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

In ziua de 14 octombrie a.c., a avut Toc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prezidata 
do tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar general dl 
Partidului Comunist Român.

La ședința au luat parte, ca invitați, membri ai gu
vernului, reprezentanți ai unor instituții centrale.

Comitetul Politie Executiv a examinat și aprobat pro
gramul cu privire la aprovizionarea populației cu pro
duse agro-alimentare și bunuri industriale de consum 
în perioada trimestrului IV 1975 și semestrul I 1976.

Analizînd stadiul actual al aprovizionării și masuri
le ce trebuie luate în continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat activitatea desfășurata în acest an in 
agricultura, industrie și comerț in direcția diversifi
cării fi sporirii producției alimentare și de bunuri in
dustriale de consum și a creșterii, pe aceastâ baza, a 
desfacerilor de mărfuri câtre populație.

Politica constanta a partidului și statului nostru de 
ridicare neîntrerupta a nivelului de trai al populației, 
pe baza dezvoltării economice a țârii în ritm susținut, 
succesele obținute de oamenii muncii in toate dome
niile producției materiale, în realizarea înainte de ter
men a prevederilor cincinalului și-au găsit și în acest 
an reflectare în creșterea continua a puterii de cum
părare a cetățenilor și a desfacerilor de mărfuri în 
condițiile unei stabilități a prețurilor, în îmbunătățirea 
aprovizionării, în satisfacerea mai bună a cerințelor 
populației.

Pe linia acestor preocupări și pe baza indicațiilor 
date de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, programul de aprovizionare pentru 
trimestrul IV 1975 și semestrul I 1976, aprobat de Comi
tetul Politic Executiv, asigură cantități sporite de car
ne și preparate din carne, conserve, grăsimi, ouă, za
hăr și produse zaharoase, lapte și produse lactate, car
tofi, legume și fructe, piine în sortimente variate, făină, 
mălai, precum și de bunuri de consum industriale, - 
textile, confecții, încălțăminte, produse de uz casnic și 
gospodăresc, de combustibili și alte produse necesare 
satisfacerii în bune condițiuni a cerințelor populației.

Astfel, în trimestrul IV a.c. și respectiv în trimestrul 
I și trimestrul II 1976, față de perioada corespunzătoare 
a anului precedent, desfacerile prin comerțul socialist 
vor crește la unele produse alimentare după cum ur
mează :

— carne și produse

Creșteri în 
procente

Creșteri în 
procente

Produsul trim. IV trim. I.
1975 trim. II

1976

— fructe

din carne 10,2 13,9
— preparate din carne 18,9 25
— pește și produse

din pește 42.7 54,5
— conserve din pește 53.9 185,7
— ulei comestibil 8 8,4
— slănină — untură 41 41,6
— margarină 65,5 100
— lapte și produse lactate 8.7 12,6
— unt 19,3 21
— ouă 25,5 15,7
— zahăr 10,7 12
— produse zaharoase 39,5 46
— orez 14.2 27,3

— fasole uscată 21,2 10,2
— conserve de legume

și fructe 29,7 19,6
— marmeladă 233,3 300
— biscuiți 10 25
— mere 10,4 7

pe întreaga perioadă se va asigur» 
o creștere de 16,9 la sută ; în a- 
celași timp vor fi importate canti
tăți înseninate de portocale, lămîi, 
grepfruit, banane, curmale etc.;

— legume
pe întreaga perioadă se va asigura 
o creștere de 13,6 la sută ;

— cartofi de toamnă
pe întreaga perioadă se va asigura 
o creștere de 13 la sută ;

— băuturi răcoritoare, siropuri, sucuri de fructe
pe întreaga perioadă se va asigura 
dublarea cantităților destinate con
sumului populației.

La mărfurile textile și încălțăminte specifice perioadei 
analizate se prevede pe întreaga perioadă o creștere

a desfacerilor cu circa 20 la sută. Sini asigurate can
tități mult sporite de pardesie, paltoane, costume, tri
cotaje plușate, încălțăminte de iarnă. O atenție deo
sebită se acordă articolelor de îmbrăcăminte și încăl
țăminte pentru copii și tineretul școlar, la care sporul 
este mai accentuat. Creșteri importante sînt prevăzute 
și la desfacerea articolelor de uz casnic și gospodăresc 
și la cele pentru sporturile de iarnă.

La combustibili, cantitățile necesare aprovizionării 
populației sint asigurate integral, in depozite fiind con
stituite stocurile necesare. De asemenea, se vor desface 
cantități sporite de mașini de gătit și sobe de încălzit.

Aprobînd programul de aprovizionare, Comitetul Po
litic Executiv a pus în fața ministerelor economice, cen
tralelor și întreprinderilor sarcina de a lărgi și diver
sifica în continuare sortimentele de mărfuri, de a îmbu
nătăți calitatea lor, de a asigura integral fondul de 
marfă prevăzut, în vederea îmbunătățirii aprovizionării 
populației. Comitetul Politic Executiv a cerut, de ase
menea, ca Ministerul Agriculturii, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție, consiliile popu
lare și unitățile agricole să ia măsuri hotârite pentru 
urgentarea și încheierea în cit mai scurt timp a recol
tării, îndeosebi la porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, le
gume și altele, pentru transportarea și înmagazinarea 
lor în bune condițiuni, asigurindu-se astfel integral ba
za materială necesară pentru o bună aprovizionare a 
populației cu produse agroalimentare. S-a indicat ca 
Ministerul Comerțului Interior, consiliile populare să a- 
sigure toate condițiile pentru buna depozitare și gos
podărire a fondului de marfă, pentru desfacerea ritmică, 
fără întreruperi a acestor produse către populație. Mi
nisterul Industriei Ușoare, Comitetul de Stat al Plani
ficării, Ministerul Comerțului Interior, UCECOM și CEN- 
TROCOOP vor organiza și executa pînă la 1 noiembrie 
1975 preluarea de către unitățile comerciale a întregii 
cantități de produse industriale contractate, specifice 
sezonului de iarnă cit și a stocurilor de confecții, tex
tile - încălțăminte, existente in întreprinderi, în vederea 
desfacerii lor către populație.

Comitetul Politic Executiv a indicat totodată, ca or
ganele de partid și de stat, împreună cu oamenii mun
cii, cu lucrătorii din comerț, să acționeze cu fermitate 
împotriva acumulărilor de stocuri de către unele per
soane peste nevoile normale de consum, dăunind astfel 
circulației normale a mărfurilor, aprovizionării normale 
a cetățenilor.

Trebuie luate toate măsurile pentru o eșalonare co
respunzătoare a livrărilor din fondul de stat, pe bază 
de grafice pe localități și magazine, care să asigure 
zilnic cantitățile de produse necesare, o desfacere rit
mică, rațională, a mărfurilor către populație.

Comitetul Politic Executiv a hotărît, totodată, o se
rie de măsuri în vederea creării premiselor necesare 
îmbunătățirii în continuare în anul viitor a aprovizio
nării populației cu produse alimentare. în acest, sens, 
s-a indicat Ministerului Agriculturii și Industriei. Ali
mentare să elaboreze un program pentru extinderea 
culturilor timpurii de cartofi, varză și alte legume, pen
tru sporirea producției de fasole uscată și usturoi, 
pentru creșterea cantităților de ulei din germeni de 
porumb în vederea satisfacerii în tot cursul anului a 
cerințelor de consum ale populației. De asemenea, s-a 
cerut ministerului să ia măsuri hotârite pentru diversi
ficarea și îmbunătățirea calității conservelor de legume, 
fructe, carne și pește.

în același timp, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Mi
nisterul Comerțului Interior și Comitetul de Stat al 
Planificării să elaboreze un program privind diversi
ficarea producției de articole electro-casnice.

Comitetul Politic Executiv își exprimă convingerea că 
oamenii muncii de la orașe și sate vor depune efor
turi în continuare pentru a contribui fiecare, la locul 
său de muncă, la îndeplinirea sarcinilor economico-șo- 
ciale ce le sint încredințate, asigurînd astfel, condiții 
tot mai bune pentru aprovizionarea cu produse agro
alimentare și industriale a tuturor cetățenilor țării, a 
fiecărei familii. ★

In lumina măsurilor stabilite de Plenara comună a 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale din 21-22 iulie 1975, a sarcinilor 
trasate de secretarul general al partidului în vederea 
îmbunătățirii substanțiale a întregii activității în do
meniul apelor, Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat propunerile guvernului privind organizarea și 
funcționarea Consiliului Național al Apelor, a oficiilor 
județene și a unităților de gospodărire a apelor pe 
bazine hidrografice. Ca organ central al administrației 
de stat, aflat in subordinea directă a Consiliului de

Miniștri, Consiliul Național al Apelor va avea drept 
sarcină principală înfăptuirea politicii partidului și 
statului în domeniul apelor.

Consiliul Național al Apelor se va îngriji de asigu
rarea apei potabile, industriale și de irigații, va exer
cita controlul folosirii apelor, va executa lucrări de în
treținere pe riurile mari, răspunde de realizarea și ex
ploatarea într-o concepție unitară a barajelor și lacu
rilor de acumulare, precum și a îndiguirilor pentru 
apărarea împotriva inundațiilor.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, de asemenea, 
propunerile privind organizarea și atribuțiile Consiliu
lui sanitaj*  superior, ca organ de stat chemat să con
tribuie activ la înfăptuirea politicii partidului și statului 
în acest domeniu de activitate. Consiliul sanitar supe
rior, care va fi subordonat direct Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, asigură elaborarea 
liniilor generale și a principalelor obiective ale poli
ticii sanitare, acționează pentru îmbunătățirea stării de 
sănătate a populației, dezbate și adoptă in acest sens 
hotăriri obligatorii pentru toate organele centrale și 
locale cu atribuții directe în ocrotirea sănătății, exer
cită un control permanent in acest domeniu, ia măsuri 
pentru întărirea ordinei și disciplinei in sectorul sanitar.

★
Comitetul Politic Executiv a analizat și aprobat pro

punerile privind poziția României în legătură cu îmbu
nătățirea activității Organizației Națiunilor Unite. In 
elaborarea acestor propuneri, România pornește de la 
necesitatea intăririi rolului Organizației Națiunilor Unite 
- ca unul din mijloacele importante de care dispune 
omenirea pentru rezolvarea problemelor complexe care 
confruntă lumea de astăzi - astfel ca aceasta să 
devină un instrument internațional mai puternic și mai 
eficace, in măsură să răspundă pe deplin aspirațiilor de 
pace, colaborare și progres ale tuturor popoarelor. In 
acest sens, România consideră că Organizația Națiuni
lor Unite poate și trebuie să aduță o contribuție esen
țială la transpunerea in viață a dezideratelor popoare
lor privind abolirea vechii politici de dominație și asu
prire, de ingerințe în treburile interne, de inechitate, la 
instaurarea unor raporturi internaționale noi, cu ade
vărat democratice, întemeiate pe principii de egalitate, 
respect al independenței și suveranității naționale, 
neamestec în treburile interne și avantaj reciproc, de 
nerecurgere la forță și la amenințarea cu folosirea ei, 
la promovarea unei noi ordini economice și politice 
internaționale, la făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat poziția României cu privire la problemele 
dezarmării și, in primul rînd ale dezarmării nucleare, 
în abordarea acestei probleme, România pornește de 
la faptul câ dezarmarea generală și completă — și, 
în primul rînd, dezarmarea nucleară - a devenit in 
prezent una dintre problemele majore ale vieții inter
naționale, de rezolvarea căreia depinde înlăturarea pri
mejdiei unui nou război nimicitor, asigurarea climatului 
necesar ca popoarele să-și poată consacra plenar efortu
rile cauzei dezvoltării și progresului lor economic și 
social, făuririi unei vieți libere și prospere. Cursa 
înarmărilor și cheltuielile militare reprezintă o grea 
povară pentru toate popoarele lumii, frinează progresul 
economic și social, dezvoltarea' cooperării între state, 
constituind, totodată, un obstacol in calea eforturilor 
pentru lichidarea subdezvoltării, pentru rezolvarea celor
lalte probleme de care depind pacea și viitorul ome
nirii. Totodată, în condițiile actuale, continuarea înar
mărilor este in totală contradicție cu noul curs spre 
destindere, cu dezvoltarea unor relații internaționale 
noi bazate pe încredere intre state, cu măsurile vizînd 
asigurarea unei largi cooperări și înțelegeri inter
naționale.

Pornind de la aceste considerente, și in conformitate 
cu hotăririle Congresului al Xl-lea al partidului nostru, 
Comitetul Politic Executiv a aprobat o serie de propu
neri ale României privind concentrarea eforturilor țări
lor. și popoarelor în vederea scoaterii din imobilism 
a negocierilor de dezarmare și adoptarea de măsuri 
concrete și eficiente care să ducă, în final, la dezar
marea generală și completă, îndeosebi la dezarmarea 
nucleară.

Dată fiind importanța acestor probleme, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit ca documentele privind po
ziția României in problemele îmbunătățirii activității 
O.N.U. și ale dezarmării generale și complete să 
fie prezentate Organizației Națiunilor Unite.★

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a anali
zat și alte probleme ale activității de partid și de stat, 
din domeniul relațiilor internaționale, invâțămîntului și 
culturii, adoptind hotăriri corespunzătoare.

TINERII ÎNTiMPINĂ CONGRESUL 01 X-LEA AL U.T.C. Șl CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R

ȘTAFETA MUNCII 
în cifre și fapte
AZI, JUDEȚUL 

CLUJ
Angajați plenar într-o vie și 

însuflețitoare întrecere, oamenii 
muncii din județul Cluj au ra
portat în ziua de 9 octombrie, 
cu 83 de zile mai devreme, 
îndeplinirea sarcinilor actua
lului plan cincinal. Acest eve
niment. deosebit de important 
pentru activitatea oamenilor 
muncii clujeni marchează și o 
izbindă a hărniciei, priceperii, a 
bunei organizări și dăruirii cu 
care au muncit cei aproape 
110 000 de tineri uteciști, care-și 
desfășoară activitatea în organi
zațiile U.T.C. din întreprinde
rile și instituțiile județului 
Cluj.
• Consemnăm astfel. în bi

lanțul muncii, cu care tinerii 
uteciști clujeni se prezintă acum 
înaintea Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., efectuarea prin 
muncă patriotică a unor lucrări 
în valoare de peste 2 500 000 lei
• îndeplinind planul la acțiu
nile de muncă finanțată încă de 
la 1 august, uteciștii clujeni vor 
realiza suplimentar pînă la sfir- 
șitul anului acțiuni în valoare 
de peste 350 000 lei • Au fost 
colectate 35 514 tone deșeuri me
talice. 246 tone maculatură. 10 
tone deșeuri textile. 242 000 bu
căți ambalaje sticlă ; au fost 
efectuate lucrări de desecări, 
irigații, combaterea eroziunii so
lului pe o suprafață de 410 ha
• Valoarea totală a acțiunilor 
nefinanțate întreprinse de tine-

NICOLAE MILITARU

(Continuare în pag. a Ll-a)

- - - - - - - „SERILE- - - - - - - -  
SCÎNTEII TINERETULUI ‘

Peste 4500 de tineri tulceni 
au participat ieri la manifestarea 

cultural-artistică si sportivă
organizată de
Aseară, pe Stadionul „Del

ta'' din Tulcea, împodobit 
sărbătorește, peste 4 500 de 
tineri tulceni au omagiat, în- 
tr-un cadru festiv, marile 
evenimente din viața tinere
tului țării : Congresul al X-lea

ziarul nostru
a! U.T.C. și . cea de a X-a 
Conferință a U.A.S.C.R. Pres
tigioasa manifestare cultu
ral-artistică și sportivă pri
lejuită de „Serile Sdînteii ti-

(Continuare în pag. a lll-a)
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
• Delegafia parlamentară kuweitiană

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, in ziua de 
14 octombrie, delegația parla
mentară kuweitiană, condusă de 
Khalid Saleh Al-Ghunaim, pre
ședintele Adunării Naționale din 
Kuweit, care întreprinde o vi
zită oficială în țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiluilui de 
Stat, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al M.A.N., Ilie Șalapa, 
președintele Comisiei pentru in
dustrie și activitatea economico- 
financiară a M.A.N., Nicolae 
Ștefan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Silviu Curticeanu. secretar 
prezidențial și al Consiliului de 
Stat, Ion Sălăjan, deputat.

Conducătorul delegației a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea emirului 
Kuweitului, șeic Sabah Al-Sa- 
lem Al-Sabah, un cordial mesaj 
de prietenie, iar poporului ro
mân urări de fericire și prospe
ritate. Oaspetele a arătat că e- 
mirul țării sale i-a încredințat, 
de asemenea, misiunea de a re
înnoi invitația adresată pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de 
a face o vizită oficială în Ku
weit.

Mulțumind călduros, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la 
rîndul său. un salut prietenesc 
șeicului Sabah Al-Salem Al-

Sabah și cele mai bune urări de 
progres și pace poporului ku- 
weitian. Președintele României 
a rugat, totodată, pe oaspete să 
transmită emirului Kuweitului 
că așteaptă cu multă plăcere 
vizita în Kuweit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut, apoi, cu parlamentarii 
kuweitieni o convorbire cordia
lă, în cursul căreia s-a apreciat 
că, în spiritul bunelor relații 
existente între poporul român 
și popoarele arabe, s-a stator
nicit între România și Kuweit 
o conlucrare activă. A fost ex
primată dorința comună de a 
amplifica și a aprofunda această 
colaborare prietenească pe plan 
politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte domenii, 
în interesul reciproc, al înțele
gerii și cooperării internaționale. 
In acest sens, a fost evidențiat 
aportul parlamentarilor din cele 
două țări la extinderea și întă
rirea raporturilor bilaterale, re- 
liefindu-se, în context, impor
tanta și caracterul fructuos al 
vizitei în România a delegației 
Adunării Naționale din Kuweit.

în cadrul întrevederii, s-a a- 
preciat că direcția principală a 
mutațiilor care au loc in viața 
internațională o reprezintă afir
marea voinței popoarelor de a fi 
stăpîne pe bogățiile naționale, 
pe destinele lor. de a se dez
volta independent. în același 
timp, s-a arătat că omenirea 
contemporană este confruntată 
de numeroase probleme care 
trebuie soluționate în interesul 
și cu participarea egală a tutu
ror națiunilor, ceea ce impune 
intensificarea eforturilor popoa

relor pentru o nouă ordine eco
nomică și politică intern.ațională, 
pentru edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

RelevîndU-se imperativul eli
minării surselor de încordare și 
conflict și reglementării pașnice 
a problemelor litigioase dintre 
state, s-a subliniat necesitatea 
soluționării cit mai grabnice, pe 
cale politică, a conflictului din 
Orientul Mijlociu și instaurării 
unei păci juste și durabile în a- 
ceastă zonă, care să ducă Ia re
tragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate în 1967, 
la rezolvarea problemei po
porului palestinian în conformi
tate cu interesele sale naționale, 
inclusiv crearea unui stat națio
nal palestinian.

Președintele Adunării Națio
nale din Kuweit a dat o înaltă 
apreciere eforturilor și inițiati
velor României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu perso
nal, în vederea soluționării poli
tice a conflictului din Orientul 
Apropiat. împlinirii năzuințelor 
și drepturilor legitime ale po
porului palestinian.

Schimbul de vederi a evocat 
rolul însemnat ce revine parla
mentelor și parlamentarilor, ca 
exponenți ai opiniei publice. în 
promovarea principiilor de jus
tiție și echitate. în democratiza
rea relațiilor internaționale, în 
apărarea dreptului la libertate, 
independență și bunăstare al tu
turor popoarelor, în înaintarea 
omenirii pe calea progresului, 
colaborării și păcii.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

© Ambasadorul R. P. D. Coreene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, marți după-amiază, pe 
Pak Zung Guc, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

La primire a parțicipat to

varășul Ștefan Andrei, membru 
supleșnt al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, ambasadorul a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie 
din partea tovarășului Kim Ir

Sen. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Co
reene.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Președintele Partidului Poporului 
din Pakistan, primul ministru al Republicii 
Islamice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, 
va efectua o vizită oficială de prietenie

in (ara
La invitația secretarului gene

ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și a primu
lui ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, președintele

noastră
Partidului Poporului din Pakis
tan, primul ministru al Republi
cii Islamice Pakistan, Zulfikar 
Aii Bhutto, împreună cu doamna 
Nusrat Bhutto, va efectua o Vi
zită oficială de prietenie în Re
publica Socialistă România în a 
doua jumătate a lunii octombrie 
1975.
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Vizita 
primului 
ministru 

al Republicii 
Insulele 
Capului
Verde

OMUL AȘA CUM ÎL RECOMANDĂ MUNCA LUI

ADEVĂRATA PROBĂ 
A PROEESIONALITĂTU

Inginerul loan Udroiu. de la 
întreprinderea ,.Independenta“ 
din Sibiu. Privire iscoditoare, 
reținut în vorbă, gesturi măsu
rate. calme, odihnitoare. Ochii, 
însă, vii, inteligen.ti, mă scru
tează ca, un radar. Mă simt exa
minat și tușesc ușor stinjenit. 
Cred că inginerul Udroiu se 
gindește cam în ce termeni să 
poarte discuția cu mine, lucru 
la care, recunosc, mă gîndesc și 
eu.

— Tovarășe inginer, eu știu 
că viața dumneavoastră nu 
poăte fi despărțită de tehnică. 
Mai mult, riscînd poate o exa
gerare, aș zice că viata dum
neavoastră este plină de teh
nică...

— Adevărul este că in viata 
mea profesiunea primează. Chiar

și acasă. în timpul liber, pentru 
că și soția mea este ingineră. 
Avem, dealtfel, aceeași specia
litate : tehnologia construcției 
de mașini. Este normal, cred eu, 
să ne ocupăm cea mai mare 
parte din vreme cu studiul, cu 
cititul literaturii tehnice și al 
revistelor de specialitate. cu 
consultarea — o, ce rodnică este 
această consultare ! — asupra
diferitelor probleme care ne fră- 
mîntă. Cînd ai un tovarăș de 
viată asemeni soției mele, totul 
devine parcă mai ușor, mai ne
ted... Căsnicia m-a ajutat mult 
în afirmarea personalității mele 
de tinăr inginer...

— Pentru că a venit vorba, 
drumul spre afirmare a fost 
greu ?

— A fost și... este ! Mai întîi, 
pentru că trebuie să capeți în
credere în propriile-ti forte, să 
devii conștient că poți să faci 
ceva care să rămînă. Eu mi-am 
dat seama că pot atunci cînd 
am aflat rezultatul lucrării scri
se de la examenul de admitere 
în facultate. Atunci mi-am zis : 
..Băiete, din tine trebuie să iasă 
un bun inginer 1“

— Și, ce părere aveți, sîntețî 
un bun inginer ?

— La întrebarea aceasta ar 
trebui să răspundă colegii mei 
de muncă, dar, deoarece discu
tați acum doar cu mine, am să 
vă răspund : da. cred că sînt 
un bun inginer ! Și spun asta 
cu mîndrie. fără teamă că ci
neva ar putea înțelege că mă

laud... Vedeți dumneavoastră, am 
nevoie de credința că pot să fac 
lucruri 'deosebite, că este o da
torie a mea de comunist să 
muncesc din răsputeri pentru 
a-mi onora anii de învățătură 
din facultate în care statul mi-a 
pus la dispoziție condiții ex
celente de viață. Și nu sînt a- 
cestea doar vorbe. Gînditi-vă că 
atit eu. cit și fratele meu mai 
mic (care a urmat aceeași fa
cultate) am fost bursieri an de 
an. Tatăl meu, invalid de război, 
nu ar fi putut niciodată, dintr-o 
pensie, să ne ajute să învă
țăm. să ajungem, astăzi, amîn- 
doi. Ingineri. Pot uita lucrurile

TEODOR POGOCEANU

(Continuare în pag. a Il-a)
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Șl ALEGERI DIN CENTRELE UNIVERSITARE

CONFERINȚE JUDEȚENE ALE 
ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

Spiritul militant, 
revoluționar, 

caracteristică a vieții 
și activității fiecărui 

colectiv studențesc
IA$I

Meritul principal al conferinței 
de dare de seamă șl alegeri a 
U.A.S.C. din Centrul universitar 
Iași este, credem, acela că n-a 
compartimentat analiza fi pros- 
pecția activității viitoare pe do
menii înguste.

împlinirile pe planul funda
mental al vieții studentului — 
pregătirea profesională — expri
mate cu deosebire prin procen
tele calității învățăturii (este 
vorba aici de cei peste 60 la 
sută din studenții lașului care 
au făcut suma învățăturii cu 
medii peste 8) au fost expli
cate, convingător, dar nici o cli
pă cu sentimentul automulțumi- 
rii — prin raportarea la întrea
ga activitate desfășurată de 
A.S.C.

Studenții de la agronomie, bio
logie, istorie, filozofie, medicină 
generală, stomatologie, electro
tehnică, bunăoară, au reușit să 
se situeze pe locuri fruntașe în 
activitatea profesională, unele 
chiar în întrecerea „Fiecare 
A.S.C. — colectiv de educare prin 
muncă și pentru muncă a stu
denților**.  Rezultatele lor trebuie 
neapărat corelate, s-a apreciat 
în conferință, cu participarea 
A.S.C, la realizarea unor forme 
eficiente de integrare, cu preo
cuparea de a înscrie pe fiecare 
student în circuitul unei munci 
utile, presupunind investirea de 
cunoștințe solide. Pe parcursul 
acestei activități (care a totali
zat 62 000 000 lei. valoarea pro
ducției date de studenții ieșeni) 
s-au consolidat trăsăturile de 
responsabilitate față de îndato
riri. După cum, adîncind anali
za, conferința observa legătura 
directă a rezultatelor bune din 
aceste colective cu interesul 
pentru promovarea unei munci 
politico-organizatorice de conți
nut. Adunările generale, de pil

(Urmare din pag. I)

astea ? Niciodată nu le voi uitai 
Am venit în 1969 în întreprin
derea „Independența" cu gîndul 
de a ajunge. în timpul cel mai 
scurt posibil, un om respectat, 
un om capabil să înțeleagă sar
cinile întreprinderii, să se a- 
chite de ele dar. totodată, să rîv- 
nească și să lupte permanent 
pentru introducerea noului... 
Calea cea mai scurtă către în
deplinirea telurilor mele : Mun
ca ! Eu așa sînt : dacă plec a- 
casă într-o zi în care n-am fă
cut ceva cît de cît deosebit, nu
mai îmi capăt liniștea. Nu mă 
pot mulțumi cu îndeplinirea sar
cinilor de serviciu... Cred cu tă
rie că asta este prea puțin și 
că de la un tînăr inginer se aș
teaptă fapte deosebite...

— Fapte deosebite ! Ce fapte 
deosebite vă aparțin, tovarășe 
inginer ?

— Dorința de nou este la 
mine o obsesie. Mă chinuie și, 
uneori. îmi fură întregul timp 
de care dispun. Ce fapte deose
bite am făcut ? Eu nu le judec 
ca... deosebite, le vreau numite 
ca firești, așa le înțeleg ! Cea 
mai importantă dintre ele a fost 
schimbarea tehnologiei la ate
lierul de elemente hidropneu- 
matice. Pe scurt, am observat 
că la fiecare comandă ne care o 
primea întreprinderea se făcea 
o documentație aparte, deși une
le repere ale produsului res
pectiv erau similare cu cele din 
alte comenzi. Spre exemplu, to
talul variantelor la cilindrii 
pneumatici depășea suma de 
5 000, avind peste 450 repere. 
Venea comanda și pentru fie-

1 ELABORAREA UNUI 
NOU SISTEM DE TEH
NOLOGIE APLICATA LA 
PRODUCȚIA TIPIZATA.

Se aplică din iunie 1975. 
Prin aceasta a fost redus, 
cu 80 la sută volumul 
de muncă la comparti
mentul „lansare" și, cu 50 
la sută, volumul de mun
că Ia atelierul de proiec
tare.

Să comparăm rezultatele 
nu cu cele din trecut, ci cu 

cele impuse de viitor
CRA/OVA

Activitatea asociațiilor în răs
timpul analizat în darea de 
seamă a conferinței U.A.S.C. — 
Craiova nu s-a desfășurat peste 
tot și în toate momentele la co
tele maximei responsabilități. O 
serie de acțiuni inițiate și des
fășurate de asociații au avut un 
caracter formal, o putere scă
zută de influențare politică și 
educativă, a masei de studenți. 
iar alteori au lipsit combativita
tea, fermitatea și exigența re
voluționară în analiza și rezol
varea sarcinilor ce le-au stat în 
fată. Acest lucru îl ilustrează cel 
mai bine tocmai calitatea pregă
tirii profesionale. Chiar dacă în 
comparație ftu anii anteriori 
s-au obținut unele rezultate, ele 
nu sînt de natură să mulțumeas
că atita timp cit stadiul actual 
e departe de cerințele mereu 
sporite ale învățămîntului nos
tru superior. Repercusiunile pre
gătirii deficitare se pot răsfrînge 
în activitatea viitoare, Confe ION MIHALACHE

dă, au fost folosite la anii și 
grupele fruntașe, ca for de in
tervenție colectivă, comunistă, în 
toate aspectele activității și vie
ții studenților. Legarea mai 
strinsă a dezbaterilor politice din 
cadrul învățămîntului ideologie 
cu problematica concretă a fie
cărei grupe, posibilă prin recur
gerea la forme de activitrte a- 
decvate — mese rotunde, colocvii 
seminarii politice, simpozioane, 
a completat intervenția A.S.C. 
în planul muncii de educație. 
Cele cîteva sute de delegați la 
conferință, reprezentind zecile de 
colective studențești, și-au regă
sit problemele lor concrete. încă 
în darea de seamă (prezentată 
de Silviu Botezatu, reales in 
conferință președinte al Comi
tetului U.A.S.C. din Centrul uni
versitar Iași), privite dinlăun
tru și puse la modul activ, in
cisiv, nu de simplă trecere în 
revistă.

în dezbateri au fost amintite 
cifre trădind un procent de stu
denți, de fel neglijabil, care-și 
acordă autoderogări de la obli
gațiile lor profesionale — re- 
petenții și cei care promovează 
după multe popasuri de nota 4 
— ca și un alt procent reprezen
tind o studenție făcută comod, 
lînced, pe traiectoria mediocri
tății. S-a făcut o serioasă anali
ză a cauzelor, au reieșit moda
litățile prin care A.S.C. din fa
cultăți trebuie să intervină des- 
fășurînd o activitate capabilă să 
provoace cotituri decisive în via
ta profesională a studenților. 
Dacă încă se pun cu acuitate 
probleme ținînd de prezentarea 
la examene, de promovarea lor 
(la politehnică, de pildă), aces
tea se datorează, a precizat con
ferința, lipsei de fermitate și 
combativitate a unor colective 
studențești atunci cînd dezbat 

rința a cerut să nu se repete 
adunări generale ca acelea ținu
te la anul I. contabilitate-finan- 
țe, anul II, matematică. IV. elec
trotehnică, II, filologie — isto
rie, I, agronomie, în care anali
zele au fost superficiale, fără 
să rezulte din ele măsuri de re
mediere a situației. Trebuie spus 
un .Nu" hotărit dezinteresului 
față de studiu, frecventei nere
gulate la cursuri, seminarii, lu
crări de laborator, pregătirii in
suficiente a seminariilor și lu
crărilor practice, în primul rînd 
în adunările de grupă (pentru a 
nu se mai repeta situația din 
anul universitar 1973—74 cînd. 
de pildă, numărul absentelor a 
atins cote foarte ridicate: la 
electrotehnică, la știinte econo
mice, la medicină).

Punct de incidență a compo
nentelor esențiale ale procesu
lui de formare a viitorilor spe
cialiști. practica productivă a 
devenit, față de anii precedenti. 

problemele muncii. Este cît se 
poate de întemeiată insistența 
conferinței de a transfera hotărit 
nucleul muncii politico-organi
zatorice la nivelul grupei, anu
lui țși experiență există — Ia 
agronomie, bunăoară) acolo un
de problemele pot fi abordate 
în mod concret prin acțiuni efi
ciente. Aceasta, de fapt, va 
facilita urmărirea cu permanen
tă a rezultatelor obținute, cu
noașterea problemelor de fond 
ale procesului instructiv-educa- 
tiv.

S-a cerut o mai serioasă preo
cupare pentru înscrierea adună
rilor de grupă și an ca factor 
principal în seria mijloacelor de 
influențare și intervenție politi
că în viața studenților comuniști. 
Aici, și nu în altă parte, în mod 
regulat, și nu după ori înainte 
de sesiuni, să se analizeze con
duita și rezultatele studenților.

Neîndoielnic că măsura adop
tată de conferință de a se dezba
te în fiecare colectiv de studenți 
planurile de integrare, sarcinile 
de producție care revin indivi
dual studenților, dublată de ini
țierea unor întreceri la nivel de 
grupe și ani (integrate în între
cerea generală „Fiecare A.S.C. 
— colectiv de educare prin mun
că si pentru muncă a studenți- 
lor“) va conduce la dezvoltarea 
pasiunii profesionale, la în- 
■\rirea disciplinei în muncă, 
la stimularea creativității și 
inventivității. Repercusiunile 
se vor face simțite în atitu
dinea față de studiu, în 
pregătirea teoretică, în corelarea 
mai judicioasă a activității pro
ductive cu pregătirea teoretică.

în această direcție, în cuvîn- 
tul primului secretar al Comite
tului județean al U.T.C., Dumi
tru Nagâț, și al secretarului 
U.T.C. de la Uzinele „Nicolina“, 
Petre Lăcătușu, s-au avansat so
luții de lucru privind colabora
rea în cercetare, producție și ac
tivitatea educativă între stu
denți, tinerii muncitori și specia
liști din întreprinderi.

Cuvîntul tovarășului Cristea 
Chelaru, secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R., a îmbo
gățit dezbaterea studențească 
prin prezentarea unui tablou 
amplu al dezvoltării județului 
Iași, așa cum îl prefigurează vii
torul cincinal, cum l-a conturat 
însuși secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia vizitei sale 
în județ. De la acest viitor în
cărcat de responsabilități pentru 
prezent — responsabilități adre
sate celor care se pregătesc să-1 
făurească, tinerii — trebuie 
pornit în tot ceea ce întreprinde 
organizația comunistă a studen
ților ieșeni pentru ca fiecare zi 
de studenție să fie concepută ca 
o anticipare a vieții de specia
list cetățean.

LUCREȚIA LUSTIG

un adevărat proces de muncă și 
creație științifică, o adevărată 
școală de educație comunistă. 
Prin înzestrarea laboratoarelor 
cu instalații și aparate în va
loare de circa 30 milioane lei. 
prin înființarea a două ateliere- 
școală, prin dotarea stațiunii di
dactice experimentale cu încă 
1 500 hectare de pămint au fost 
create condiții tot mai bune pen
tru desfășurarea optimă a prac
ticii productive de către toți 
studenții. Dacă în 1972 valoarea 
muncii prestate de studenti în 
atelierele-școală, în secțiile fa
bricilor și uzinelor, pe ogoare 
și pe șantiere se ridică doar la 
1,6 milioane lei, astăzi aceasta 
se apropie de 26,3 milioane lei. 
Cu toate acestea nu întotdeauna 
integrarea se realizează la cota 
ridicată a unui învățămînt mo
dem.

Idei, preocupări există, trans
punerea lor în acțiune trebuie 
urmărită de către asociațiile 
studenților comuniști cu multă 
consecventă și pe toată durata 
anului universitar, acesta este 
și scopul întrecerii ..Fiecare 
A.S.C. — colectiv de educație 
prin și pentru murică a studen
ților". Ca obiectiv imediat se 
impune relansarea întrecerii 
cu mai multă vigoare in toate 
colectivele studențești de la ni
velul grupelor și anilor de studii.

Aici, la Craiova, deschiderea 
anului universitar a avut loc în 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Aprecierile secreta
rului general al partidului cu 
această ocazie, indicațiile date 
sînt prezente în memoria stu
denților, constituie programul 
de lucru al fiecărei asociații, al 
fiecărui student.

In laboratorul de fizică al 
Grupului școlar de chimie 

din Brăila
Foto : O. PLEC AN

ȘTAFETA 
MUNCII

(Urmare din pag. 1)

rii clujeni în acest an se ridică 
la peste 100 milioane lei • Nu
meroasele inițiative de muncă 
patriotică întreprinse de tinerii 
clujeni în cadrul întrecerii ute- 
ciste s-au concretizat într-o pro
ducție suplimentară în valoare 
de 41 425 744 lei • în acest an, 
tinerii au economisit însemnate 
cantități de metal, carburanți în 
valoare de 46 916 500 lei.

ÎN OCTOMBRIE, O PRODUCȚIE 
SUPLIMENTARĂ IN VALOARE DE 

UN MILION LEI

In cinstea Congresului al X-lea 
al U.T.C. și Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R., uteciștii de la în
treprinderea mecanică de mate
rial rulant „16 Februarie'4 din 
municipiul Cluj-Napoca, între
prindere care a raportat înde
plinirea planului cincinal încă 
din noiembrie 1974, s-au anga
jat să efectueze suplimentar lu
crări de reparații in valoare de 
5 milioane lei. Datorită efortului 
depus de cei peste 1 000 de 
uteciști ce-și desfășoară activi
tatea la I.M.M.R. „16 Februarie" 
Cluj-Napoca, acest angajament 
a fost realizat încă de la în
ceputul lunii octombrie. Un 
nou angajament asumat în 
cadrul Conferinței de dare 
de seamă și alegeri care a 
avut loc zilele trecute prevede 
suplimentarea sarcinilor de re
parații utilaje și confecții ale 
uteciștilor. în această lună, cu 
încă un milion de lei. Dintre 
principalele obiective pe care și 
le-au propus să le realizeze, ti
nerii de la I.M.M.R. în luna oc
tombrie, am reținut : confecțio
narea a 10 bucăți transmisii 
pentru locomotive, repararea a 
5 boghiuri, confecționarea a 500 
rezervoare metalice, repararea a 
10 instalații de apă și aer pen
tru locomotive și a 50 bucăți 
demaroare electrice pentru loco
motivele Diesel.

TOATE EFORTURILE PENTRU 
DEPĂȘIREA ANGAJAMENTELOR

Tinerii uteciști de la între
prinderea „Metalul roșu" din 
Cluj-Napoca se pregătesc in 
aceste zile să întimpine alături 
de Congresul al X-lea al U.T.C. 
și un alt eveniment. semicen
tenarul întreprinderii, care se
va sărbători in prima decadă a 
lunii noiembrie. întreaga acti
vitate a tinerilor se desfășoară 
sub semnul acestor două impor
tante evenimente, în cinstea că
rora s-au întreprins inițiative și 
acțiuni de muncă patriotică în 
valoare de peste 5 milioane lei. 
Pentru toți uteciștii din între
prindere fiecare zi din luna oc
tombrie este o zi cu producție 
record, o zi în care toate efor
turile sînt îndreptate pentru 
depășirea angajamentelor. Pînă 
în prezent, au fost realizate 
pește plan de către uteciștii de 
la „Metalul roșu" două mașini 
de tricotat universale, un lot de 
piese de schimb în valoare de 
peste 200 000 lei. importante lu
crări de reparații și întreținere 
a instalațiilor și mașinilor în
treprinderii, un motor electric 
în valoare de 2 000 lei.

★

Luna octombrie, ne spunea to
varășul loan Presecan. pre
ședintele Consiliului tineret 
muncitoresc al Comitetului ju
dețean Cluj al U.T.C.. va 
fi o lună a producțiilor record 
pentru toți tinerii din județul 
nostru. Angajamentele luate de 
ei în conferințele de dare de 
seamă și alegeri, rezultatele 
obținute în prima decadă a lunii 
sînt o dovadă grăitoare în acest 
sens. La întreprinderea de ca
zane mici și arzătoare din Cluj- 
Napoca, tinerii uteciști au pus 
la punct de curînd o nouă ma
șină de debitat garnituri și ta
blă groasă pînă la un milime
tru. în valoare de 25 000 lei care 
va aduce anual întreprinderii 
importante economii de mate
riale și materie primă. Tot la 
această întreprindere, tinerii 
s-au angajat să efectueze 10 000 
de ore muncă patriotică la lu
crări de reparații și confecții ca
zane. Săptămîna de muncă re
cord organizată intre 5—11 oc
tombrie la întreprinderea „Elec
troceramica" Turda a adus în
treprinderii o producție supli
mentară de peste 100 000 lei. în 
luna octombrie tinerii vor rea
liza aici acțiuni de muncă pa- 
triotică ce se vor concretiza in
tr-o producție suplimentară de 
peste 1 milion de lei. Un alt 
colectiv de tineri de la între
prinderea „Industria sîrmei" 
Cîmpia Turzii va /ealiza peste 
plan, pînă la Congres, 300 tone 
sîrmă trefilată. 60 tone sîrmă 
cablată, 63 motoare electrice, 
500 bucăți piese sinterizate și fi
liere, 200 tone sîrmă lițată.

Basmul popular românesc 
și editurile

îndemnat de Ion Ionescu de 
la Brad și N. Filimon să-și aș
tearnă pe hîrtie și să-și publice 
poveștile, Petre Ispirescu a 
atras de la bun început atenția 
marilor personalități culturale 
ale vremii — Odobescu, Dela- 
vrancea, Hasdeu, Alecsandri — 
care l-au încurajat și apreciat 
la modul cel mai elogios cu 
putință. Deschizîndu-și sub a- 
semenea auspicii drumul, ope
ra lui Ispirescu s-a impus con
temporanilor și generațiilor ur
mătoare, cîștigîndu-și, pe bună 
dreptate, un primat inatacabil, 
ridicîndu-se cu mult deasupra 
tuturor celorlalte colecții, in
clusiv asupra celor ce reprodu
ceau fidel basmul popular. Fă
ră îndoială, acest prestigiu de 
invidiat își are temeiul în pri
mul rînd în arta povestitorului. 
Dar la consolidarea acestei po
ziții au contribuit și alte îm
prejurări, una dintre ele fiind 
aceea că literatura didactică ce 
simțea imperios nevoia unei co
lecții de basme pentru tineret, 
a utilizat basmele lui Ispirescu 
reproducîndu-le ani de-a rîndul 
în toate manualele de română. 
Pînă în 1970 opera lui Ispirescu 
cunoscuse 90 de ediții prefața
te, îngrijite sau comentate.

Numai că, și asupra acestui 
aspect dorim să atragem aten
ția, reeditarea basmelor lui Is
pirescu nu este talonată de pu
nerea în valoare și a al
tor colecții de basme la 
fel de bine realizate, de re
prezentative pentru epoca în 
care au fost înregistrate, 
pentru zonele din care au 
fost culese, pentru proza popu
lară românească, în ansamblu, 
al cărei peisaj artistic și de 
motive este redus în felul aces
ta numai la ceea ce a scris Ispi
rescu, fapt ce poate duce, și a 
și dus în realitate, la o cunoaș
tere, abordare și apreciere uni
laterală a basmului românesc.

Peisajul de ansamblu al bas
mului popular românesc, viziu
nea generală asupra prozei 
noastre tradiționale ar fi mai 
exacte, mai aproape de realita-

Adevărată probă a profesionalitătii

Pionierii patriei trăiesc în a- 
ceste zile momente de o puter
nică semnificație politico-edu- 
cativă, prilejuite de conferințele 
județene ale Organizației pio
nierilor.

In cele 32 de conferințe jude
țene care și-au ținut lucrările 
pînă în prezent, delegații uni
tăților și ai consiliilor Organi
zației pionierilor au dez
bătut, într-un spirit de înal
tă exigență, sarcinile ce re
vin Organizației pionierilor în 
aplicarea istoricelor hotărîri ale 
celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R., a prețioaselor recoman
dări ale secretarului general ai 
partidului, analizînd pe larg ac
tivitatea desfășurată în perioada 
ultimilor patru ani în domeniul 
educației prin muncă și pentru 
muncă, contribuția adusă de 
unitățile, detașamentele șî gru
pele de pionieri la obținerea u- 
nor rezultate cît mai bune la în
vățătură, sprijinul acordat șco
lii în pregătirea practică pro
ductivă a tinerei generații, in 
legarea învățămîntului de prac
tică.

De asemenea, a fost dezbătută 
activitatea, ideologioo-politică de 
educare în spirit revoluționar a 
pionierilor și școlarilor, pentru 
cunoașterea cît mai temeinică 
de către aceștia a trecutului 
glorios de luptă a poporului și 
partidului nostru, a clasei mun

te, dacă editorii ar fi procedat 
la o mai echilibrată valorifica
re a întregii noastre literaturi 
populare în proză, dacă alături 
de Ispirescu ar fi fost editate 
cît de cît șî colecții apropiate 
ca valoare fiecare în parte, su
perioare luate la un loc, pentru

cuprinderea lor în timp și spa
țiu, cum sînt cele semnate de
I.C.  Fundescu, Gh. Catană, Ion 
Pop-Reteganul, I. G. Sbierea, 
Ion C. Măldărescu. Dumitru 
Stăncescu, Tudor Pamfile, Al. 
Vasiliu, D. Furtună ș.a. Toți 
acești culegători la un loc abia 
dacă au fost reeditați, în ultimii 
30 de ani o dată, cel mult de 
două ori, în ediții fără ecou, ca 
să nu mai vorbim de majorita
tea celor ale căror colecții sînt 
o raritate chiar pentru specia
liști. A avea la îndemînă, în ti
raje de masă, o atît de bogată

Zgîrietorii sau semnatarii 
fără operă

Există în țară, peste tot, un 
număr impresionant de monu
mente, unele de sute de ani, a- 
testind momente ale istoriei și 
culturii noastre, ale ființei po
porului român, aproape toate 
de o valoare inestimabilă. Toa
te își așteaptă în orice anotimp 
și mai ales vara vizitatorii cu
rioși și însetați de frumos, din 
țară și străinătate. Voroneț, Mol- 
dovița, Sucevița, Putna, Arbore, 
Cetatea Neamțului, Agapia, Mă
năstirea Neamțu, Ipotești, Hu- 
mulești, Mircești — în nordul 
Moldovei ; Bistrița, Sighișoara, 
Rîșnov, Arnota, Curtea de Ar
geș, Tismana, în sudul țării — 
sînt numai cîteva din aceste va
loroase monumente.

care cilindru se întocmeau cite 4 
dosare de documentație și la 
lansarea în producție acestea 
trebuiau copiate (se întocmea 
aceeași fișă tehnologică, la fie
care execuție în parte a fiecărei 
comenzi etc).

Desigur, nu poți rămîne indi
ferent cînd vezi că un lucru se 
face prost și neeconomicos. Am 
efectuat un studiu migălos — 
asupra căruia nu aș vrea să In
sist — și am gîndit o soluție 
prin care, la început de trimes
tru, se pot centraliza comenzile 
și pot fi lansate în producție 
deodată, ceea ce implică o sin
gură documentație tehnică, o 
singură pregătire a mașinilor în 
atelierul respectiv și munca de
vine optimă. Mai greu a fost, 
insă, cu schimbarea mentalită
ții. Cei de la „lansare" se obiș
nuiseră cu dosarele, copiau 100 
de fișe și tot atîtea bonuri de 
materiale și copiatul nu-i obliga 
să gindească. Numai că, spre 
exemplu, la cilindrii hidraulici 
se făceau cel puțin 6 000 de ase
menea fise de nu mai încăpeau 
în dulap. Acum, dispun de 15 
file în care sînt trecute toate 
variantele și durează doar zece 
minute întocmirea unui bon de 
materiale. Am lucrat împreună 
și, în 15 minute, am făcut do
cumentația tehnică a 3 comenzi, 
înainte, acest lucru se făcea în 
4 ore și necesita 80 de fișe teh
nice și 80 de bonuri de mate
riale. Dar încă mai aud : „...era 
mai bine cum se făcea înain
te !" Cînd oare vor ajunge unii 
să înțeleagă că este posibil să 
obții cu un volum de muncă mai 
mic un randament mai mare ?

— Știu că sînteți și autorul 
unor inovații. Cum se naște o 
inovație ?

— Nu o să vă spun o nou
tate : o inovație, de obicei, se 
naște din stricta necesitate a 
procesului productiv. Trebuie, 
însă, să sesizezi, să vezi, să ob
servi ceea ce ar putea fi îmbu
nătățit. Am să vă dau exemplu 
cu......Testolitul". Este un mate- 

citoare, a realizărilor obținute 
de oamenii muncii români, ma
ghiari, germani șl de alte na
ționalități pe calea construcției 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Participanții la conferințe, 
pionieri, comandanțî-instructori, 
cadre didactice, părinți, spe
cialiști din diferite domenii de 
activitate au reliefat experiența 
acumulată de organizație în an
trenarea pionierilor la concepe
rea, organizarea și conducerea 
propriilor lor acțiuni, în perfec
ționarea cadrului politic, orga
nizatoric al muncii educative și 
de afirmare a democrației pio
nierești. In acest context, a fost 
apreciat în mod deosebit bo
gatul conținut politico-educativ 
al unor ample acțiuni pionie
rești cum sînt : „De la comu
niști învățăm cutezanța", „Noi 
creștem odată cu țara", „Partid 
iubit, părinte drag, îți mulțu
mim", „Marșul Victoriei", „A- 
saltul Carpaților", „România 
socialistă, țara mea de glorii".

Animați de dorința de a găsi 
metodele și formele cele mai 
adecvate pentru formarea pro
filului etic și profesional al ti
nerei generații, participanții au 
adoptat planuri de măsuri me
nite să îmbunătățească Contri
buția organizației pionierilor la 
educarea prin și pentru muncă, 
în spirit revoluționar, a pionie- 

paletă a basmului popular ro
mânesc ar însemna a avea cel 
mai fidel, mai Interesant și mal 
atractiv tablou al folclorului 
nostru, lectură preferată a ce
lor mai tineri, sursă de medi
tație și de satisfacție estetică 
pentru cei maturi. După cum 
ar însemna, desigur, a avea la 
îndemînă un corpus de creații 
folclorice valoroase, care ar pu
tea exercita în mod eficient 
funcția de instrument al edu
cației estetice, de mijloc de în- 
rîurire hotărîtoare a sensibili
tății cititorilor de vîrstă frage

dă, de modelare a unor trainice 
convingeri etice.

Sînt toate acestea doar cîteva 
observații menite să rețină a- 
tenția editorilor asupra valori
ficării științifice, utile, a bas
mului popular românesc pen
tru a răspunde gustului citito
rului tînăr, pentru a-1 ajuta să 
pătrundă mai ușor în „împără
ția" reală a basmului popular 
românesc, al cărui tablou gene
ral trebuie cunoscut și apreciat 
în imensa-i varietate și bogă
ție.

AL. DOBRE

Peste tot, alături de revelația 
trăită emoționant în fata aces
tora, zgîrietorii, cu stupida lor 
obrăznicie și inventivitate, Hi 
trezesc cu adevărat un senti
ment de revoltă. Indivizi acul- 
turali încrustează cu nerușina
re numele, vrînd să devină ast
fel nemuritori. Inscripții cît maî 
năstrușnice, mai vechi, la care 
se adaugă cu o neiertată per
sistență altele noi. La Voroneț, 
majoritatea sînt încrustate cali
grafic în locurile cele mai neaș
teptate, încadrate în chenar or
namentat. Te surprinde chiar 
gîndul că cineva s-a urcat cu o 
seară, eît mai sus, la loc cît mal 
vizibil și mai sigur, să-și sape 
numele întru eternitate. „Se apa

rial scump și. la un moment 
dat, nu se mai găseau plăci de 
testolit, intervenise un „gol" în 
aprovizionare. Atunci. împreună 
cu tehnicienii Nicolae Nan și 
Ioan Man am analizat posibili-

2. „SCHIMBAREA TEH
NOLOGIEI DE EXECU
ȚIE A PLĂCILOR DE E- 
ȘAPARE DE LA UNEL
TELE PNEUMATICE" — 
inovație omologată în a- 
prilie 1975 și aplicată la 
secția „Mecanică". Bene
ficii ; peste 50 000 Iei a- 
nual

tățile de înlocuire a testolitulul 
cu mase plastice injectate în 
matrite. Am executat grabnic o 
matriță și experimentul a reușit. 
Procedeul s-a extins, apoi, la 
toate uneltele pneumatice. După 
cum vedeți, dacă există preocu
parea pentru nou. este imposi
bil să nu reușești ! Și. mai ales, 
dacă preocuparea este comună 
pentru mai multe capete... în 
introducerea noului, egoismul 
nu are ce căuta...

— Desigur, unde-s mai mulți 
și puterea... creatoare crește î

— Crește ! Iată, împreună cu 
inginerul Gheorghe Branosche 
și tehnicianul Nicolae Nan am 
observat că apăreau unele difi
cultăți în etanșeitatea pistonu
lui cilindrului pneumatic. Ne-am 
gindit împreună ce este de fă
cut. Notați : dorința de maî 
bine, de a schimba ! Și, discu- 
tînd, noi am ajuns la concluzia

3. „CONCEPEREA U- 
NUI NOU TIP DE PIS
TON PENTRU CILIN
DRII PNEUMATICI" — 
inovația a fost lansată în 
producție chiar cu cîteva 
zile înainte de convorbirea 
mea cu inginerul Udroiu. 
Se estimează beneficii de 
cel puțin 60 000 lei. 

rilor și școlarilor, la formarea 
viitorilor constructori ai socia
lismului șî comunismului in pa
tria noastră.

La lucrările conferințelor au 
participat primi secretari și se
cretari ai comitetelor județene 
P.C.R.

In cadrul conferințelor, parti
cipanții la secțiunile pentru pio
nieri au ales locțiitorii președin
ților consiliilor județene, pio
nierii delegați la Conferința Na
țională ; în secțiunile pentru a- 
dulți au fost alese consiliile ju
dețene și delegații la Confe
rința Națională.

Conferințele județene au a- 
dresat, în numele tuturor pio
nierilor și școlarilor, al cadrelor 
care se ocupă de educarea tine
rei generații, telegrame Coml- 
miteiului Central al parti
dului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care ex
primă profunda dragoste și 
recunoștință pe care copiii 
patriei lp nutresc față de par
tid și secretarul său general, ari* * 
gajîndu-se să acționeze cu toată 
hotărîrea pentru traducerea in 
viață a sarcinilor trasate de 
partid Organizației pionierilor 
în educarea tinerelor vlăstare 
ale țării, în spiritul nobileîSr 
idealuri ale socialismului și co
munismului.

rie gîndul", ar spune cronicarul. 
S-au făcut în anii noștri eforturi 
uriașe pentru restaurarea mo
numentelor, s-au investit sume 
Importante și c regretabil că 
obiceiul și mania condamnabilă 
dăinuie.

Revoltai împotriva acestora, 
Hogaș notează ironic în „Amin
tiri dintr-o călătorie" : „Toți cîți 
trecuseră pe-aici, călători, poa
te ca și mine, își zgîriaseră nu
mele lor în scoarța umedă a fa
gilor. Cu drept, sau fără drept, 
găseam vinovați în gîndul meu, 
pe toți acești zgîrietori de co
paci care avuseseră deșertăciu
nea vrednică de ris de a-și eter
niza numele..."

In timp ce în cărțile destinate 
vizitatorilor unii își exprimă 
prețuirea*  admirația față de a- 
ceste valori, alții își sapă nu
mele la fața locului, comit ade
vărate acte de vandalism.

Iată cum își afirmă spiritul la 
mănăstirea Bistrița, pe vop
seaua picturii din 1620, într-un 
chenar bine săpat, o oarecare 
persoană din Călărași : „Aurelia 
Barbu, Călărași — Ialomița, Azi 
16 VIII 1971". Cum se îniîmplă, 
cineva a adăugat sub numele ei: 
„imbecilă". Alături semnează A- 
dina + Titi, Popescu Adrian, 
Vivi + Oostel și alții. E adevă
rat, au Înaintași veterani.

In Cheile Bicazuluî, unde co
loșii de piatră te impresionează 
dîndu-țl sentimentul perenită
ții, un oarecare Alexandru Găi
nă a venit cu bidineaua și oale 
cu vopsele din comuna Bucin, 
jud. Neamț să picteze și să scrie 
versuri penibile. La Sighișoara, 
pe turnul cu ceas semnează 
printre alții : Deac, Luca, Ist
van, Herta 15 X 72, Lucy, Por- 
cu, Grișa, Pușa 1972. Și spre mai 
marea izbîndă față de alții, în 
cavoul lui Alecsandri de la Mir
cești semnează o fată pe care o 
cheamă, nici mai mult nici' mai 
puțin decît Pîrîială Florentina. 
Dar nu e singură. Alături de al
ții cîteva sute mai sînt și Arte- 
nie Mariana, Călin și Fantomas 
Martin, Culiță și Coca și, în 
sfîrșit, Tiriplie Vasile.

Alături de o mai intensă edu
cație făcută tinerilor în acest 
sens, întrucît multi dintre zgî- 
rietori își dau adresa, ar fi bine 
Bă fie trași Ia răspundere.

VALERIU VARVARI

că se poate face un pas îna
inte. . Am construit un nou tip 
de piston. S-au executat deja 
10 cilindri cu acest tip de piston 
pentru a fi trimiși la probele de 
anduranță la întreprinderea 
„Autobuzul", urmînd a fi mon
tate direct pe mașini. Să spe
răm că probele vor fi încunu
nate de succes 1

— Aveți și alte proiecte pe 
masa de lucru ?

— Proiectele! Proiecte am 
destule... Dacă aș avea și timp 
mai mult ! Am conceput, îm
preună cu inginerul Dumitru 
Oaidă, un electrodistribuitor 
pneumatic românesc. Sublimați 
românesc pentru că asemenea 
aparate le importăm. Nu uit 
niciodată îndemnurile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de a con
tribui, cu inteligenta româneas- 
că, la rezolvarea unor proble
me tehnice. Bunăoară, electro- 
distribuitorul nostru este mult 
mai simplu și, credem, mult mal 
eficace. Vom economisi. astfel, 
sume importante de bani în va
lută. Dar nu numai valută, ci și 
tiriip. Gindiți-vă cit durează 
pînă vine un aparat din import... 
Or, producția întreprinderii nu 
are nevoie de „timpi morți"...

Deci, tovarășe inginer U- 
droiu, cum apare pasiunea pen
tru NOU?

— Apare numai dacă renunți 
la comoditate șî nu te conduci 
după ideea că dacă schimbi sau 
nu ceva, remunerația, la sfîrși- 
tul lunii, tot o primești. Este 
nevoie și aici de o înaltă con
știință patriotică : trebuie să 
dăruim țării întreaga noastră 
capacitate creativă astfel încit 
să ne ridicăm la nivelul altor 
țări, cele mai dezvoltate din 
punct de vedere tehnic și să re
ducem decalajul care ne des
parte de ele. Fără dorința fier
binte de NOU • realizat prin 
propriile forțe —■ nu vom putea 
face saltul înainte pe care ni-1 
cere, în propriul nostru interes, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretarul general al partidului.
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Vizita primului ministru
*4

al Republicii Insulele Capului Verde
Sosirea

în Capitală
La invitația primului ministru 

al Guvernului Republicii Socia
liste România, tovarășul Manea 
Mănescu, marți după-amiază a 
sosit în Capitală Pedro de Ve
rona Rodrigues Pires, primul 

s ministru al Republicii Insulele 
Capului Verde, care, împreună 
cu soția, doamna Adelsia L. Bar
reto, face o vizită oficială de 
prietenie în tara noastră.

Oaspetele este însoțit de Luis 
Fonseca, membru al Comitetu
lui Național, responsabilul Direc
ției regionale de partid St. Vi
cente, Leonillo Monteiro, direc
torul național al industriei, e- 
nergiei și resurselor naturale, de 
alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, împo
dobit cu drapelele de stat ale ce
lor două țări, unde a avut loc 
ceremonia sosirii oficiale, pri
mul ministru oaspete a fost sa
lutat de primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, Îm
preună cu soția, de Angelo Mi
culescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii 
și Industriei alimentare, de mi
niștri și alte persoane oficiale.

CAMPANIA "AGRICOLĂ DE TOAMNĂ Acționînd ca buni gospodari

SA URGENTAM EXECUTAREA TUTUROR LUCRĂRILOR!
CALITATEA

SEMĂNATULUI- CHEIA
PRODUCȚIILOR SPORITE

rumbul, recoltat acum 10 zile, rioada de iarnă. Spunem aceasta 
Arătura, destul de bolovănoasă, , întrucît așa cum rezultă din 
am mărunțit-o, iar după semă- ‘ datele centralizate la Direcția a-

Începerea CONVORBIRILOR OFICIALE

Condițiile specifice din aceas
tă toamnă au determinat modi
ficarea unor recomandări pri
vind semănatul griului în raport 
de starea umidității solului. 
Pentru diminuarea efectelor de
ficitului de umiditate din sol se 
cuvine depus un efort mai mare 
la pregătirea terenului, astfel 
ca să se asigure un pat germi
nativ corespunzător. Pînă în 
prezent jumătate din suprafața 
prevăzută pe ansamblul țării a 
fost semănată cu grîu, procente 
mai avansate inregistrîndu-se 
în județele Satu Mare, Vîlcea, 
Botoșani, Harghita, Hunedoara, 
Covasna. Sînt însă unități agri
cole unde se consideră că semă
natul griului se mai poate ami
na, pînă cind vor cădea precipi
tații, lucru care s-a întîmplat. 
Dar, cu atît mai nejustificată 
este această reținere în județele 
Constanța, Ialomița, Brăila unde 
grîul amplasat în terenurile iri
gate nu a primit..................
proporție udarea 
nare.

Dar, acolo unde 
bilități pentru 
udărilor și terenul este

jorarea normei de semănat de 
la 220 la 240 kg la hectar și a- 
dîncimea de îngropare la 6 cm. 
Folosim 4 soiuri cu perioade de 
vegetație diferită și după pre
mergătoare — 40 la sută prăsi
toare, 15 la sută păioase, 35 la 
sută leguminoase și plante teh
nice, 10 la sută ceapă“.

Cum sînt respectate în teren 
aceste decizii ? în ziua vizitei 
noastre se semăna grupat cu 4 
semănători. Inginera Ioana Ber- 
cea era prezentă în cîmp. Me
canizatorul Vasile Ozun ne in
formează că indicațiile specia
liștilor diferențiate de la parce
lă, la parcelă sînt urmate întoc
mai. „Aici, unde lucrăm acum, 
planta premergătoare a fost po-

nat urmează tăvălugul inelar 
pentru a se face un contact mai 
bun între sol și sămîntă. Pen
tru că anul trecut am fertilizat 
aici cu gunoi de grajd, urmează 
să dăm azotat ca îngrășare fa- 
zială la iarnă". Respectarea 
strictă a condițiilor agrotehnice 
și de calitate specifice a permis 
în anul trecut, cu toată situația 
nefavorabilă, realizarea unei 
producții medij pe 800 ha de 
3 800 kg grîu la ha. Pentru 
producția anului viitor, modul 
in care s-a demarat, faptul că 
sînt respectate condițiile agro
tehnice. de data aceasta specifi
ce acestui an, garantează reali
zarea producțiilor planificate și 
chiar depășirea lor.

Se cuvine menționat că preci
pitațiile din ultima perioadă nu 
au completat decît în mică mă
sură deficitul de umiditate din 
sol. De aceea, și în. continuare 
trebuie acordată o deosebită a- 
tenție calității lucrării de semă
nat a griului, care trebuie înche
iată pînă la 20 octombrie.

ȘTEFAN DORGO.ȘAN

decît în mică 
de aprovizio-

RITMUL ÎNSILOZĂRII

Marți după-amiază, la Pala
tul din Piața Victoriei, au în
ceput convorbirile oficiale din
tre primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, și primul 
ministru al Republicii Insulele 
Capului Verde, Pedro de Verona 
Rodrigues Pires.

în cursul convorbirilor, desfă
șurate într-o ambianță de cor
dialitate, au fost evidențiate bu
nele relații dintre România și 
Republica Insulele Capului Ver
de, au fost, releva te raporturile 
de solidaritate militantă stator
nicite între P.C.R, și PAIGC, 
profunda semnificație a întîlni- 
rilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Aristides Pereira.

w *
Primul ministru ăl Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, îm
preună cu soția, a oferit marți 
un dineu oficial în onoarea pri
mului ministru al Republicii 
Insulele Capului Verde. Pedro 
de Verona Rodrigues Pires, și a 
soției sale.

Au luat parte Gheorghe Oprea

Au fost subliniate posibilitățile 
de dezvoltare a cooperării 
și colaborării dintre cele două 
țări, în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii, colaboră
rii și destinderii internaționale. 
Au fost examinate acțiunile ce 
vor fi întreprinse de ambele 
părți pentru valorificarea posi
bilităților de dezvoltare a schim
burilor comerciale și de inițiere 
a unor acțiuni de cooperare eco
nomică și tehnică.

La convorbiri participă Nico
lae Ionescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Ion St.

★
și Angelo Miculescu. viceprim- 
miniștri ai guvernului, George 
Macovescu, Ion Cozma, Radu 
Păun, Nicolae Ionescu, membri 
ai guvernului, Ion Șt. Ion, secre
tar general al Consiliului de 
Miniștri, alte persoane oficiale.

Au participat Luis Fonseca, 
Leonillo Monteiro, Manuel Du
arte, Amilcar Baptista și Carlos

Ion, secretar general al Consi
liului de Miniștri, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Stanciu, ad
junct al ministrului agriculturii 
și industriei alimentare, Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

Iau parte Luis Fonseca, mem
bru al Comitetului Național, res
ponsabilul Direcției regionale de 
partid St. Vicente, Leonillo Mon
teiro. directorul național al in
dustriei, energiei și resurselor 
naturale, Manuel Duarte, consi
lier juridic la Președinția Re
publicii, Amilcar Baptista, co
mandantul regiunii a doua mi
litare.

nu sînt posi- 
administrarea 

______ v. _____ . _:'.3 uscat, 
cum trebuie procedat ? „în pri
mul rînd, ne spune tinăra ingi
neră Ioana Bercea de la C.A.P. 
Mihăiești. județul Olt. acordăm 
o deosebită atenție calității tu
turor lucrărilor care se aplică, 
în complex, la semănatul griu
lui. Concret, am discuit de 5 
ori, față de 2 ori cum am stabi
lit inițial, pentru a mărunți cît 
mai bine solul. Am hotărît ma-

FURAJELOR
TREBUIE INTENSIFICAT

Prin așezarea sa geografică, 
județul Vrancea dispune de su
prafețe întinse cu pășuni și 
finețe naturale. Aceasta expli
că dealtfel și ponderea mare a 
sectorului zootehnic în agricul
tura județului. Acum cînd, din

cîmp s-au strîns o bună parte 
din produse, mai puțin cele 
grosiere, în fiecare unitate a- 
gricolă trebuie analizat modul 
cum se încheie balanța furaje
ră, în ce măsură s-a reușit asi
gurarea hranei animalelor pe pe-

gricolă județeană balanța fura
jeră a unităților cooperatiste în
registrează pînă acum un de
ficit de aproape 4 000 tone fin, 
75 000 tone suculente și 68 000 
tone grosiere. „Iată de ce, ne 
spune tovarășul Traian Sonea, 
director cu producția animală 
în cadrul Direcției agricole ju
dețene. sub directa îndrumare a 
organelor agricole de resort, am 
inițiat o amplă acțiune de iden
tificare a surplusului de fîn atiț 
în unitățile 
în sectorul 
mare, cele 
contractate 
repartizate 
registrează 
respectiv. ___ __
cele 21 000 tone de tescovină de 
la struguri, care va fi uscată și 
măcinată, precum și pe canti
tăți importante de borhot de la 
fabricile de zahăr. O altă sursă 
este făina de ciocălăi, care fo
losită în amestec cu melasă și 
uree, dă în final un furaj cu 
însușiri calitative superiare. 
Dacă la cantitățile amintite mai 
adăugăm și faptul că în cîmp se 
recoltează și se însilozează alte 
zeci de tone de coceni de po
rumb, putem afirma că anima
lele vor dispune de hrană îndes
tulătoare pentru perioada de 
iarnă".

Sîntem convinși că măsurile 
prezentate mai sus, se vor în
cheia cu rezultate bune, că ele 
vor contribui la acoperirea în 
mare parte, sau totală a defici
tului de furaje. Acestea nu ab
solvă însă cu nimic răspunde
rile ce revin ki această perioadă 
comandamentelor comunale care 
în paralel cu celelalte lucrări, 
au datoria de a urgenta strînge- 
rea și însilozarea cocenilor de 
porumb, a coletelor de sfeclă 
precum și a tuturor resturilor 
vegetale care constituie furaj 
pentru animale. Spunem aceasta

cooperatiste cît și 
individual. Ca ur- 
12 000 tone 

pînă acum, vor 
unităților care 

deficit la produsul 
Contăm apoi și pe

fin. 
fi 

în-

întrucît din constatările din te
ren reiese că se acționează însă 
slab în această direcție. Așa, de 
exemplu, in comuna Băleni, 
unde culesul porumbului s-a 
încheiat pe întreaga suprafață 
de 712 hectare, cocenii au fost 
tăiați doar de pe 100 de hecta
re. Primarul comunei, tovarășul 
Nițu Stanciu, ne asigură că defi
citul. de 3 000 tone furaje va fi 
acoperit tocmai prin însilozarea 
cocenilor de porumb. Dacă, 
mecanizatorilor Constantin Ru- 
su și Nicolae Constantin, nu li 
se vor adăuga alte forțe umane 
și mecanice, va fi greu de pre
supus că cele 3 000 tone siloz 
vor fi asigurate în timpul optim. 
O situație asemănătoare am în- 
tilnit și la cooperativa agricolă 
din Ciorăști, unde zilnic în sec
torul zootehnic se consumă 
70—80 tone furaje. Cu toată hăr
nicia de care dau dovadă me
canizatorii Ionel Mușat. Gheor- 
ghe Petrea1 și Ionel Oprea ei 
abia pot aisgura consumul zil
nic, dar să mai și asigure un 
surplus de 5 000 tone furaj cît 
reprezintă deficitul pe care îl 
are acum unitatea. Lucrurile 
stau mult mai slab în unitățile a- 
gricole cooperatiste din Jariș- 
tea, Bordești, Bogza, Focșani.

Avînd în vedere că din cauza 
lipsei de precipitații culturile 
duble furajere au o producție 
mai scăzută, cea mai importantă 
sursă pentru hrana animalelor 
o reprezintă însilozarea furaje
lor existente în cîmp : coceni de 
porumb, colete de sfeclă în a- 
mestec cu coceni tăiați, vrejuri 
din grădinile de legume etc. 
Datorită acestui fapt, așa cum 
am mai arătat, comandamente
le comunale trebuie să mobili
zeze oamenii și la aceste lu
crări de o importanță deosebită 
pentru asigurarea hranei anima
lelor la timp și în cantitățile 
necesare.

OVIDIU MARIAN

*

Premii pentru soliștii
romani în concursuri

internaționale
Noi motive de satisfacție a o- 

ferit participarea recentă a unor 
tineri soliști din țara noastră la 
cîteva importante manifestări 
muzicale internaționale, repre
zentanții români adăugind alte 
premii la palmaresul existent.

La Concursul internațional 
„Ferenc Erkel" de la Budapesta, 
soprana Cornelia Pop Angelescu, 
solistă a Operei Române din 
București, a obținut premiul III, 
baritonul Emil Iurașcu, solist al 
aceleiași opere, premiul special, 
iar basul Airizer Csaba, solist al 
Operei din Timișoara — premiul 
„Erkel".

Cvartetul „Academica" al Con
servatorului „Ciprian Porum- 
bescu“, alcătuit din Mariana 
Sirbu — vioara I, Ruxandra Co
lan — vioara a Il-a, Constantin 
Zanidache — violă și Mihai 
Dăncilă — violoncel, a fost dis
tins cu premiul I la Concursul 
international de la Belgrad. A- 
celeiași formații i s-a atribuit 
premiul special pentru interpre
tarea unei opere contemporane 
— Cvartetul op. 17 nr. 2 de Bela 
Bartok.

Și o ultimă noutate : juriul 
Concursului „Paganini", care se 
desfășoară la Genova, a acordat 
premiul II violonistului Petru 
Csaba, student la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu" din Bucu
rești.

(Agerpres)

Expoziție 
de grafică cubaneză
In Mia Ateneului Român s-a 

deschis, marți 1a amiază, o ex
poziția da grafică din Republica 
Cuba. Organizată de Consiliul 
Culturii si Educației Socialiste 
tn cadrul programului de cola
borare culturală dintre cele două 
țări, expoziția se Înscrie în fi
rul manifestărilor prilejuite de 
cea de-a XV-a aniversare a sta
bilirii relațiilor diplomatice din
tre România șl Cuba. Graficienii 
Cesar Iteal Jimenez, Jose Luis 
Posada Medio, Roberto Fabelo 
Perez șl Luis Miguel Valdes ex
pun 60 de lucrări care transmit 
mesajul de pace al poporului cu
banez, bucuria de a trăi și 
a munci, de a-șl clădi un viitor 
din ce tn ce mai luminos, in care 
•înt prezentate chipuri expresi
ve de oameni, constructori ai 
vieții noi.

La festivitate au rostit scurte 
alocuțiuni Ion Franzetti, vice
președinte al Uniunii artiștilor 
plastici, și Luis Miguel Valdes, 
comisarul expoziției.

în asistență, la vernisaj se 
aflau Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Constantin 
Potingă, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, oameni de artă 
și cultură.

Au participat, de asemenea, 
Humberto Castello, ambasado
rul Republicii Cuba la Bucu
rești. alți șefi de misiuni diplo
matice acreditați in tara noas
tră, membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

cu campioni 
ieri și de azi, 
pentru tinerii

Finalele campionatelor
naționale de box

în

(Urmare din pag. I)

DAN VASILESCU

Sala sporturilor 
are loc o nouă 
verificare dintre

București, voleibaliștii 
au învins echipa cam- 
mondială cu scorul de

campionatul național de 
programate astăzi

SCÎNTEII TINERETULUI
„SERILE

Pires Perreira, care-1 însoțesc pe 
primul ministru al Republicii 
Insulele Capului Verde.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, primul ministru Manea 
Mănescu și primul ministru Pe
dro de Verona Rodrigues Pires 
au rostit toasturi.

„Decada cărții românești
Manifestarea centrală a .De

cadei cărții românești — 1975" 
a fost, marți, „ziua" Editurii E- 
minescu. După participările la 
numeroase acțiuni culturale — 
expoziții de carte, simpozioane, 
lansări de noi volume, organiza
te în diverse localități ale țării 
— Brasov, Constanța. Focșani, 
Galați. Ploiești. Tg. Mureș, re
prezentanți ai Editurii Emines
cu s-au întîlnit, la librăria „Mi
hail Sadoveanu" cu cititori bucu- 
reșteni.

Editura Eminescu — declara 
cu acest prilej directorul Valeriu 
Râpeanu — specializată în ti
părirea literaturii românești ac
tuale, a ajuns să satisfacă gus
tul exigent al cititorului con
temporan oferind, anual, sute de 
cărți de poezie, proză sau tea
tru, traduceri sau lucrări de 
istorie și teorie literară. Numai 
de la începutul acestui an și 
pînă în prezent au fost scoase 
de sub tipar peste 120 de titluri

într-un tiraj de circa 2 500 000 
exemplare. Colecții ale editurii 
precum „Permanențe-Perspecti- 
ve“. „Panorame", „Biblioteca 
critică", „Eminescu", „Rampa" 
și-au cîștigat. în ultima vreme, 
o mare popularitate prin in
cluderea în paginile lor atît a 
creațiilor unor scriitori consa- 
crați cît și ale debutanților. Ade
vărate evenimente editoriale ale 
anului, declară, în continuare, 
interlocutorul, pot fi conside
rate cîteva dintre lucrările de 
mari proporții apărute recent la 
„Eminescu" : „Poezia româ
nească contemporană" de Al. 
Piru, „Antologia — literatură 
și cunoaștere". „Junimea și ju
nimismul" de Z. Ornea, „Ca
ietele Princepelui—V“ de E. 
Barbu, „Viață și ideal" de Ion 
Dodu Bălan. „Teatru" de Paul 
Everac. „Iluminări" de Al. 
Tvasiuc. „Ultimul drum" de Ion 
Brad, de-ar fi să amintim doar 
cîteva dintre ele.

Imagine de la Expoziția tehnică internațională „Tehnoexpo 75 ‘ 
deschisă în aceste zile în Capitală

A Vil-a Conferință de betoane
Marți au început, în aula Uni

versității din Iașî, lucrările ce
lei de-a Vil-a Conferințe de be
toane cu tema „Construcții înal
te din beton armat“, organizată 
în cadrul activităților tehnico- 
științifice ale Comitetului inter
național pentru construcții înal
te. Timp de trei zile vor fl pre
zentate și dezbătute rapoarte de 
sinteză și referate asupra celor 
mai noi cercetări în domeniul 
construcțiilor. In prima zi au 
fost discutate, în ședință plena
ră, o serie de probleme funda
mentale privind clădirile Înalte,

încadrarea construcțiilor de mare 
înălțime în mediul înconjurător, 
precum și unele aspecte de in
ginerie seismică, instalații spe
ciale și măsuri anti-foc, relații
le bionicii cu arhitectura noilor 
construcții etc. în zilele urmă
toare vor avea loc dezbateri și 
deplasări pe teren, ca și un se
minar cu tema „Soluții construc
tive pentru clădiri Înalte reali
zate în zone seismice sau cu 
condiții dificile de fundare**.

neretuluî” s-a prelungit cu 
mult după ce umbrele nopții 
au învăluit stadionul.

Noua ediție a „Serilor 
Scînteii tineretului" a fost 
deschisă cu un emoționant 
moment politico-educativ în 
cadrul căruia au fost pre
zentați tinerii uteciști tul
ceni, elevi și muncitori frun
tași în întrecerea utecistă 
„Tineretul, factor activ în în
deplinirea cincinalului înain
te de termen", laureați ai 
olimpiadelor școlare, cîștigă- 
tori ai concursurilor de pre
gătire a tineretului pentru 
apărarea patriei. A urmat 
apoi întîlnirea cu membrii 
cenaclului „Panait Cerna" 
din Tulcea, care în versuri 
pline de fierbinte patriotism

au omagiat tinerețea, partidul 
și patria.

Întîlnirea 
mondiali, de 
a constituit 
tulceni un prilej de autentică 
trecere în revistă a succese
lor dobîndite de handbalul 
românesc în supremele com
petiții internaționale. Show-ul 
muzical artistic susținut de 
tinere formații locale, de 
Mircea Florian și formația 
bucureșteană „Catena" pre
cum și filmul finalei Campio
natului mondial de handbal 
de la Paris au încheiat a- 
ceastă seară de neuitat, 
despre care vom reveni cu 
o amplă relatare în numărul 
de mîine al ziarului.

întrecerile celei mai populare 
și atractive competiții pugilisti
ce din calendarul sportiv intern, 
Campionatele naționale indivi
duale de seniori, s-au apropiat 
de actul final. începînd de sîm
bătă, la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală vom ur
mări o suită de 13 gale, la care 
vor evolua peste 200 de boxeri, 
reprezentînd mai multe cluburi 
și asociații sportive din țară. 
Printre protagoniști se numără 
și boxeri cu o frumoasă repu
tație, medaliați ai ultimelor 
competiții internaționale de an
vergură, J.O., campionate euro
pene, așa cum sînt: Constantin 
Gruîescu, Calistrat Cuțov, Al. 
Năstac, Victor Zîlberman, Mir
cea Tone, Ion Alexe etc. Pe lis
tele de concurs din ultima eta
pă a „naționalelor" figurează cei 
11 campioni de anul trecut, pre
cum și un număr mare de ti
neri pugiliști care s-au impus în 
confruntările republicane și tur
neele internaționale din acest an.

La prima categorie, semimus- 
că, alături de posesorul centu
rii de campion al ediției 1974, 
Alex. Turei, candidează cu șan
se la un loc pe podiumul de 
onoare Remus Cosma, T. Ghi- 
nea și Petre Ganea. Deosebit de 
atractive se anunță întrecerile la 
categoria muscă, unde vor evo
lua vicecampionul european C. 
Gruîescu, campionul republican 
I. Faredin, ca și tinerii pugiliști 
Niță Robu și Dinu Teodor. La 
categoria cocoș, campionul de 
anul trecut. Mircea Tone va 
primi replica experimentaților 
boxeri Aurel Dumitrescu, I. Me- 
met și C. Buzduceanu. Printre 
protagoniștii categoriei pană se 
află Gh. Ciochină, campion na
țional. M. PIoeșteanu, I. Vancea 
și reșițeanul Pavel Nedelcea. La 
semiușoară, în lipsa campionu
lui european Simion Cuțov, can
didează din nou la primul loc 
C. Ștefanovici, posesorul titlului 
de campion național. Cu viu in
teres este așteptată întrecerea 
pentru primul loc la categoria 
ușoară, la care vor evolua ve
chii rivali și colegi de club Ca
listrat Cuțov și Paul Dobrescu 
alături de tinerii C. Hajnal, Fl. 
Ghiță și C. Hoduț. La următoa
rele categorii de greutate can
didează cu șanse: Victor Zilber- 
man, I. Tîrîlă, I. Vladimir

(semimijlocie). Ion Mocanu, Al. 
Tîrboi, V. Didea (mijlocie mică), 
Ion Gyorfi, AI. Năstac, Sandu 
Tîrîlă (mijlocie), C. Dafinoiu, C. 
Văran (semigrea), Ion Alexe, 
Mirea Simion și Ilie Dascălu 
(grea).

Ultimul act al campionatelor 
naționale se va desfășura pe 
parcursul a șapte zile. Sîmbătă 
18, duminică 19. luni 20. marți 
21 și miercuri 22 octombrie, sînt 
programate cîte două reuniuni, 
la ora 45 și ora 19. iar joi 23 și 
vineri 24 octombrie, vor avea 
loc întrecerile semifinale, de la 
ora 18,30. Meciurile finale sînt 
programate duminică 26 octom
brie, de la ora 10.

M. LERESCU

AZI, FOTBAL
Campionatul diviziei A la fot

bal programează astăzi opt din
tre partidele etapei a 9-a. Pe 
stadionul Republicii din Capi
tală, de la ora 15,00, se va dis
puta meciul dintre echipele Ra
pid și Politehnica Timișoara. în 
țară se vor desfășura următoa
rele jocuri: F.C. Constanța — 
C.F.R. Cluj-Napoca; Universita
tea Craiova — Dinamo: F.C.M. 
Reșița — U.T. Arad; Jiul Petro
șani — Steaua; F.C. Bihor — 
A.S.A. Tg. Mureș; Politehnica 
Iași — F.C. Argeș Pitești; Uni
versitatea Cluj-Napoca — Sport 
Club Bacău. Meciul Sportul Stu
dențesc — Olimpia Satu Mare a 
fost amînat.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de 
la. toate meciurile. Transmisia se 
va face pe programul I cu în
cepere de la ora 14,45. Partida 
F.C. Bihor — A.S.A. Tg. Mure? 
va fi transmisă în întregime la 
televiziune.

■liMiiMMiiiW
• Astăzi __ 

din Timișoara 
întîlnire de 
echipele masculine de volei ale 
României și Poloniei, care se 
pregătesc în vederea campiona
tului european din Iugoslavia. 
După cum se știe, acum două 
zile la 
români 
pioană 
3—1.

• In _ 
rugbi sînt . _
jocurile etapei a 5-a. Iată pro
gramul meciurilor: Sportul Stu
dențesc — C.S.M. Sibiu (teren 
Tei ora 16,00); T.C. Constanța — 
Steaua; Rulmentul Birlad — Fa
rul; Știința Petroșani — Univer
sitatea Timișoara: Dinamo — 
Agronomia Cluj-Napoca (stadion 
Olimpia ora 10.00): Olimpia — 
Grivița Roșie (stadion Olimpia 
ora 16,00): Minerul Gura Humo
rului — Gloria și Politehnica 
Iași — Vulcan.

mai bune elemente din Capita
lă. Următorul ciclo-cros este 
programat duminică de la ora 
10 pe traseul din preajma Sta
dionului Metalul.

FILMUL DE AVENTURI PENTRU TINERET

MOSCOVA

LEV DUROV

(Agarpres)

I ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ

CAS1OPEEA

• Joi după-amiază în împre
jurimile fermei Roșia-Pipera se 
va desfășura o competiție de 
ciclo-cros organizată de Clubul 
Voința București. întrecerile 
care încep la ora 15,30 reunesc 
la startul diferitelor probe cele

o Consiliul Federației interna
ționale de atletism, întrunit la 
Grand Quevilly (în apropiere de 
Rouen), a aprobat organizarea, 
in anul 1977, a Cupei mondiale 
de atletism. Pentru prima edi
ție a acestei competiții a fost re
ținută candidatura orașului vest- 
german Dusseldorf. S-a accep
tat, de asemenea, afilierea fede
rației de atletism din San Ma
rino.

în legătură cu întrecerile de 
atletism din cadrul Jocurilor 
Olimpice de la Montreal. Consi
liul Federației internaționale a 
cerut schimbarea orelor de start 
in probele de maraton și marș, 
a recomandat organizatorilor ca 
pistele stadionului olimpic sâ fie 
terminate înainte de 21 iulie 
1976, dată la care campionatele 
Canadei vor putea avea o va
loare de test al calității instala
țiilor. Federația italiană s-a ofe
rit să găzduiască anul acesta, 
între 6 și 9 noiembrie, la Roma, 
Congresul Asociației europene de 
atletism.

(Agerpres)

TlRGUL DE TOAMNĂ ’75

I 
I
I
I
I
I
I 
I
I

producție a 
studiourilor sovietice

cu: INNOKENTI 
SMOKTUNOVSKI 

VASILI MERKURIEV

regia: 
RICHARD VIKTOROV

Tîrgul de toamnă, organizat în toate magazinele co
merțului de stat, vă pune la dispoziție o bogăție de 
mărfuri pentru căminul dv.!

Pentru a veni în sprijinul cumpărătorilor, Ia magazi
nele de specialitate sînt organizate și expoziții cu 
vînzare-

Cu acest prilej este prezentată întreaga gamă de tele
vizoare : Venus, Olimp, Aria, Modern, Opera 1, Opera 2, 
Clasic, Electra, Diana, Diamant, Astronaut.

Pentru a vă alege televizorul preferat notați-vă adre
sa cîtorva magazine din Capitală :

Magazinul universal VICTORIA — Calea 
nr. 17
Magazinul ELECTROTEHNICA —
nr. 31—33
Magazinul din str. 13 Decembrie nr. 20
Magazinul DIODA — Bd. 1 Mai nr. 126
Magazinul SELENA — Calea Griviței nr.
Magazinul din str. Lipscani nr. 96

Victoriei

Bd. Magheru
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TlRGUL DE TOAMNA, TÎRGUL TUTUROR PREFE
RINȚELOR !
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ÎNTÎLNIRE LA C.C.

AL P.C.R.
Marți după-amiază, tovarășul 

Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit 
cu Youssuf Al-Assad, membru 
al Comandamentului regional, 
șeful Biroului Organizatoric al 
Partidului Baas Arab Socialist 
din Siria, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., se află la odihnă in 
tara noastră. A participat Vasile 
Șandru, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

ÎNTÎLNIRE

Marți după-amiază a avut loe 
o întîlnire între delegația. Fe
derației Generale a Sindicatelor 
din Irak (F.G.S.I.), condusă de 
Mohamed Ayesh, președintele 
F.G.S.L, și o delegație a Consi
liului Central al U.G.S.R. con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej, într-o atmos
feră prietenească, a avut loc un 
6chimb de informații privind 
activitatea sindicatelor din cele 
două țări, precum și asupra 
unor probleme ale mișcării sin
dicale internaționale.

A fost exprimată dorința re
ciprocă de dezvoltare a legătu
rilor de prietenie între sindica
tele din România și Irak.

SOSIRI
Marți după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație a Partidu
lui Comunist Francez, formată 
din tovarășii Roland Favaro, 
membru al C.C. al P.C.F., secre
tarul Federației P.C.F. din 
Meurtheet-Moselle Sud, Henri 
Costa, secretarul Federației 
P.C.F. din Pirineii Orientali, și 
Jean Pierre Cotten, activist la 
C.C. al P.C.F., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul inter
național Otopeni, delegația a fost 
salutată de tovarășii Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
Constantin Petre, membru al Co
misiei Centrale de Revizie, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., de activiști 
de partid.

★
Marți, 14 octombrie, a sosit la 

București- dr. Franz Wunder- 
baldinger, noul ambasador ex

traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Austria în Republica 
Socialistă România.

CONFERINȚE
Marți, după-amiază, ambasa- 

dorul Republicii Democrate Ger
mane la București, dr. Hans 
Voss, a ținut o conferință la 
întreprinderea mecanică din Ti
mișoara. cu prilejul celei de-a 
26-a aniversări a întemeierii 
R. D. Germane. După ce a trecut 
în revistă profundele transfor
mări petrecute în această pe
rioadă. ambasadorul a relevat 
bunele relații de prietenie care 
caracterizează colaborarea multi
laterală dintre partidele, țările 
noastre, a tuturor țărilor socia
liste, în interesul păcii în Eu
ropa și în lume.

★
Marți dimineața au început la 

Academia de științe agricole și 
silvice lucrările celei de-a V-a 
Conferințe balcanice pentru pro
tecția plantelor. Specialiști din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România și Turcia dezbat, în de
cursul celor trei zile cit durea
ză reuniunea, rezultate ale cer
cetării științifice și ale acțiuni
lor ce se întreprind, în condi
țiile evitării contaminării me
diului înconjurător, pentru pre
venirea și combaterea bolilor și 
a dăunătorilor la plantele și pro
dusele agricole.

CURSURI
La Centrul demografic O.N.U.- 

România din București. au 
început la 14 octombrie cursu
rile anului de învățămînt 1975— 
1976, cu tema „Populația și dez
voltarea social-economică“. Timp 
de nouă luni, cursanți din 10 țări 
francofone în curs de dezvoltare 
din Africa și Orientul Mijlociu, 
precum șj din țara noastră, vor 
studia principalele aspecte ale 
interrelației ce există între evo
luția demografică și dezvoltarea 
social-economică în general, din
tre populație și o serie de do- 
menii prioritare ale dezvoltării 
social-economice, în special a 
țărilor respective.

Vor fi abordate asemenea pro
bleme cum sînt : populația și 
resursele, populația și planifica
rea dezvoltării economice, re
lația dintre populație și învă
țămînt, dintre populație și me
diu, populație și sănătate pu
blică etc., căutînd în același 
timp să găsească soluții pentru 
rezolvarea problemelor cu care 
țările respective sînt confruntate 
în aceste domenii.

(Agerpres)

de peste hotare
Dreptul 

popoarelor la 

autodeterminare 
Intervenția reprezentantului 
român în Comitetul pentru 
problemele sociale și uma
nitare al Adunării Generale 

a O.N.U.

Lucrările Conferinței 
internaționale a Centrului

în Editura Politică a apărut:

Documente ale Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia

Programul Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
adoptat de Congresul al Vll-iea al U.C.I. 22-26 
aprilie 1958

In Comitetul pentru proble
mele sociale și umanitare al A- 
dunării Generale, care dezbate 
punctul „Importanța realizării 
universale a drepturilor popoa
relor la autodeterminare și a 
acordării imediate a indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale pentru garantarea res
pectării efective a drepturilor 
omului" — a luat cuvîntul repre
zentantul României, Petre Mate- 
escu, care a subliniat că dreptul 
popoarelor de a dispune de pro
priul lor destin reprezintă garan
ția edificării unei noi ordini e- 
conomice și politice internațio
nale.

Militînd neabătut împotriva 
oricărei politici imperialiste de 
forță și dictat, împotriva oricăror 
forme de presiune și amestec în 

.treburile interne ale altor state 
— a arătat vorbitorul — Româ
nia s-a situat întotdeauna, ferm 
și consecvent, de partea popoa
relor care luptă pentru a-și cu
ceri libertatea și apăra ființa 
națională, pentru dobîndirea in
dependenței politice și econo
mice.

Dreptul popoarelor la autode
terminare reprezintă în prezent 
un principiu ferm stabilit al 
dreptului internațional contem
poran și al relațiilor internațio
nale. Orice negare sau violare a 
acestui drept trebuie considerate 
ca acte îndreptate împotriva pă
cii și a omenirii, deoarece orice 
măsură bazata pe forță, care pri
vează popoarele de dreptul lor 
la autodeterminare, libertate și 
independență, prejudiciază pa
cea internațională, afectează in
teresele tuturor popoarelor.

Referindu-se la solidaritatea 
poporului român cu lupta popoa
relor pentru eliberarea lor de sub 
dominația colonială și împotriva 
apartheidului și discriminării 
rasiale, reprezentantul României 
a subliniat că sprijinul multila
teral acordat acestei lupte și tu
turor eforturilor pentru reali
zarea dreptului inalienabil al 
acestor popoare de a-și hotărî 
singure soarta constituie una din
tre orientările fundamentale ale 
politicii externe a României.

,,Pacea mondială prin drept“ 
Deosebită apreciere față 

de conținutul mesajului adresat 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
de atitudinea principială si activă

a României și a
La Washington continuă lucră

rile celei de-a VlI-a Conferințe 
internaționale a Centrului „Pa
cea mondială prin drept“, care 
reunește peste 4 000 de juriști 
din 123 de state ale lumii, in- 
cluzînd personalități marcante 
ale vieții juridice, între care 
președinți de Curți supreme din 
peste 50 de țari. Dezbaterile pe 
probleme se desfășoară în sec
țiuni, intervențiile participanți- 
lor avînd ca elemente de refe
rință rapoartele prezentate de 
organizatori.

Cele trei intervenții prezenta
te de delegații români s-au re
ferit la „Rolul dreptului interna
țional în instaurarea unei noi 
ordini economice și politice in
ternaționale", la „Aspecte din 
experiența românească privind 
reglementarea societăților mixte

președintelui ei 
în România" și la „Necesitatea 
elaborării unui nou drept al 
mării".

Participanții la lucrări au pri
mit cu mult interes mesajul a- 
dresat conferinței de președinte
le Nicolae Ceaușescu. Delegați 
din numeroase țări au exprimat 
cuvinte de deosebită apreciere 
față de conținutul documentului, 
de atitudinea principială și ac
tivă a României, a președintelui 
ei. Numeroși delegați au decla
rat că mesajul președintelui 
Ceaușescu constituie dovada pre
țuirii pe care România o acordă 
cooperării internaționale în di
verse domenii, eforturilor depuse 
de către juriști pentru găsirea 
unor soluții la problemele care 
confruntă astăzi întreaga ome
nire.

Dezvoltarea cooperării 
tehnico-economice 

româno-kuweitiene
Marți după-amiază tovarășul 

Ion. Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, s-a înapoiat în. 
Capitală venind din Irak, unde a 
făcut o vizită la invitația minis
trului economiei din această 
tară.

Pe aeroportul Otopeni erau 
prezenți Nicolae Ștefan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, Constantin If to di, 
șeful Departamentului industriei 
alimentare din cadrul Ministe
rului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Ahmad Hussein 
Al-Samarrai, ambasadorul Re
publicii Irak la București.★

într-o scurtă escală în Kuweit, 
tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a 
avut o întrevedere de lucru cu 
ministrul kuweitian al comerțu
lui și industriei, Abdul Wahab Al- 
Nafissi. Intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, au fost discu
tate aspecte ale relațiilor bilate
rale, insistîndu-rse asupra dezvol
tării și diversificării cooperării 
tehnico-economice.

La întrevedere a participat 
ambasadorul țării noastre în Ku
weit, Constantin. Căruntu.

Insulele Capului Verde —
repere pe calea progresului

Raportul prezentat de președintele U.C.I., losip
Broz Tito, la Congresul al X-lea al U.C.I. 27—30 
mai 1974

Rezoluțiile adoptate de Congresul al X-lea al 
U.C.I.

OMUL DIN LONDRA î (Orele 
15.30; 18; 20).

WATERLOO : Munca (orele 16; 
19).

SCUFUNDARE LA MARE 
ADlNCIME : Rahova (orele 9,15; 
11,30; 16,30; 19).

MINA CU BRILIANTE î Vitan 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MIERCURI, 15 OCTOMBRIE 1975
MUȘCHETARUL ROMAN : Pa

tria (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Bucu
rești (orele 8,45; 11; 13,15; 16,15; 
18,30; 20,30).

CANTEMIR : Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16; 18,15; 20,30), Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

iacob mincinosul : Casa Fil
mului (orele 10; 12: 16,30); LINIA 
DE ÎNALTĂ TENSIUNE — ora 19.

FERMA LUI CAMERON : Excel- 
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMÎNTULUI : Luceafărul (orele 
9,30; 12,30: 16; 19,30), Festival (ore
le 9.30: 12,30; 16; 19.30).

MOSCOVA CASIOPEEA î Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30;
15.45: 18; 20,15).

MIREASA LUI ZANDY : Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15), Scala 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 
20,45).

NOAPTEA ARTIFICIILOR : Vic
toria (orele 9; 11; 13,15; 16; 18,15;
20.30) .

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT : Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Volga (orele 
9; 11,15;13,30; 15,45; 18; 20,15).

EVADAREA : Lumina (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18; 20).

RĂTĂCIRE : Viitorul (orele
15,30; 18; 20).

PICIUL — TRÎNTORII : Doina 
(orele 11,15; 13,15; 15,45; 17,45;
19.45; program pentru copii — 
ora 9,45), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20).

ELIXIRUL TINEREȚII t Dacia

TATĂL RISIPITOR : Cosmos ta
rele 15,30; 18; 20,15).

PROGRAMUL I

(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15), Popular (orele 15,30; 18;
20,15), Giulești (orele 15,30; 18;
20,15).

9.00 Teleșcoală. 10,00 „Ștafeta 
muncii". Acțiuni ale tineretului 
muncitoresc dedicate Congresului 
al X-lea al U.T.C. și Conferinței 
a X-a a U.A.S.C.R. 10,25 Biblioteca 
pentru toți : Șt. O. Iosif. O sută 
de ani de la naștere. 11,15 Cîntece 
oltenești. 11,30 Floarea de stîncă 
— documentar realizat de Stu
dioul de film TV la uzina con
structoare a autoturismelor de te
ren „ARO". 12.00 Telex. 15,00 
Fotbal : F. C. Bihor — A.S.A. Tg. 
Mureș (Campionatul național — 
divizia A). Transmisiune directă 
de la Oradea. 17,00 Telex. 17,05 
Cintă acordeonistul Constantin 
Bordeianu. 17,20 Pentru timpul 
dv. liber vă recomandăm... 17,35 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 17,45 Muzică ușoa
ră. 18,00 Mult e dulce și frumoasă. 
18,25 Cîntecele noastre, țării 
le-mchinăm. 18,50 Tribuna TV. In 
ajutorul celor care studiază în 
învățămîntul politico-ideologic de 
partid : Formarea limbii și a po
porului român ; Continuitatea 
românească pe teritoriul vechii 
Dacii ; Trei decenii de la Confe
rința națională a P.C.R. 19.20 1001 
de, seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Imn 
la zidirile patriei — emisiune de 
versuri. 20.10 Revista economică 
TV. 20,35 Telecinemateca : „Marile 
familii". în distribuție : Jean
Gabin, Pierre Brasseur, Jean
Desailly. Regia : Dennys de la
Patelliăre. 22,10 24 de ore.

Președintele Mexicului l-a primit pe 
ministrul român al transporturilor 

și telecomunicațiilor

Plenara C.C.
al Federației Tineretului 

Comunist Italian

în localitatea Ariccla — re
giunea Lazio — se desfășoa
ră lucrările Plenarei C.C. al 
Federației Tineretului Comu
nist Italian (F.G.C.I.). Rapor
tul la plenară a fost prezentat 
de Renzo Imbeni, secretar 
general al F.G.C.I.

în cadrul plenarei s-a pro
pus ca cel de-al XX-lea Con
gres al Federației Tineretu
lui Comunist Italian să se 
desfășoare între 17 și 21 de
cembrie anul acesta.

Arhipelag de origine vul
canică, situat în Oceanul At
lantic, la 500 kilometri de 
țărmul vestic al Africii. în 
apropiere de Senegal, Insule
le Capului Verde au fost 
descoperite Ia mijlocul seco
lului al XV-lea de navigatori 
portughezi. Cele cincispreze
ce insulițe ce compun arhi
pelagul — dintre care doar 
nouă sînt locuite — însu
mează o suprafață de 4 033 
kmp. Numărul locuitorilor, 
conform datelor statistice ce
lor mai recente (1975), este de 
300 000 de locuitori. Dispuse 
în două grupuri (Insulele 
Barlavento — ale vîntului — 
aflate în bătaia alizeului de 
nord-est și Insulele Sotaven- 
to — de sub vînt — aflate 
mai la sud), Insulele Capului 
Verde au o climă tropical- 
oceanică pe coastă și mai 
aridă în regiunile înalte. 
Principala îndeletnicire a 
populației o reprezintă agri
cultura. supusă însă, nu de 
puține ori, capriciilor naturii, 
mai ales în urma tăierii 
iraționale a pădurilor de că« 
tre colonialiști.

După cinci veacuri de do
minație străină, la 5 iulie, 
anul acesta, arhipelagul și-a 
proclamat independența, eve
niment cu semnificații ma
jore, rod al îndelungatei 
lupte de eliberare națională, 
inițiată, organizată și con
dusă de Partidul African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.). Primele 
alegeri libere din istoria ar
hipelagului — desfășurate la 
30 iunie, cu puține zile îna
inte de momentul proclamă
rii independenței — s-au 
încheiat cu un strălucit suc
ces al P.A.I.G.C., în acest 
rezultat, observatorii desci- 
frind și adeziunea partici- 
panților la scrutin în favoa
rea unității între Insulele 
Capului Verde și Republica 
Guineea-Bissau.

Pentru realizarea unui ra
pid progres economic, so
cial și cultural, care să con
fere o bază solidă dezvoltării 
naționale, s-au avut în ve
dere proiecte viitoare care 
să ducă într-un timp scurt la 
înlăturarea urmărilor lăsate

fișier
de îndelungata dominație co
lonială. Actualmente, eco
nomia arhipelagului se ba
zează, în principal, pe cul
turile de porumb, trestie de 
zahăr, manioc, banane, cafea, 
pe exploatările de sare, pe 
creșterea vitelor și pe pis- 
cicultură. Proiectele de vi
itor dau prioritate industriei. 
In Insula Sao Vicente se 
preconizează construirea unei 
rafinării de petrol de mare 
capacitate. De asemenea, a- 
vîndu-se în vedere poziția 
geografică a insulelor, se 
prevede crearea unui șantier 
de reparații navale pentru 
petroliere de 500 000 tone. Re
zervele de sare din Insula 
Sal constituie o premisă im
portantă pentru dezvoltarea 
unei industrii chimice na
ționale. Alte proiecte vi- 
zînd sporirea producției a- 
gricole, reîmpăduririle și 
crearea unei flote de pescuit 
își vor afla concretizarea în
tr-o perioadă apropiată. A- 
semenea măsuri, odată trans
puse în viată, vor crea 
condiții noi, necesare unei 
dezvoltări libere, în folosul 
locuitorilor arhipelagului.

România a sprijinit eu 
fermitate, de la început, lupta 
P.A.I.G.C., pentru o dezvol
tare liberă a Guineei-Bissau 
și Insulelor Capului Verde, 
pentru înfăptuirea aspirații
lor lor de progres social. O 
mărturie elocventă a acestei 
solidarități o constituie în- 
tilnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și con
ducătorii P.A.I.G.C.. precum 
și documentele comune sem
nate cu aceste prilejuri care 
au deschis multiple căî con
lucrării dintre cele două 
popoare, conlucrare ce se va 
adinei și diversifica în conti
nuare, în interesul reciproc, 
al cauzei păcii, colaborării și 
destinderii internaționale.

D. I.

Cu prilejul primirii miniștrilor 
participanți la lucrările, celui 
de-al XV-lea Congres mondial 
al drumurilor, președintele Sta
telor Unite Mexicane, Luis 
Echeverria Alvarez, a avut o 
convorbire cu ministrul român 
al transporturilor și telecomu
nicațiilor, Traian Dudaș.

Ministrul român a transmis 
din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, șefului statului me
xican un cordial salut, hotărîrea 
României de a dzvolta pe un 
plan superior relațiile sale cu 
Mexicul, precum și cele mai 
bune urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate și

progres continuu poporului me
xican prieten.

Mulțumind, președintele Eche
verria a subliniat importanța vi
zitei în Mexic a președintelui 
României, pentru continua dez
voltare a raporturilor de colabo
rare pe multiple planuri între 
cele două state, a rugat pe mi
nistrul român să transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
salutul său prietenesc împreună 
cu cele mai sincere și calde u- 
rări de sănătate și fericire per
sonală, de progres și succese tot 
mai mari poporului român.

La convorbire a participat Du
mitru C. Mihail. ambasadorul 
României în Mexic.

Ambasadorul României la Berna 
a prezentat scrisorile de acreditare

CMM0 M PENTRU Sclnteia 
tineretului

Marți 14 octombrie, ambasa
dorul României la Berna, Dan. 
Enăchescu, a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Con
federației elvețiene și șef al De
partamentului politic federal, 
Pierre Graber.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un mesaj personal de salut, de 
prietenie și urări de sănătate 
președintelui Pierre Graber, pre

cum și urări de pace și prospe
ritate poporului elvețian.

Mulțumind, președintele Con
federației elvețiene a adresat, 
la rîndul său, președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire per
sonală, iar poporului român urări 
de prosperitate și progres. El a 
apreciat că relațiile care se dez
voltă între România și Elveția 
sînt dintre cele mai bune, sub
liniind sentimentele de prietenie 
statornicite între cele două po
poare.

ÎNVĂȚĂMÎNTUL DIN S.U.A.
SUB PRESIUNEA RECESIUNII

Sute de școli, licee 
și institute de învăță- 
mint superior ameri
cane, nemaiputind re
zista presiunilor in
flaționiste, au dat fa
liment. Recent, 12 
școli de stat din East 
Haven, Connecticut, 
și-au închis porțile de
finitiv, lăsînd 300 de 
cadre didactice fără 
lucru și întrerupînd 
educația școlară a 
peste 5 700 de elevi, 
în alte 25 de localități 
ale aceluiași stat au 
fost scoase din cir
cuitul școlar circa 40 
de școli elementare și 
licee cu peste 1 000 de 
profesori și 18 000 de 
elevi. în Wisconsin, un 
mare institut de învă- 
țămint superior din 
orașul Racine, a fost 
vîndut la licitație, 
după ce a dat fali
ment.

Statisticile oficiale 
anunțau că din 1970, 
cînd au apărut pri
mele semne ale re
cesiunii economice și 
-pînă în prezent, peste 
50 de colegii și uni
versități americane 
și-au închis definitiv 
porțile. „Acestea nu 
au fost nici primele 
și nu vor fi nici ulti
mele instituții de în
vățămînt superior, 
care au dat faliment 
— scrie WASHING
TON POST. Costul 
învățămintului con
tinuă să bată record 
după record". Ca ur
mare a reducerii dras
tice a fondurilor alo
cate de state pentru 
învățămînt, au fost 
concediate numai în

New York, mii de 
cadre didactice. Greva 
celor 65 000 de profe
sori și învățători din 
această metropolă, în
cheiată zilele trecute, 
nu a dus la soluțio
narea problemelor gra
ve care afectează in 
prezent învățămîntul 
acestui stat. Sînt clase 
în New York cu cite 
70, 80 și chiar 100 de 
elevi.

Yale, aceeași taxă a 
ajuns la 6 500 dolari.

Taxele universitare, 
devenite prohibitive 
pentru tinerii pro- 
veniți din rindurile 
păturilor sociale cu 
venituri mici au cres
cut și ca urmare a 
scăderii simțitoare a 
numărului studenților. 
Actuala situație eco
nomică a determinat 
mulți absolvenți de

® Școli în stare de faliment 
• Sporirea continuă a taxe
lor universitare • Statistici 

îngrijorătoare

Datele publicate de 
ministerul invățămîn- 
tului arată că ținînd 
pasul cu rata inflației, 
prețul educației a cres
cut continuu și va 
continua să crească cu 
7 la sută in anul șco
lar viitor, față de anul 
1975—1976. Un stu
dent extern a trebuit 
să plătească în sep
tembrie 1975 pentru 
doi ani de colegiu, 
2 000 de dolari, adică 
cu 260 dolari mai mult 
ca în anul școlar tre
cut. Media națională 
a taxelor de învăță- 
mint pentru studenți 
este 4 400 dolari pe 
an. La Princeton sau

liceu, și în special pe 
cei ai căror părinți 
au fost concediați, să 
renunțe la idealurile 
lor și să-și caute 
slujbe pentru a-și 
ajuta familiile lovite 
de șomaj. La fel de 
real este și faptul că, 
în general, interesul 
tinerilor americani față 
de învățămîntul su
perior a scăzut mult, 
pe măsură ce a cres
cut numărul șomeri
lor în rindurile ab
solvenților universită
ților. Statisticile arată 
că din cei 288 000 de 
tineri care au absolvit 
în luna iunie insti
tutele pedagogice, nu
mai 118 000 și-au găsit 
de lucru în învăță-

mint. „In prezent poți 
întilni tineri absol
venți de facultăți mă- 
turînd dușumelele sau 
lucrind ca bucătari. 
Ei fac tot felul de 
munci care nu ne
cesită diplome" — 
scrie revista U. S. 
NEWS AND WORLD 
REPORT. Piața bra
țelor de muncă a re
dus, fiind suprasatu
rată de oferte — în 
prezent sînt circa 8 
milioane de șomeri — 
șansele absolvenților 
de a-și găsi de lucru 
în profesia aleasă de 
ei. Ofertele de ser
viciu făcute absolven
ților de marile com
panii industriale, co
merciale și financiar- 
bancare s-au micșorat 
cu 50 la sută în a.c.» 
față de anul trecutf.

Ținind seama că 
circa 300 000 de absol
venți din anii trecuți 
nu au găsit încă de 
lucru, se poate anti
cipa o intensificare 
semnificativă a con
curenței pe piața mun
cii, o accelerare a scă
derii numărului stu
denților și o creștere 
a taxelor universitare, 
ceea ce — potrivit a- 
precierii economiști
lor americani — va 
împinge învățămîntul 
alături de industriile 
construcțiilor, autotu
rismelor și textilelor 
care încă se mai află 
în recesiune.
C. ALEXANDROAIE

New York, 14 octom
brie

DUPĂ ALEGERILE DIN TURCIA

Tendință clară de polarizare 
manifestată de electorat

In baza rezultatelor 
complete, încă neoficiale, 
ale alegerilor parțiale des
fășurate duminică în 
Turcia, cele 54 de manda
te disputate pentru Senat 
au fost repartizate astfel: 
Partidul Justiției 27; Parti
dul Republican al Poporu
lui 25; Partidul Salvării 
Naționale 2.

Intrucît P.R.P., principalul 
partid de opoziție, a cîștigat 17 
mandate, iar P.J., din coaliția 
guvernamentală, a pierdut 6, re
partizarea locurilor în Camera 
Superioară a Parlamentului turc 
a devenit următoarea: Partidul 
Justiției — 77; Partidul Repu
blican al Poporului —- 62; Parti
dul Salvării Naționale — 5; 
Partidul Republican al încrede
rii — 5; Partidul Mișcarea Na
ționalistă — 1; contingentul de 
senatori numiți de președinte — 
13; senatori de drept — 19.

Rezultă astfel că formațiunea 
guvernamentală a „Frontului 
Naționalist" a pierdut majorita
tea absolută proprie de care dis
punea pînă acum în Senat.

în ceea ce privește situația din 
Camera Deputaților (Medjilis), 
după distribuirea celor șase 
locuri vacante, dintre care 5 au 
revenit P.J. și unu P.R.P., ea 
se prezintă astfel: Partidul Re
publican al Poporului — 189 
mandate; Partidul Justiției — 
159’; Partidul Salvării Naționale 
—,48; Partidul Democratic — 24; 
Partidul Republican al încrede
rii — 10; Partidul Mișcarea Na
ționalistă — 3; Partidul Unității 
— 1; independenți — 14; locuri 
vacante — 2.

Analiza cifrelor înregistrate 
ilustrează că P.R.P. a întrunit 
43,9 la sută din totalul voturi
lor valide,. înregistrînd astfel o 
creștere de 10.6 la sută 'în com
parație cu scrutinul general din. 
1973, în timp ce P.J. a primit 
40,8 la sută din voturi, ceea ce

indică o creștere de 11 la sută; 
Toate celelalte partide sînt con
siderate că au ieșit înfrînte din 
alegerile de duminică.

Aceste rezultate i-au deter
minat pe liderii P.R.P. și P.J., 
Biilent Ecevit și, respectiv, Su
leyman Demirel, să aprecieze, 
fiecare, că, după viitoarele ale
geri parlamentare, partidul său 
va putea forma singur guvernul. 
Aprecierile celor doi lideri, con
siderate în egală măsură rea
liste de cercurile politice din 
Ankara, se bazează, pe de o 
parte, pe luarea în considerare 
a tendinței clare de polarizare 
manifestate de electorat, iar pe 
de altă parte, pe prevederile ac
tualului sistem electoral turc, 
care permit unui partid ce rea
lizează, de pildă, aproximativ 40 
la sută din totalul voturilor să 
obțină o majoritate netă în Ca
mera Deputaților.

în centrul dezbaterilor 
Parlamentului 

britanic - probleme 
majore ale vieții 

economice și sociale
După tradiționala vacanță, la 

Palatul Westminster din Londra 
a fost reluată activitatea Par
lamentului britanic. Intre pro
blemele majore de pe agenda 
Camerei Comunelor figurează 
examinarea unor proiecte de 
lege inițiate de guvernul labu
rist al premierului Harold Wil
son care se referă la domenii 
majore ale vieții economice și 
sociale, între care cele privind 
proprietatea funciară, viitoarea 
politică agricolă a Angliei în ca
drul Pieței comune, măsuri de 
naționalizare a unor noi ramuri 
economice, legislația vizînd a- 
bolirea unor discriminări față 
de femei. Ca orientare, aceste 
proiecte de lege se înscriu pe 
linia transpunerii în viață a 
platformei de guvernare a labu
riștilor, a planului de combatere 
a inflației adoptat de cabinet 
și a hotărîrilor conferinței a- 
nuale a partidului de la Black
pool. Potrivit aprecierii ob
servatorilor de la Londra, lu
crările Parlamentului vor re
flecta o serie de divergențe im
portante existente între labu
riști și opoziția conservatoare a- 
supra problemelor majore ale 
tării și modalităților de solu
ționare a lor, divergențe care 
s-au degajat cu claritate din 
dezbaterile și documentele con
ferințelor anuale ale celor două 
partidei desfășurate recent.

CALVARUL UNEI FEMEI t 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Floreasca (orele 9;
11,15: 13,30: 16: 18,15; 20,15).

DOMNIȘOARA ROBINSON 8 
Unirea (orele 16; 18; 20).

A FOST ODATĂ UN HOLY
WOOD : Bucegi (orele 16; 19), To
mis (orele 9; 12,30; 16: 19.30).

BALTAGUL : Drumul Sării (o- 
rele 16; 18; 20).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE î 
Lira (orele 15,30; 18: 20,15), Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI î Arta 
(orele 15,30: 17.45; 20).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).

EPILOG LA GRANIȚĂ î Crîn- 
gași (ora 17).

DELICT DIN DRAGOSTE : Co- 
troceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20).

ROMANȚĂ DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Progresul (orele 16; 
18; 20).

INFRÎNGEREA LUI L. WILKIN
SON : Pacea (orele 10; 12; 15,30; 
17,45; 20).

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’75... gazdă a tinerilor 
din sectorul 8. 20,25 Formații instru
mentale românești. Program sus
ținut de orchestra de cameră a 
Filarmonicii ..Banatul" din Timi
șoara. 21,15 Telex. 21,20 Inscripții 
pe celuloid. 21,40 Roman-foileton ; 
„Familia Thibault" — episodul IV.

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19; Teatrul Națio
nal (Sala Mică) : IMBLINZIREA 
SCORPIEI — ora 19.30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : JOC DE PISICI — 
ora 19,30; (Sala Studio) : ELISA- 
BETA I — ora 19,30; Teatrul Giu- 
lești : ...ESCU — ora 19,30; Teatrul 
Mic : GALILEO GALILEI — 
ora 19,30 ; Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy) : CER CUVlN- 
TUL LA... DIVERSE - ora 19,30; 
Circul București : CIRCUL MARE 
DIN VARȘOVIA — ora 19,30.

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

• DELEGAȚIA UNIUNII NA
ȚIONALE A COOPERATIVE
LOR AGRICOLE DE PRODUC
ȚIE, condusă de Aldea Militaru, 
președintele uniunii, care se află 
în Maroc la invitația Uniunii 
Marocane a Agriculturii, a avut 
întrevederi la Ministerul Agri
culturii, la Societatea de asigu
rări a agricultorilor și a vizitat 
Institutul agronomic Mohamed 
al V-lea din Rabat.
• PREMIUL NOBEL
PENTRU ȘTIINȚE ECONOMICE

Premiul Nobel pentru eco
nomie a fost atribuit pro
fesorilor Leonid Kantorovici 
(U.R.S.S.) și Tjalling Koup- 
mans (S.U.A.). După cum se

precizează în comunicatul Aca
demiei Regale Suedeze de Ști
ințe, cei doi cercetători au fost 
distinși pentru contribuția pe 
care au adus-o la teoria alocării 
optime a resurselor.

• UNIVERSITĂȚILE $1 
INSTITUTELE TEHNICE 
IRAKIENE numără în acest 
an școlar cu 5 564 studenți 
mai mult decît în anul școlar 
trecut. în total la aceste in
stituții superioare de învă
țămînt sînt înscriși 19 485 
studenți.

• GUVERNELE R. P. ALBA
NIA ȘI VENEZUELEI au con

venit să stabilească relații di
plomatice Ia nivel de ambasadă 
între cele două țări — infor
mează agenția A.T.A.
• MAJORAREA PREȚULUI 
COTIDIENELOR IN BELGIA

Prețul publicațiilor cotidie
ne a fost majorat în Bel
gia cu 25 Ia sută. Această 
majorare se datorează, după 
cum au precizat editorii, creș
terii generale a costuiui vieții, 
precum și scumpirii cu peste 30 
la sută a hîrtiei de ziar în pe
rioada august 1974—octombrie 
1975. Din anul 1971 pînă în pre
zent, prețul ziarelor belgiene s-a 
dublat.

Manifestări dedicate 
Zilei armatei române

Cu prilejul aniversării „Ziltei 
armatei Republicii Socialiste 
România", general-maior Gheor
ghe Dinculescu, atașat militar 
aero și naval al țării noastre în 
Uniunea Sovietică, a organizat 
o gală de filme, în cadrul că
reia au fost prezentate filme do
cumentare realizate de Studioul 
cinematografic al armatei. La 
manifestare au participat gene
rali și ofițeri sovietici, atașați 
militari, diplomați acreditați la 
Moscova, funcționari superiori 
din. M.A.E. al U.R.S.S.

De asemenea, în holul amba
sadei române a fost deschisă o 
fotoexpoziție documentară, care 
înfățișează participarea armatei 
române la războiul antihitlerist, 
precum și aspecte din viața și 
activitatea militarilor români.
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• toamna „GLACIALĂ" In EUROPA. Octombrie 1975 se 
caracterizează prin temperaturi anormal de coborîte, căderi de 
zăpadă pretimpurii, cețuri și îngheț. Luni, Parisul a marcat 
maxima cea mai coborîtă din istoria sa pentru această lună ; 
4,7 grade C. Bretania și ținutul Loirei au înregistrat recordul la 
frig al ultimilor o sută de ani (un grad la Rennes si chiar sub 
+ 1° C la Saint-Nazaire). In Vosgi, Pirinei și Alpi a nins. Zăpada 
s-a semnalat, de asemenea, în Elveția, R.F.G., Austria, Belgia și 
Olanda. în „țara lalelelor" este prima dată în acest secol că 
ninge la această dată • URME DE OXID DE CARBON IN AT
MOSFERA LUI JUPITER. O echipă de cercetători americani de 
la „Jet Propulsion Laboratory" din Pasadena și de la Universi
tatea din Texas a descoperit, pe neașteptate, urme de oxid de 
carbon în păturile inferioare ale atmosferei lui Jupiter. Alături 
de Pămînt, Venus și Marte, Jupiter este cea de a patra planetă 
a sistemului nostru solar a cărei atmosferă conține oxid de 
carbon. Pînă acum, se credea că atmosfera lud Jupiter este com
pusă în esență din hidrogen și heliu, precum și din cantități slabe 
de metan, amoniac, etan, acetilenă, vapori de apă • NEW YORK 
CONTRA „CONCORDE". Din cauza zgomotului turbinelor sale, 
supersonicul franco-britanic nu poate încă ateriza la New York. 
S-a aflat că în 15 cazuri din 40 „Concorde" ar fi depășit, în 
timpul zborurilor de rezistență, limitele sonore autorizate U 
aerportul Kennedy al metropolei americane. „E firesc", ripostea
ză constructorii ; potrivit purtătorului de cuvînt al firmei brita
nice constructoare a aparatului, British Aircraft Corporation, 
lucrul s-ar datora condițiilor speciale de zbor, îndeosebi tehnici
lor de decolare, diferite de cele normale, utilizate în timpul 
testelor de rezistență. Dar în timp ce disputa în jurul decibelilor 
continuă, „Concorde" se apropie de data intrării în serviciul 
comercial. Miercuri, în capitala britanică urmează să fie puse deja 
în vînzare primele loturi de bilete de avion pe ruta Londra- 
Bahrein — a anunțat un purtător de cuvînt al companiei 
„British Airways". Costul unui bilet la ducere a fost stabilit 
pentru această rută la 692 de dolari — preț minim, susceptibil de 
modificări în funcție de hotărîiile Asociației Internationale a 
Transporturilor Aeriene (I.A.T.A.). S-a anunțat că toate locurile 
pentru zborul inaugural pe linia Londra—Bahrein, programat 
pentru 21 ianuarie 1976, au fost deja rezervate, anumite per
soane avînd rețineri făcute încă în urmă cu 11 ani, cînd avionul 
era în faza de proiectare... o CĂRBUNELE REDIVIVUS. Pen
tru prima dată în ultimii 15 ani. numărul minelor de cărbune 
din țările Europei Occidentale aflate în exploatare a crescut, 
anunță agenția Reuter. Investițiile țărilor membre ale Pieței 
comune în industria minieră au sporit în prima jumătate a 
acestui an cu peste 60 la sută. Astfel, în R.F. Germania investi
țiile in acest sector al economiei s-au dublat. Creșterea inves
tițiilor în domeniul extracției de cărbune și, în consecință, opri
rea declinului industriei miniere se datoresc, în primul rînd, 
sporirii de cinci ori a prețului petrolului în ultimii doi ani — 
arată agenția citată.
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