di
mineața, doi polițiști și trei ci
vili și-au pierdut viața cînd for
țele polițienești au deschis fo
cul asupra unul grup de per
soane în orașul Barcelona. O 
oficialitate guvernamentală a 
declarat că este vorba de o „e- 
roare oribilă" provocată de lipsa 
de vizibilitate.

Lucrările sesiunii Con
siliului General al F.S.M. 
au continuat miercuri prin 
intervențiile delegațiilor 
participante.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

DECLARAȚIE
A P. C. DIN ARGENTINA

• INTR-O DECLARAȚIE 
DATĂ PUBLICITĂȚII la 
Buenos Aires, Partidul Co
munist din Argentina con
damnă valul de violență re
cent declanșat în țară de e- 
lemente extremiste, care 
caută să pună piedici în ca
lea procesului de transfor
mări inițiat de guvern. Do
cumentul preconizează solu
ționarea crizei prin mijloace 
democratice, prevăzute in 
Constituția țării, relevînd 
necesitatea elaborării urgen
te a unui „plan minim de 
realizări" menit să permită 
depășirea actualei situații 
interne din Argentina.

care au luat parte delegați din 
22 de state din zonă. Conferința 
a discutat despre posibilitatea 
înființării unei bănci regionale 
de dezvoltare. Propunerea a fost 
făcută de o serie de participants 
care au relevat că nu au acces 
la Banca asiatică pentru dezvol
tare si la alte instituții bancare 
internaționale. Cu ocazia acestei 
conferințe a fost admis ca mem
bru al Comisiei noul stat inde
pendent Papua Noua Guinee.

Andr£ Cools, pre- 
Partidului Socialist 

oferit un dejun în

Transmițînd salutul călduros, 
internaționalist al clasei munci
toare, al tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, tovară
șul Gheorghe Pană, președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din. 
România, a evocat marile schim
bări în raportul de forțe în fa
voarea mișcărilor progresiste și 
a socialismului, survenite în cei 
30 de ani de la crearea F.S.M., 
contribuția mișcării sindicale 
mondiale la organizarea luptei 
oamenilor muncii pentru apăra
rea intereselor lor vitale, pentru, 
consolidarea cuceririlor demo
cratice și revoluționare, pentru 
pace și progres social.

După ce a evidențiat faptul că 
sindicatele din România și-au 
dat întreaga adeziune la propu
nerile prezentate recent de țara 
noastră la O.N.U., privind in
staurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, vorbitorul 
a arătat că mișcarea sindicală 
mondială este chemată ca, a- 
laturi de celelalte forțe pro
gresiste, să acționeze prin forțe 
proprii pentru înfăptuirea aces
tui deziderat. în acest context, 
vorbitorul a relevat că lupta or
ganizațiilor sindicale împotriva 
efectelor actualei crize eco.no- 
mico-financiare, a societăților 
multinaționale, pentru lichidarea 
șomajului, a inflației, pentru a- 
părarea puterii de cumpărare a 
maselor muncitoare și satisface
rea celorlalte revendicări pri
vind condițiile de muncă și de 
trai ale celor ce muncesc, nu 
poate fi despărțită de lupta pen
tru realizarea unor relații noi, 
democratice pe plan internațio
nal și instaurarea unei noi or
dini economice și politice inter
naționale. Totodată, el a subli
niat că interesele vitale ale cla
sei muncitoare, ale oamenilor 
muncii din întreaga lume, cer ca 
destinderea pe plan politic să 
fie completată cu destinderea 
militară, ca factorii de răspun
dere să treacă neîntârziat la 
înfăptuirea de măsuri concrete

dere Intre delegațiile Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite, în 
cadrul tratativelor privind limi
tarea armamentelor strategice 
ofensive, anunță agenția TASS.

• MARȚI A FOST DAT PU
BLICITĂȚII un comunicat în 
urma convorbirilor purtate la 
Washington, în cadrul Comisiei

mixte India—8.U.A. de secreta
rul de stat american H. Kissin
ger și ministrul indian de ex
terne Y. B. Chavan. Potrivit co
municatului, cele două părți au 
examinat noi căi de extindere 
a cooperării bilaterale in dome
niile comercial șl economic, teh- 
nico-științific, cultural.

Cit va costa un bilet la „Concorde" ?

CONFERINȚA COMISIEI 
PACIFICULUI DE SUD

• PE INSULA NAURU 
avut loc lucrările _______
Comisiei Pacificului de Sud la

• LA WASHINGTON A AVUT 
LOC ședința directorilor Consi
liului comercial-economic sovie- 
to-american, in cadrul căreia 
au fost discutate probleme ale 
activității curente și perspecti
vele dezvoltării cooperării bila
terale. S-a precizat cu acest pri
lej că, în anul âurent, comerțul 
sovieto-american va depăși cifra 
de 1,7 miliarde dolari.

Participanții la ședință 
primiți de președintele 
Ford.

au fost 
Gerald

La Nisa au loc, în 
prezent, negocieri 
intre reprezentanții 
celor mai mari com
panii de transpor
turi aeriene occiden
tale, în legătură cu 
stabilirea prețului 
biletelor de călătorie 
cu avioanele super
sonice de pasageri 
„Concorde". Cele 
două societăți care 
vor exploata apa
ratul respectiv —

începînd din anul 
viitor — „Air France" 
și „British Airways" 
și-au propus să spo
rească prețul bile
telor cu 10 la sută. 
Alte companii do
resc, însă, ca această 
majorare să fie de 
40 la sută, urmărind 
să reducă, în felul 
acesta, competitivi
tatea avionului su
personic franco-bri- 
tanic.

Negocierile, des
fășurate sub e- 
gida Asociației In
ternaționale a Trans
porturilor Aeriene 
(I.A.T.A.), vor pri
lejui. de asemenea, 
examinarea cereri
lor prezentate de 
unele companii ae
riene privind ma
jorarea taxelor în 
vederea compensă
rii creșterii costului 
carburanților.

au
conferinței AVUT• LA GENEVA A 

LOC, miercuri, o nouă întreve-
• pe scurt • pe scurt • pe scurt
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Președintele Republicii Ilene a primit 
României

Președintele Republicii Elene, 
Constantin Tsatsos, a primit, 
miercuri, pe ambasadorul țării 
noastre la Atena, Ion Brad. Cu 
acest prilej, ambasadorul român 
a transmis șefului statului elen, 
din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, un cor
dial salut, cele mai bune urări 
de sănătate și noi succese.

Mulțumind, președintele Con
stantin Tsatsos a transmis, la 
rîndul său, președintelui Nicolae 
Ceaușescu călduroase urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate pentru poporul 
român prieten.

Președintele Republicii Elene 
a exprimat înalta sa apreciere

pentru contribuția personală pe 
care președintele Nicolae 
Ceaușescu o aduce la dezvolta- 

. rea continuu ascendentă a rela
țiilor prietenești dintre Româ
nia și Grecia, precum și pentru 
poziția sa activă și constructivă 
în abordarea marilor probleme 
ale contemporaneității, în efor
turile pentru crearea unui cli
mat de înțelegere, cooperare și 
pace în Balcani, în Europa și în 
lumea întreagă.

V

de dezarmare și, în primul rînd, 
de dezarmare nucleară. In acest 
sens, vorbitorul a reafirmat ne
cesitatea ca mișcarea sindicală, 
împreună cu toate forțele iubi
toare de pace, să desfășoare ac
țiuni energice în vederea trans
punerii în viață a angajamente
lor asumate în Actul final al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. Președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R. a reafirmat hotărîrea 
sindicatelor române de a milita 
neabătut și în viitor pentru dez
voltarea colaborării și unității 
de acțiune între toate organiza
țiile sindicale naționale și inter
naționale în lupta pentru apăra
rea intereselor vitale ale celor 
ce muncesc, pentru pace și co
operare între popoare.
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Consultări intre 
ministerele de externe 
ale României și Greciei

In cadrul vizitei pe care o 
întreprinde la Atena, cu pri
lejul consultărilor dintre mi
nisterele afacerilor externe 
ale României și Greciei, Va- 
sile Gliga, adjunct al minis
trului de externe, a fost pri
mit, miercuri, de Dimitrios 
Bitsios, ministrul de externe 
elen. Cu acest prilej s-a fă
cut un schimb de opinii pri
vind evoluția relațiilor din
tre cele două țări, unele as
pecte ale colaborării balca
nice și alte probleme de in
teres comun.

Tot miercuri s-au încheiat 
consultările dintre reprezen
tanții ministerelor de externe 
român și elen care au fost 
concentrate asupra studierii 
și depistării unor noi căi și 
modalități pentru transpune
rea în viață a hotărîrilor a- 
doptate la București, în luna 
mai anul acesta, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Constantin Ka
ramanlis, în vederea promo
vării pe mai departe a co
laborării dintre România pi 
Grecia.

• POPULAȚIA BRAZILIEI a ajuns, la 1 iulie a.c.; la 107 145 168 
locuitori — se arată într-un raport al Institutului brazilian 
de geografie și statistică. Dintre aceștia. 78 153 000 trăiesc în zone 
urbane, ceea ce reprezintă 73,5 la sută din populația totală. 
Cifrele date publicității la Rio de Janeiro arată, de aseme
nea, că din totalul populației, 61 774 000 sînt femei și 61 258 000 
bărbați. Orașele Sao Paulo și Rio de Janeiro concentrează 
10 041 132 locuitori și, respectiv, 8 328 784 • CVADRUPLEȚI 1N 
JAPONIA. Japoneza Osamu Hino a dat naștere, marți, la spi
talul din localitatea Matsudo, din apropierea orașului Tokio, 
unor cvadrupieți. osamu Hino este mama a încă unul copil 
în vîrstă de trei ani • apa — SUBIECT de expoziție. Gu
vernul Japoniei a hotărît, marți, organizarea în viitorul apro
piat a unei expoziții care să aibă drept subiect „apa", pen
tru a sublinia în acest fel necesitatea dezvoltării rețelei re
surselor de apă. Expoziția va scoate în evidență contribuția 
apei la desfășurarea activității cotidiene a omului, necesita
tea construirii de diguri, a populării zonelor în care se vor 
construi astfel de diguri și a contribuției financiare a locui
torilor țării, în vederea dezvoltării rețelei de apă a Japoniei. 
Organizatorii urmează să alea gă ca loc de desfășurare a 
acestei expoziții între orașele Tokio, Osaka, Nagoya și Kobe 
• ÎN loc DE arme, heroina. Poliția italiană a descoperit, 
In cursul unei percheziții la o fermă, în căutarea de arme 
clandestine, o cantitate de heroină în valoare de 1,47 milioane 
dolari. Poliția a afirmat că ferma respectivă servea drept loc 
de depozitare unei bande care aducea heroină în Italia, pe 
calea apei și apoi o transporta pe uscat la Roma, în nordul 
Italiei și probabil în Franța • BRITANICII ȘI ALCOOLUL. In 
ciuda campaniei de propagandă privind consecințele alcoolis
mului și a sporirii constante a prețului băuturilor consumate 
cu predilecție de britanici — whisky-ul, ginul și berea —, nu
mărul alcoolicilor a crescut în Marea Britanie în ultimii pa
tru ani cu 34 la sută. în prezent, în această categorie sînt 
cuprinse 750 000 de persoane, cifră care, afirmă autorii unui 
studiu realizat sub egida Consiliului pentru alcoolism, se va 
dubla pînă la sfîrșitul actualului deceniu, o surpriză o con
stituie faptul că un sfert din numărul „adepților lui Bachus" 
sînt femei, această proporție fiind de numai 11 la sută în 
1965 • TELEVIZOARE ÎN TREN. Pentru prima dată în India, 
pasagerii trenului expres care face legătura între Delhi șl Ma
dras au putut urmări un program de televiziune cu circuit 
intern. In dorința de a face călătoria mal plăcută pe distanțe 
foarte mari, autoritățile de la căile ferate au Introdus în va
goanele de clasa I aparate cu aer condiționat și un sistem in
tern de televiziune, incluzînd un program cu filme, anunțuri 
șl muzică. Pentru a reuși acest lucru, specialiștii au avut de 
soluționat o serie de probleme dificile, între care eliminarea 
afectelor vibrațiilor și a zgomotului produs în timpul mersu
lui. Distanța Delhi—Madras este parcursă, în prezent, cu tre
nul expres în două zile • DOUA NOI COMETE. Un grup de 
astronomi amatori din Japonia a anunțat descoperirea a două 
noi comete — a comunicat Observatorul astronomic din Tokio. 
Descoperirea a fost anunțată imediat Observatorului Smithso
nian de Astrofizică din Cambridge, Massachusetts. în vederea 
înregistrării și stabilirii numelor noilor comete. In conformi
tate cu înțelegerile existente, fiecare nouă cometă este de
numită după numele de familie al primilor trei cercetători 
care o observă și raportează oficial descoperirea. Prima co
metă a fost descoperită de Hiroaki Mori, profesor la un in
stitut din localitatea Mugegawa, prefectura Gifu, situată în 
Japonia centrală. El a precizat că a identificat cometa în zo
rii zilei de luni, aproximativ la jumătatea distanței dintre 
constelațiile Hydra și Caniș Minor și că magnitudinea ei se 
situează între 10 și 11. După circa o oră de la descoperirea 
cometei de către primul cercetător, ea a fost observată de un 
alt astronom amator, Yasuo Sato, funcționar din prefectura 
Tochigi, din estul Japoniei. Cea de-a doua cometă a fost des
coperită de Shigenori Suzuki, astronom amator din locali
tatea Kira, prefectura Aichi, din Japonia centrală. Cometa a 
fost localizată în constelația Ursa Mare (Ursa Major) și are 
o magnitudine de 8—9. Ulterior, ea a fost reperată de alți 
cinci astronomi amatori niponi • CUTREMUR IN ATLANTIC. 
Un cutremur măsurînd 6,7 grade pe scara Richter a fost în
registrat, marți, în regiunea ecuatorială a Oceanului Atlantic 
la circa 1 080 kilometri de coasta Braziliei, anunță agenția Asso
ciated Press. Nu se cunosc efectelț cutremurului asupra insu
lelor din zonele învecinate.

— Tiparul i Combinatul polifraflo Mcua Seta teii*,
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