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a prjmit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Turcia

In ziua de 14 octombrie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, a primit pe Nahit 
Ozgiir, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Tur
cia în țara noastră.

în cadrul solemnității de pre

zentare a scrisorilor de acredi
tare, ambasadorul Nahit Ozgiir 
a rostit o alocuțiune.

A luat apoi cuvîntul președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Nahit 
Ozgiir.

La prezentarea scrisorilor și la 
convorbire au participat George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei Republi
cii Turcia la București.

S-a încheiat vizita oficială în țara noastră 
a regelui Baudouin al Belgiei

Pe aeroportul internațional Otopeni, numeroși cetățeni ai Capitalei au aplaudat cu 
însuflețire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, pe regele 

Baudouin și regina Fabiola

CEREMONIA FLECARII
Joi după-amiază s-a încheiat 

vizita oficială pe care Maiestă
țile Lor Baudouin, regele bel
gienilor, și.regina Fabiola au e- 
fectuat-o în țara noastră la in
vitația președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

Desfășurată sub semnul pri
eteniei ’ tradiționale româno-bel- 
giene, vizita a reprezentat o 
nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea relațiilor de co
laborare. și cooperare dintre 
România, și Belgia, în interesul 
celor două țări și popoare, al 
păcii și securității în Europa și 
în lume.
în această vizită, suveranii bel

gieni au fost însoțiți de Renaat 
van Elslande, ministrul aface- 

'filor externe și al cooperării 
pentru dezvoltare, Herman Lie- 
baers, mare mareșal al Curții,-de 
alte persoane oficiale.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul internațional Oto
peni.

înalții oaspeți au fost însoțiți, 
pînă la aeroport, de președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Aerogara era împodobită săr
bătorește. Pe frontispiciul pavi
lionului oficial se aflau portre
tele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și regelui Baudouin, 
încadrate cu drapelele de stat 
ale României și Belgiei. Pe mari

pancarte erau înscrise urările 
„Să se dezvolte continuu relațiile 
de prietenie și colaborare intre 
Republica Socialistă România și 
Belgia, în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și secu
rității în Europa și in lume“, 
„Trăiască pacea și prietenia in
tre toate popoarele lumii".

La sosirea președintelui Repu
blicii Socialiste România și a 
regelui Belgiei la^eroport. o 
gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile 
de 
în
21

stat ale Belgiei și României, 
semn de salut au fost, trase 
de salve de artilerie. Pre

ședintele Nicolae Ceaușescu și

(Continuare in pag. a lll-a)

Din cronica întrecerii socialiste^
k

VALOAREA PLUS
fipancioc Dumitru, loan 

Talpoș și mulți alții fac 
parte din colectivul celor 
100 de tineri de la între
prinderea de industrializare 
și prelucrare a lemnului din 
Șimleul Silvaniei care au 
raportat un succes deosebit : 
montarea tuturor mașinilor 
și utilajelor pentru noua 
hală a întreprinderii, care a 
intrat în funcțiune în aceas
tă săptămină. Valoarea lu
crărilor efectuate după orele 
de program depășește 30 000 
lei. 15 000 lei au raportat la 
rfirșitul unei săptămîni tine
rii de la întreprinderea de 
conductori electrici emailați 
din Zalău, cifră care repre
zintă valoarea orelor de 
muncă patriotică in sprijinul 
producției. Un rezultat ase
mănător (peste 13 000 lei) au 
obținut peste sarcinile de 
plan și tinerii de la între
prinderea „Armătura" din 
Zalău, sumă realizată prin

orele de muncă patriotică 
prestate în sprijinul produc
ției. (Șerban Gavril).

SEMNIFICAȚIA UNEI 
„SĂPTĂMÎNI RECORD"

Pe graficul* întrecerii, tine
rii din patru mari unități 
economice ale județului Ilfov 
au înscris succese de presti
giu. Antrenați în număr de 
peste 5 800 în cadrul unei 
„săptămîni record" la între
prinderea textilă „Dună
reană" Giurgiu, Filatura 
Oltenița, I.T.A, și LR.E.B, ei 
au obținut o producție su
plimentară estimată la circa 
63 000 lei. De menționat este 
și faptul că la I.T.A. Ilfov 
cei 145 de tineri, antre
nați în cadrul inițiativei „Să 
lucrăm o zi pe săptămînă cu 
carburanți economisiți", au 
reușit să economisească 3 700 
litri de benzină. (Ion Dra- 
gomir).

Rubrică realizată 
de I. PODOLEANU
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• La rubrica „Lumea 
ideilor" — articolul 
„CONDUCERE ȘTI
INȚIFICĂ Șl PARTICI
PARE DEMOCRATI
CĂ"

• Cadre de înaltă ca
lificare pentru muzee
le patriei

• TELEX U.T.C.

® Succese internațio
nale ale tinerilor mu
zicieni români

Deviza studenților
timișoreni:

„SA FACEM DIN

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea

suveranilor belgieni
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit joi un de
jun în onoarea Maiestăților Lor 
Baudouin. regele belgienilor, și 
regina Fabiola.

Au participat tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, împreună cu 
soțiile.
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COMUNICAT COMUN
PRIVIND VIZITA OFICIALĂ TN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA A MAIESTĂȚII SALE 

BAUDOUIN, REGELE BELGIENILOR, 
Șl A REGINEI FABIOLA

Măsuri energice pentru

RESPECTAREA
TERMENELOR STABILITE

Valoric vorbind, investiția de 
pe șantierul Fabricii de mobilă 
din Botoșani urmează graficul 
care trebuie să-i asigure intra
rea în funcțiune la termen. Cei 
care contabilizează sumele amin
tesc chiar de ciștigarea unui a- 
vans ; lucru explicabil, dacă se 
are în vedere valoarea globală a 
lucrărilor executate și plătite 
pînă acum. Un avans, neconvin
gător însă pentru beneficiar, care 
devine din ce în ce mai îngri
jorat pe măsură ce se apropie 
data intrării în producție. Nu fi
nisările, pe care unii construc
tori le mai amină și după ce in
vestiția a fost declarată ca 
terminată, îl îngrijorează, ci sta
diul fizic al unor obiective im
portante. E drept. în linii mari 
fabrica a prins contur pînă Ia 
ultimul etaj. In interior însă li
nii întregi de fabricație se află 
într-o fază de început și este 
greu de spus care au mai mult 
de lucru : constructorii sau mon
torii ; cine de cine depinde în 
grăbirea ritmului pentru a se 
ieși din impasul în care s-a in
trat ? De bună intenție toți dau 
dovadă. Constructorii susțin, de 
exemplu, că la ora actuală au 
suficiente posibilități să termi
ne, într-una din principalele 
hale de producție, turnarea unei 
plăci de 300 metri pătrați. dar 
îi încurcă montorii. La rindul lor.

montorii susțin că nu ei 6int cei 
care țin treburile în loc. Dacă 
ar avea utilajele pe care trebuie 
să le monteze, ar deschide ime
diat front de lucru și construc
torilor. De ce nu Ie au ? Ingine
rul Aurel Vasiliu, reprezentantul 
beneficiarului care răspunde de 
asigurarea lor, ne-a dictat o lis
tă cu mulți furnizori restanțieri. 
Alături de I.U.P.S. București,

ȘANTIERUL
FABRICII DE MOBILĂ 

DIN BOTOȘANI

Baza de aprovizionare și desfa
cere a Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții, I.F.M.A. („Ascenso- 
rul“-București). cu mari datorii 
este înscrisă și U.C.R.U.B. (Uzi
na de construcții și reparații 
de utilaje din București). Lipsa 
de răspundere față de contrac
tul semnat 
pînă acolo 
economică 
unor sume 
je pe care
gură cînd le va livra.

a mers la U.C.R.U.B. 
încît această unitate 
a solicitat încasarea 
de bani pentru utila- 
nici acum nu este si-

— Pentru niște rriărunțișuri 
care nu valorează mai mult de' 
unu la sută din totalul contrac
tului au obiecții cei de la Fa
brica de mobilă din Botoșani ? 
— se arăta indignat tovarășul 
Gheorghe Moldovan, de la ser
viciul desfacere al U.C.R.U.B.- 
ului. Dacă au ajuns pină acolo 
să facă din nimic un caz. azi 
le vom expedia și ultimele șai; 
be și șuruburi pe care le mai 
avem datorie la ei !

Discuția pe care am avut-o la 
conducerea întreprinderii bucu- 
reștene a scos in cele din urmă 
la iveală că pe lingă cele citeva 
șaibe și șuruburi, fabricii de mo
bilă din Botoșani nu i s-a livrat 
pină acum și un însemnat nu
măr de ventilatoare, repere de 
bază ale utilajelor care la a- 
ceastă oră trebuiau să fie deja 
montate.

— Se mai întîmplă și aseme
nea încurcături, s-a scuzat to
varășul director Florea Paras- 
chiv.

Iată așadar cum termenul de 
intrare în producție al unei, in
vestiții este pus sub semnul în
trebării pentru că. în aplicarea 
legii contractelor se apelează 
prea deseori la bunăvoință și 
mai puțin pe respectarea fermă 
a termenelor prevăzute.

N. COȘOVEANU

POLITEHNICA
0 VERITABILĂ

ÎNTREPRINDERE
INDUSTRIALĂ" In atelierul-școală

Foto : GH. CUCU

A luat parte, de asemenea, 
Renaat van Elslande, ministrul 
afacerilor externe și cooperării 
pentru dezvoltare al Belgiei, cu 
soția.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 

președintele 
și regele 
scurte toas-

caldă cordialitate, 
Nicolae Ceaușescu 
Baudouin au rostit 
turi.

In toastul său.
NICOLAE CEAUȘESCU, a spus : 

Sintem la încheierea vizitei 
dumneavoastră. Regretăm că a 
fost prea seurtă. Sper însă să 
mai veniți in România.

Doresc să exprim, încă o dată, 
satisfacția noastră pentru con-* 
vorbirile pe care le-am avut și 
speranța că vom întări colabora
rea dintre popoarele român și 
belgian, inclusiv în domeniul 
realizării cooperării și păcii in 
Europa.

Urez poporului belgian multă 
prosperitate și bunăstare I

Ridic paharul în sănătatea Ma
iestăților Voastre !

Răspunzînd, regele BAUDOU
IN, a spus :

președintele

Vă mulțumesc foarte mult, din 
partea reginei și a mea, precum 
și în numele persoanelor ce 
ne-au însoțit, pentru ospitalita
tea pe care ne-ați rezervat-o.

Am fost foarte fericiți de a 
vedea în cursul acestei călătorii 
realizările semnificative pe care 
lc-ați obținut. Am fost, de ase
menea, foarte mulțumiți să cu
noaștem unele mărturii ale tre
cutului României pe care dum
neavoastră v-ați străduit săNle 
păstrați. Peste tot pe unde am 
trecut am simțit o reală simpa
tie din partea locuitorilor. Cred 
că și aceasta constituie o bază 
pe care să dezvoltăm și 
mult cooperarea noastră, 
tre popoarele noastre există mul
te trăsături comune și o priete
nie sigură.

Vă adresăm urările noastre, 
dumneavoastră, tuturor condu- * 
cătorilor Româhiei. Vă urez să 
realizați tot mai multă fericire 
poporului român. în sănătatea 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte ! In sănătatea dumnea
voastră, doamnă !

mai 
în

Citeva cifre : 1970 — 2.2 mi
lioane, 1971 — 8,7 milioane ; 
1975 — 36 milioane ; 1976 — a- 
proape 40 milioane. Aceasta este, 
sintetic, dinamica valorii încasă
rilor Institutului politehnic 
„Traian Vuia" pe baza contrac
telor de proiectare și cercetare 
cu diferite unități din economia 
națională. Deci, în numai 6 ani 
încasările din această sursă au 
crescut de aproape 20 de ori. 
Saltul, spectaculos în esența lui, 
nu miră, totuși, pe nimeni ; este, 
de fapt, un salt direct propor
țional cu strădania studenților 
și . a cadrelor didactice din Poli
tehnica timișoreană de a-și 
spori ceea ce numesc ei „utilita
tea socială a omului", un salt 
direct proporțional cu acțiunile 
și inițiativele vizînd așezarea 
cunoștințelor teoretice pe teme
lia solidă a practicii, a muncii 
concrete. Altfel spus, este vorba 
de niște pași importanți pe dru
mul cel mai sigur de la studen
tul dornic de afirmare lâ specia
listul polivalent, la inginerul de 
înaltă clasă.

Dar mai sînt și încasări din

alte surse, pe același drum de la 
student la specialist. în curind 
(de fapt, studenții îi spun de pe 
acum așa) una dintre ele se va 
numi fabrică. în perioada ce ur
mează, ea își va mări capacita
tea, se va moderniza. Acum încă

i se mai spune „atelier-școală 
și de prototipuri", pe scurt 
A.S.P., după cum citim pe salo-

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare in pag. a ll-a)

TINERII PE FRONTUL RECOLTEI

Vremea bună pentru agricultură trebuie să 
constituie pentru lucrătorii ogoarelor un prilej 
de a-și intensifica activitatea. Aceasta este cu 
atît mai necesar cu cit vegetația la principalele 
culturi de toamnă este întârziată ; și aici avem în 
vedere în primul rînd porumbul, legumele, stru
gurii și fructele, unde se cere o mai mare ope
rativitate la recoltat, pe măsură ce lanurile 
ajung Ia maturitate. Demnă de relevat în a- 
ceastă direcție este experiența județelor Buzău, 
Brăila, Dolj și Mehedinți unde, în cazul concret 
al porumbului, au fost luate o serie de măsuri 
pentru grăbirea coacerii știuleților : tăierea tul
pinilor la vîrf și depănușarea parțială. Pe an
samblul țării însă, mai ales în județele nordice, 
recoltatul porumbului este întîrziat față de alți 
ani, ceea ce. impune o mai susținută preocupare 
în direcția organizării muncii, a echipelor de co
operatori, a specialiștilor care au datoria de a 
sonda permanent lanurile și, pe măsura coacerii, 
să se acționeze cu forțe manuale și mecanice.

In acest amplu efort, care mobilizează în
tregul sat pentru a culege grabnic roadele toam
nei, organizațiile U.T.C., toți tinerii trebuie să-și

in pag. a lll-a, raidul nostru in județele PRAHOVA, HARGHITA ți MUREȘ

intensifice sprijinul lor pentru sporirea ritmului 
lucrărilor. Prin antrenarea unui număr cit mai 
mare de elevi, studenți, tineri muncitori și inte
lectuali, prin folosirea eficientă a fiecărei ore 
lame de lucru în cimp, organizațiile U.T.C., în 
colaborare cu comandamentele locale și unită
țile agricole, au datoria patriotică de a iniția 
ample acțiuni la recoltat, transport și depozi
tat. Campania de toamnă reprezintă un prilej 
pentru creșterea capacității de efort, a energiei 
tinerilor, care trebuie să fie prezenți acolo unde 
solicitările producției o cer. Din agenda întrece
rii uteciste pe ogoare spicuim cîteva fapte. In 
județele Dîmbovița și Vîlcea, circa 6 000 de elevi 
iși desfășoară munca la cules de fructe și stru
guri. In județul Bacău alte sute de tineri înscriu 
în dreptul „raportului utecist" recoltarea a im
portante cantități de cartofi, sfeclă de zahăr și 
legume de pe circa 250 hectare. Circa 1500 de 
elevi sînt prezenți la I.A.S. Leorda și alți 200 la 
I.A.S. Cătămărești din județul Botoșani pe tar
lalele cultivate eu sfeclă de zahăr și cartofi.
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PUTEREA
APEI

Imbrățișîndu-le cu ochii, 
Fîntînile Romei mi s-au pă
rut niște superbe creații ale 
urmașilor lui Apollodor din 
Dahiasc, jocuri pe măsura 
fanteziei unui Bramante sau 
Michelangelo. In clipele de 
euforică plimbare-goană prin 
Roma, de la San Pietro la 
Colosseum, de la Columna 
Traiană la Capitoliu. din 
Piața Spaniei în Forum, de 
la Pieta la Moise, de pe Via 
Apia pe Via Venetto, Fon
tana di Trevi mă reținea cu 
o putere magnetică, splendid 
balet de personaje mitologi
ce și jerbe de apă. Mă gîn- 
deam că puține priveliști pot 
fi mai desfătătoare pentru 
privire. Poate și pentru asta 
tocmai în undele Fontanei di 
Trevi aruncă trecătorul prin 
Roma bănuțul menit să-1 
mai aducă o dată prin ceta
tea eternă.

Am bătut în zilele acestei 
veri drumurile ’ 
Am coborît văi
le, am urcat co
linele de 
Adamklisi, 
tras 
sub 
vie 
um 
unul 
monumente de . _ . 
românesc, am privit ____
nele zvelte ale Histriei, am 
meditat în fața splendorilor 
de la Neptun și Saturn, de 
la Venus și Olimp, îndrăz
neață împletire a mitologiei 
cu prezentul socialist. Este 
impresionant spectacolul ofe
rit călătorului de arhitectura 
Dobrogei. De la straturile 
arheologice cele mai adinei, 
venind din antichitatea gre- 
co-romană, trecînd prin mo
destia de lut a chirpicului și 
pînă la construcțiile mo
derne. solare ale litoralului. 
Dar spectacolul cel mai tul
burător pe care i-I oferă 
Dobrogea celui care poartă 
în toate fibrele trupului a- 
mintirea arșițelor, imaginea 
pămintului crăpat de sete 
este Baletul aspersoarelor. 
De cum treci Podul de la 
Vadu Oii te întîmpină vîrte- 
jul, jetul, jocul lor, al as
persoarelor. Și zile Întregite 
va întovărăși pretutindeni. 
Arcuindu-se peste oștiri de 
porumb, peste lacuri verzi 
de lucernă, peste proas
pete arături In care a 
fost aruncată sămința oe-

la
____ a- 

de schelele 
care reîn-
Trophae- 

Traiani, 
din cele

Dobrogei.

lei de-a doua recolte. . 
Desfățîndu-ți în permanență ’ 
ochii, sufletul... Apă acolo | 
unde' închipuirea cea mai a- 
prinsă n-ar fi putut-o ima- I 
gina în forma aceasta. Pe , 
dealurile cele mai aride de 
la Piatra, de la Sibioara, de l 
la Gura Dobrogei și Palazul 
Mic. Jgheaburi de ciment ' 
semănînd cu linia unui mo- ( 
norai fantastic alunecînd pe 
pămîntul dobrogean, ferti- I 
lizîndu-1, acoperind cu o ve- . 
getație luxuriantă imaginea 
griului pitic, a porumbului ( 
prizărit, a ierbii scorojite de 
altădată. Peste vechea ca- i 
rieră de Ia Sitorman am des
coperit curgînd un adevărat 
rîu. în copilăria mea. nu- i 
mai cînd ploua mult, toren
țial se forma cîte un firicel 1 
de apă, așa-numitele derele . 
pe albia uscată a unor dis
părute rîuri. Acum, reînviind i 
tehnica 
romane, de

vechilor instalații 
care ne minu
nam ori de cîte 
ori dădeam pes
te vestigiile ei 
de ceramică 
roșietică. vas- 

• ‘ i do 
irigație Carasu 
îm.<:atișea-'î. pă- 

mintul dobrogean într-o 
plasă de răcoare și belșug. 
Fără îndoială, montarea 
aspcrsoarelor pe uriașul

eșichier al cîmpici dobro
gene nu se face după
reguli artistice, nimeni nu 
urmărește obținerea unor 
efecte estetice, ca-n fante
ziile cu fîntîni ale arhitectu
lui Ioanide. Și totuși, pri- 
vindu-le în lumina roșietică 
a unui apus de august, as- 
persoarele din latura stingă 
a șoselei Constanța-Tulcea 
mi s-au părut 
frumusețe .jocul 
mane. Impresia 
desigur, pur 
Scopul estetic 
de apă închipuite de i 
tecții Romei este clar.__
ei era vorba de un joc pur. 
Apa Dobrogei baletind sub 
soare ni s-a părut expresia 
unei lupte îndîrjite a omului 
cu natura vitregă, este bi
ruința unei idei, o odă a 
bucuriei. Este belșug, putere, 
izvor de visare, de contem
plare, de reflexie, de poezie. 
Puterea apei, care se arată 
In aceste zile în belșugul o- 
goarelor.

însemnări
de Constantin Vișan ti-steca

mai vechi 
pe pămîntul 

coloa-

a întrece în 
fintinîlor ro- 
aceasia este, 

subiectivă, 
al jocurilor 

arhi- 
. La
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Dezvoltarea societății socialis
te în lumina unei table de va
lori proprii, izvorîte din cerin
țele progresului istoric în epoca 
contemporană și confruntate cu 
ele, reprezintă potențarea și 
materializarea avantajelor sale 
în toate sferele vieții .sociale, 
avantaje care se află ca posibi
lități în însăși natura orînduirii. 
Transformarea acestor posibili
tăți în realitate depinde de per
fecționarea continuă a condu
cerii societății, orientată conco
mitent de concluziile științei și 
de exigențele democratismului 
socialist.

Conceptul însuși de perfec
ționare exprimă comunicația vi
tală care trebuie asigurată în
tre realitatea socială concretă — 
practica vieții sociale In dina- 
mica căreia apar mereu cerințe, 
fenomene, fapte, forme de acti
vitate noi — și principiile și 
metodele științifice de organi
zare și conducere. Perfecționa
rea presupune inițiativă în va
lorificarea rațională, gradual op
timizată, a posibilităților de dez
voltare latente, investigate și 
descoperite, eficiență maximă in 
toate tipurile de activitate so- 
cial-umană. De aici, creșterea 
considerabilă a rolului științei 
în general, al științelor și rela
țiilor sociale, In special. în in
vestigarea fenomenelor și pro
ceselor noi, în descoperirea căi
lor eficiente de perfecționare a 
activităților și relațiilor sociale.

In noua etapă, a făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, țara noastră este 
confruntată cu o serie de pro
bleme inedite, legate de adîn- 
cirea procesului revoluționar: 
creșterea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale a economiei, 
perfecționarea continuă a rela
țiilor de producție, așezarea 
consecventă a raporturilor so
ciale pe principiile echității so
cialiste, adîncirea democrației, 
formarea și întărirea conștiinței 
socialiste a maselor dâ oameni 
ai muncii, ridicarea Ia un nivel 
superior a întregii munci de 
conducere și organizare a activi
tății economico-sociale. Așa cum 
sublinia secretarul general al 
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu „în 
etapa actuală devine o necesi
tate imperioasă ridicarea nive
lului conducerii operei de fău
rire a noii orînduiri sociale. Azi 
conducerea construcției socialiste 
devine una din științele de im
portanță hotărîtoare pentru pro
gresul social-multilateral'*.

în acest context, știința este 
socialmente obligată să-și ofere 
serviciile organizării și condu
cerii sociale, Caducitatea ..aca
demismului" științific este abso
lută și ireversibilă. Legitimita
tea cercetării științifice depinde 
de capacitatea ei de a oferi in
strumente teoretice și aplicative 
pentru perfecționarea sistemu
lui social și a funcționalității 
sale în direcția progrestfiui ra-

pid și multilateral. De aici și 
cerința formulată de partid cen
tru integrarea tot mai organică 
a cercetării științifice și îrivăță- 
mîntului cu activitatea practică; 
productivă. Știința trebuie ' 
dovedească în măsură de 
elabora și materializa o 
strategie, menită s-o facă 
de a căuta și găsi soluții multi
plelor probleme social-econo- 
mice și politice. Ea trebuie să 
fie capabilă ca. prin investigarea 
realității, să depisteze la timp 
problemele, contradicțiile obiec
tive și subiective, posibile sau 
reale ; să formuleze soluții po

să se 
a-și 

nouă 
aptă

cate în valorile democrației. 
Orice act politic fiind o opțiune 
care angajează, în ultimă in
stanță, destinul comunității, al 
națiunii, trebuie să aibă în ve
dere decizia optimă atît sub ra
portul eficienței tehnico-știin- 
țifice, cît și sub acela al concor
danței cu valorile și mecanis
mele democratice. Mai mult 
chiar, acesfe coordonate nu pot 
fi concepute paralel, ci trebuie 
să acționeze convergent, iar 
convergența nu poate fi asigu
rată decît printr-o ierarhizare a 
valorilor, în care primează, în 
cazul societății noastre, cele

CONDUCERE
ȘTIINȚIFIC
9 »

SI PARTICIPARE
1

DEMOCRATICA
prof. univ. dr. Ovidiu Trăsnea

de rezolvare a probleme- 
depistate ; să urmărească

sibile 
lor 
în desfășurarea ei activitatea 
practică de soluționare, formu- 
lînd corectivele necesare.

în fapt, această reorientare a 
științei rine să Incorporere o 
exigență pe care făuritorii mar
xismului o considerau ca o con
diție a existenței, efidenței și 
dezvoltării sale : unitatea di
namică dintre teorie și practică. 
Acest principiu operează ca o 
necesitate atit pentru știință, dt 
și pentru practică și numai rea
lizarea sa consecventă poate 
face din teoria științifică o 
„călăuză în acțiune*, conferin- 
du-i eficiența practici

Dar necesitatea fundamentării 
științifice a conducerii, ta 
neral, a conducerii politice 
special, este doar o latură a 
problemei. Pentru cL ta zilele 
noastre, sistemul politie este tot 
mai' mult confruntat nu numai 
cu cerințele efidentei ‘ehniro- 
științifice, d și cu acelea ImpB-

proees^

parti-

prin însăși natura sa — în acest 
domeniu, subliniind necesitatea 
muncii temeinice, teoretice și 
practice, în spiritul marxismului 
creator, pentru materializarea și 
punerea în valoare a acestei su
periorități.

Statutul fundamental al cetă
țeanului orînduirii noastre — 
producător și proprietar al bu
nurilor materiale — impune 
necesitatea conducerii colective, 
a participării maselbr la elabo
rarea și înfăptuirea întregii po
litici interne și externe a parti
dului și statului, la conducerea 
tuturor sectoarelor vieții eco
nomico-sociale. în consecință, 
sistemul nostru politic se dez
voltă și se perfecționează în- 
tr-un dublu sens : al scientiză
rii procesului decizional, a în
tregii conduceri sociale și. con
comitent, al lărgirii și adîncirii 
democratismului socialist, ca 
participare multilaterală, direc
tă și responsabilă. Precizarea 
Programului partidului are, în 
acest sens o valoare științifică 
și normativă fundamentală : 
principiile conducerii științifice 
a societății socialiste țin seama 
de caracterul noii orînduiri, de 
necesitatea asigurării participă
rii la conducerea vieții econo
mico-sociale a tuturor catego
riilor de oameni ai muncii, de 
imperativul dezvoltării și adîn
cirii democrației socialiste, de 
țelurile fundamentale ale socia
lismului și comunismului. în a- 
ceastă lumină, generalizarea in- 
stituționalizării muncii și con
ducerii colective la toate nive
lurile reprezintă o modalitate 
originală, proprie de a asigura 
competenta ta activitatea deci
zi onală prin forme și proceduri 
democratice, 
ftiinței cu 
a maselor.

Sistemul Instituțional, statal 
ti obștesc. ___
perfecționat, cadrul organizato
ric făurit pentru asigurarea 
participării efective a oameni
lor muncii la conducerea sode- 
tătfl reprezintă o modalitate de 
solicitare intensivă și de stimu
lare permanentă a dezvoltării 
personalităților civice, a con
științei lor socialiste.

Aceasta evoluție a vieții so- 
csl-politice a țârii ta etapa ac
tuală. evoluție caracterizată prin 
crearea condițiilor care marchea
ză superioritatea socialismului 
ta plan politic, prin perfecțio
narea continuă a raporturilor, a 
instituțiilor și a mecanismelor 
politice, statale și obștești. ta 
spiritul scientizării conducerii, 
ii democratismului socialist și 
al umanismului revoluționar, 
impune creșterea conștiinței so- 
~ahste șL corelativ, 
narea muncii *
de formare a 
atit mai mult 
etapă, devine 
tatea ț—• 
mupei __ _ ___
compartimentelor vieții •ociaie.

sinteza • aportului 
inițiativa creatoare

creat și continuu

tatensifi- 
politico-educati re 
omului nou. Cu 
cu dL In acteaia 
hnttritoare cah- 

pamiepâru fiecărui om al 
i la «rAcerea tuturor

Succese 
internaționale 
ale tinerilor 

muzicieni români
La Concursul internațional de 

vioară „Niccolo Paganini" de Ia 
Geneva, premiul I a fost decer
nat Lenuțel Ciulei, elevă la Li
ceul de muzică nr. 1 din Bucu
rești, iar premiul III lui Vladimir 
Nemțeanu, student Ia Conserva- • 
torul „Ciprian Porumbescu". De 
la Toulouse a sosit, de asemenea, 
o veste îmbucurătoare. La actua
la ediție — a XX-a — a renumi
tului Concurs internațional de 
car.t6. printre al cărui laureat! la 
edițiile anterioare se numără și so
liști de frunte al scenelor noastre 
lirice, al doilea Mare premiu a 
fost atribuit mezzosopranei 
rina Circa, studentă la ~ 
torul „Gheorghe Dima" 
Napoca.

Consiliul Culturii șl 
Socialiste Informează 
alte reușite ale tinerilor . noștri 
muzicieni din ultimul timp. Men- 
tionăm. astfel. Premiul I cu care 
a fost distins, la Concursul inter
național al tinerilor cîntăreți de 
operă de la Sofia, tenorul Emil 
Gherman, solist la Opera de stat 
din Cluj-Napoca. șl premiul III 
primit de mezzosoprana Corina 
Cirea, Ia secția canto femei a 
concursului, premiul I neflind 
acordat. Premiul I a fost decer
nat și Iul Marin Boieru, iar pre
miul IU lui Gheorghe Iancu — 
acestuia din urmă la secția ju- 
r.iori, ambii de la Opera Română 
din București. în cadrul Con
cursului Internațional de balet de 
la Varna.

La cea de-a 23-a ediție a Con
cursului internațional de canto 
de la» Hertogenbosch, manifesta
re ’.a ale cărei ediții precedente 
»-au afirmat numeroși alțl inter- 
preti români, mezzosoprana Mi- 
haela Agachi, solistă a Operei de 
stat din Iași, a obținut premiul n, 
premiul I - -

PENTRU MUZEELE PATRIEI
Co- 

Conserva- 
din Cluj-

Educației 
și despre

neacordîndu-se.

ta Programul de măsuri pen
tru aplicarea hotărîrilor Congre
sului al XI-lea al partidului și 
ale Congresului educației politice 
și al culturii socialiste. în dome
niul muncii ideologice, politice 
și cultural-educative se prevede 
cu îndreptățit temei îmbunătă
țirea activității muzeelor, cen
trelor de selecționare, cercetare, 
conservare și valorificare com
plexă. științifică și educativă a 
patrimoniului cultural național 
în ideea profund justă că toate 
acestea iși au rolul important în 
consolidarea concepției științifi
ce. materialist-dialectice despre 
lume și viață. In educarea dra
gostei față de patrie, partid șl 
popor, contribuind în largă mă
sură la ridicarea nivelului gene
ral de cultură, de formare a o- 
mului nou, constructor al socia
lismului și comunismului.

Sarcinile care stau în fața mu
zeelor de istorie, a celor de artă, 
de artă populară și etnografie, a 
muzeelor de științele naturii, de 
istoria tehnicii și științei sau de 
istorie literară Ia care se adaugă 
sectorul patrimoniului cultural- 
național nu sint deloc ușoare șl 
nici limitate în timp, pentru că 
aceste instituții trebuie să con-

stituie adevărate centre de edu
cație. de cercetare științifică, fo
care de răspîndire a cunoștințe
lor în diverse domenii și mai cu 
seamă de educare politică a ma
selor de oam’eni ai muncii. Pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
care vorbeam șînt necesare efor
turile conjugate ale tuturor spe
cialiștilor ce activează fie pe li
nia muzeelor și patrimoniului 
cultural-national, fie în învăță- 
mintul superior sau cercetare

-

DEJ
pentru aHsciirea

hatărîrikr Congresului

a! XI-lea al partidului

și ale Congresului

Trei studente
concerte

Impresionantă a fost maturita
tea și talentul cu care cele trei 
studente ale conservatorului — 
ina Oncescu — plan. Carmen Pe
trescu — vioară și Ioana Ostafie 
— violoncel s-au prezentat în du- 
pâ-amigza zilei 'de duminică la 
saTa Studio a Ateneului Român.

Format încă din anii de școală, 
trio-ul a cfștigat premiul n al 
Couoarsulul Național al Școlilor 
de muzică. premiul I pentru in- 
terpretarea muzicii românești, și 
un ultim mare succes — premiul 
I la Concursul de muzică de ca
meră de la Brașov — 1976. îndru
mate de profesorul V. Țugui, ti- 
e-rele muziciene, care n-au depă
șit încă vfrsta de 20 de ani. mun- 
eesc mult, se •pregătesc cu o mare 
•erxjzttate. pentru flecare concert.

Programul dificil pe care l-au 
prezentat duminică a dezvăluit

măiestre" a in
ia start 2S de

con fed ion ere și țe- 
selecționate din 

la faza

f TELBX
i

• FAZA JUDEȚTAN A a 
concursului profesional 
„Miini "
trenat 
tinere 
sâtoare 
cei 050 prezenți 
de masă. Cei mai buni din- 
trei cei buni au fost confec- 
ționereie Maria Telfea. Fi- 
nare^a Sânian. Rodiră Cris- 
tca de la întreprinderea de 
confecții Porțile de Fier l)ro- 
bcta-Turnul Severin și țesă
toarele Ana Roca, Elena 
Cireașă și Paraschiva Pîrvu- 
lescu de la Țesătoria „Ca
zan ele" din Orșova. (I. Sîr- 
bu).

• ÎN CADRUL ACȚIUNII 
„Ne construim propria ca
să" tinerele de la întreprin
derea de confecții Botoșani 
au contribuit prin acțiuni de 
muncă patriotică la darea în 
folosință cu două luni mai 
devreme a căminului de ne- 
familiști în care s-au și mu
tat începînd din această săp- 
tămînă. (Vasile Munteanul.

• ORGANIZAȚIILE DE 
PIONIERI ȘI UTECăȘTl din 
județul Mehedinți au ineris 
in aceste zile o nonă filă in 
cartea cultului pentru mun
că. Cei 4 000 de elevi pre- 
zenti in campania agricolă 
au dovedit un înalt spirit 
d3 disciplină și dăruire re
voluționară pentru realiza» 
rea celor mai bune rezulta
te. La I.A.S. Dealul Viilor e- 
levii Liceului real-umanisi 
din Orșova au recoltat și în
cărcat 4 tone de struguri. La 
I.A.S. Strehaia au fost re
coltate 3,5 tone de legume. 
Un bilanț rodnic au avut și 
elevii Liceului agricol din 
Halînga șl de la liceele de 
construcții și mecanic nr. 1 
din Drobeta-Tumu Severin 
care au participat la strînsul 
recoltei de struguri (4,5 tone) 
și a 15 tone de porumb. 
(Florian Pupăza).

pe podiumul
al Ateneului
ambitusul larg al sensibilității șl 
inteligenței lor muzicale. Diver
tismentul op. 21 de D. Bughici — 
cu rezonante folclorice, Trio-ul în 
Sol major de Mozart — meditație 
și avint luminos șl Trio-ul în Si 
bemol major de Schubert, cu efec
te coloristice șl dramatice — au 
fost interpretate expresiv, convin
gător.

Concertul de duminică a însem
nat o piatră de încercare pentru 
tînăra formație, care după succe
sul înregistrat în turneul în 
Grecia și frumoasa prezență în 
cadrul după-amiezelor muzicale 
ale tineretului, va participa la un 
nou concura de data aceasta in
ternațional — „Jeuhesse Musicale 
— ce va avea loc în luna octom
brie la Belgrad șl unde le urăm 
un binemeritat succes.

VIOLETA DINESCU

că 
Tn 

din 
ritmul

dreptățesc să considerăm 
sintem pe drumul cel bun. 
atelierele proprii, studenții 
anii mici au intrat în 
sperifie industriei, studenții din 
anii mari realizează cu succes 
diferite proiecte pentru econo
mia națională — blocuri de lo
cuințe. ha’e industriale, 
ții de automatizare, de 
si control, transportoare 
dă. turnuri de extracție 
s.a.. iar alții, împreună 
lectivele de cadre didactice 
la catedre, se not mîndri cu

educației politice

și al culturi; socialiste,

Ip danemof mur.cii

Wec!?$icer palitice

L.„... . ............ ................- —
științifică, sub îndrumarea și 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid. Pentru asigu
rarea în continuare a persona
lului cu înaltă calificare, capabil 
a îndeplini sarcinile trasate de 
Congresul al XI-lea al partidului 
și de Congresul educației politice 
și al culturii socialiste, consider 
că Ministerul Educației și învă- 
țămîntului va trebui să se preo
cupe de includerea în progra
mele unor facultăți — șl mă voi 
referi la cele de istorie — a unor 
cursuri speciale de arheologie, 
de etnografie, muzeografie etc. 
pe Ungă cele generale. O bună 
și temeinică pregătire ar putea 
fi realizată în cadrul unor secții

rpeclal profilate pe diverse do
menii care să includă în ultimii 
doi ani de studii pe acei dintre 
studenții care au dovedit apti
tudini speciale, dragoste și pa
siune pentru un anumit dome
niu. Aceștia vor trebui să de
pună o muncă efectivă și utilă 
în cadrul unor Instituții de pro
fil. șantiere arheologice, arhive, 
muzee, pentru a se familiariza 
cu viitorul lor loc de muncă, re- 
alizîndu-se astfel o perfectă le
gătură între învățămînt, cerceta
re și producția.

Numărul locurilor la aceste 
secții va trebui fixat în funcțft 
de necesitățile pe plan național. 
Se cuvine adăugat și faptul că 
un absolvent al unei facilități de 
istorie nu va putea face fată sar
cinilor despre care am vorbit de
cît în urma unei specializări 
postuniversitar© sau unei infor
mări de unul singur, ceea ce 
implică marele risc de a cădea 
în amatorism. O specializare 
postuniversitară ml se pare mai 
puțin eficientă și cu mult mai 
complicată, reclamînd o perioa
dă lungă de timp, cu scoatere 
din producție. Institute de arheo
logie cu diverse catedre și di»-> 
cipline (mă refer Ia acestea daj^ 
torită specialității mele) exist» 
pe lîngă numeroase universități^ 
sau facultăți de istorie din Eu- 
ropa și America. O asemenea 
tradiție nu este străină nici în- 
vățămîntului nostru superior. 
Catedre de arheologie au exis
tat la universitățile din Bucu
rești, Iași și Cluj-Napoca. Ele au 
fost ilustrate do mari personali
tăți și este suficient dacă îl vom 
aminti pe Vasile Pîrvan. O spe
cializare în a doua jumătate a 
timpului . afectat învățămîntului 
superior n-ar constitui o noutate. 
Ea ar fi în măsură să formeze 
cadrele cu înaltă calificare, capa
bile să răspundă sarcinilor ce re
vin muzeelor de toate gradele ca
re împînzesc astăzi teritoriul în
tregii țări, sau ale oficiilor de pa
trimoniu cultural-național pre
zente în fiecare județ. Pe lîngă 
cadrele cu înaltă calificare vor 
trebui pregătiți tehnicienii atît 
de necesari pentru restaurarea 
și conservarea pieselor de mu
zeu ori a monumentelor scoase 
la lumină pe calea săpăturilor 
arheologice, pentru ca acestea 
să-și îndeplinească misiunea.

ION HORAȚIU CRIȘAN

MUN- 
înființată la 
„Textila Du- 
Giurgiu are 
30 de tineri

• POLITEHNICA 
CITOREA8CA 
întreprinderea 
năreana" din 
drept cursanți
din cadrul țesătorlei 2 B. Pe 
parcursul celor trei luni el 
vor cunoaște istoricul între
prinderii și perspectivele c« 
1 se deschid, și-șl vor per
fecționa cunoștințele cu prl-

• DECLANȘAREA INI
ȚIATIVEI „Calitate - mlU- 
metru — secundă* la între
prinderea de confecții „For- 
țile de Fier" din Drobeta- 
Turnu Severin a avut ca re
zultat obținerea unor econo
mii în valoare de peste 
465 000 lei. (P. Florian).

Rubrică realizată de
ILEANA PODOLEANU

țele d 
în tehnică si tehnologie, 
ce poate conferi per----' 
fnvătămfntului de xx 
și nouă, celor ce-1 urrr

Discuția cu tovarășu* 
ren*iar dr. inc. Dan Per 
rector al A.S.P.. se referă 
primul rind la concretețea pași
lor respectivi. Aid. ta halele cu 
nimic deosebite de hala ur.ei 
întreprinderi industriale, se pro
duc, mai Intîi. 7 produse în se
rie mare, de la relee de tempo
rizare și voltmetre electronice, 
la panouri logice sau timonerii 
de frină’ pentru poduri rulanta. 
Se mai execută curent multa 
produse de serie mică, de ase
menea unele comenzi speciale, 
dar marea mindrie a celor care 
lucrează aid — student! din anii 
I. n si m ai facultăților da 
mecanică, mecanică agricolă fi 
electrotehnică — sint prototipa- 
rile și unicatele, realizate de la 
proiect pînă la produsul finit. în 
1976 s-au realizat un număr de 
29 de prototipuri si modele ex
perimentale In fază ultimă, va-

te prdectele prin care se va a- 
îesta oaz.atea de îr.ziner diplo
mat vrr fi rezolvări de teme de 
cerce-are s prc?ectare cu apli
ca . itate imediată, contracte cu 
inăxszr:a și cercetarea sau alte 
teme, de interes major, aplica
bile ta producție sub forma dată 
de absolvent. Ce reiese de aici ? 
Că. ta. primul rind. aceste pro
iecte trebuie să fie de cea mal 
b"r.ă calitate. îndreptățind în
crederea celor care le achizițio
nează. a celor care investesc în 
materia: izarea lor sume deloc 
lipsite de importanță.

Revenim. în discuția cu tova-

ii

fiecăruia de a ne apropia cît mal 
mult de industrie, pină la iden
tificare. Mă gin dese, desigur, ia 
organizarea muncii, la autofi
nanțare și autoconducere, la ri
dicarea continuă a calității mun
cii. la obținerea unei ritmicități 
riguroase a producției, la in
troducerea spiritului muncito
resc in Întreaga activitate uni
versitară. fie că este vorba 
seminarii, lucrări de 
practică in producție 
studiul individual, de 
cultural-educative ete.
tele din ultima vreme ne 1n-

di 
laborator, 
sau de 
activități 
Rezulta

instala- 
măsură 

cu ban- 
minieră 
cu co

de 
o 

serie-de realizări importante in 
domeniul mocan5 Hi. al unor teh
nologii noi. ea ri cu elahorarea 
unor noutăți privind mofoorc’e 
cu ardere .internă, motoarele li
niare ele. Oed că nu este linsit 
de interes nici faptul 
universitar trecut, 
nostru a primit 26 de 
invenții, în domenii prioritare I 
ale tehnicii*.

Tată, deci, că școala politeh
nică tinde să devină nu doar o 
simplă întreprindere industrială, 
cum eufemistic se exprima unul 
dintre interlocutorii noștri. Prin 
cadrele de specialiști de care 
dispune, prin baza sa materia
lă, prin legătura tot mai strîn^ă 
cu Industria, cu institutele de 
cercetări șl proiectări, prin pro
gramul de perfecționare con
tinuă a învățămîntului. în care 
la loc de frunte se află preocu
pările pentru legarea sa mal 
strînsă de producție, de viață, 
școala politehnică românească 
se constituie tot mai pregnant 
Intr-un adevărat complex de 
cercetare, proiectare și produc
ție. cu efecte din cele mai favo
rabile. mai Intîi în educația stu
denților. în formarea lor ca 
specialiști destoinici.

ÎN AȘTEPTAREA PREMIILOR
ACTUALEI EDIȚII

A FESTIVALULUI CÎNTECULUI
OSTĂȘESC

că. în anul 
institutul 

brevete de

DIN
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Ș. „Prima selecție a fost
făcută de crivăț44

Era prin ultimele zile din februarie ’69. Veniți în municipiul 
Onești după două fructuoase experiențe la Vulcan, și. mai ales, 
la Petroșani (unde „scoseseră" deja primele campioane națio
nale de copii), soții Kăroly și-au ales ea prim obiectiv.- grădi
nițele orașului.

„Pe-atunci nu erau decît vreo trei grădinițe — își amintește 
Bela Kăroly. Am fost împreună și eu tovarășa Simionescu, am 
văzut fetițele, am vorbit cu educatoarele, le-am spus că orga
nizăm un concurs de selecție pentru gimnastică. Am anunțat fi 
părinții fetițelor. îmi amintesc și acum ziua primului concurs 
de* selecție : 25 februarie. Era o zi din acelea cind nu te-nduri 
să dai un cline,afară din casă. Crivățul spulbera zăpăda cu o 
tărie pe care numai aici lingă Trotuș. o simți din plin. I-am 
spus de dimineață soției: dacă vine vreo fetiță la sală pe vremea 
asta, apoi musai că ajunge gimnastă mare. Nu credeam să fi 
venit vreuna. Am ajuns in sala din T.C.R. cu douăzeci minute 
înaintea orei anunțate. Eram așteptați de vreo douăzeci de mo- 
gildețe înfofolite, nici nu se vedeau din paltoane, fulare și căciu
lite. Se aciuaseră una lingă alta, la mijloc, și părinții în iurul 
lor încercau să le apere cit de cît de asprimea vîntului. Colac 
peste pupăză sala era încuiată de un fost „coleg" de-al nostru, 
nu-i mai țin minte numele. îl anunțasem din timp dqr incuiase 
sala, luase cheia și... nu era de găsit. Ne-am dus la sediul Co
mitetului municipal pentru educație fizică și sport, un aparta
ment cu trei camere, intr-un bloc la parter. Tovarășul Grunzu. 
președintele, ne-a pus tot sediul la dispoziție. Veniseră vreo 
40—45 de fetițe între timp (și crivățul le verificase dragostea 
pentru gimnastică), intraseră împreună cu ele și părinții, era 
o îmbulzeală de n-aveai cum să te miști, or noi voiam să veri
ficăm aptitudinile copiilor; cu chiu cu vai am reușit să elibe
răm un colț de cameră, unde fetițele — privind speriate în jur 
— au încercat să demonstreze, una cite una, că... toate pot deveni 
mari campioane. Și eu și Marta eram partizanii exigenței. încă 
de pe atunci, dar cum puteai să respingi o fetiță căreia crivă
țul nu-i smulsese lacrimi și care acuma te privea cu ochii spe- 
riați, așteptînd rezultatul ? Totuși am oprit numai 35 dintre 
ele, spunîndu-le celorlalte că mai organizăm o selecție.

5 —

Printre cele selecționate se aflau Liliana Brănișteanu. Mariana 
Cojanu (acestea două imi plăcuseră cel mai mult, îndeosebi pen
tru mobilitate, suplețe și detentă), Nadia Comaneci, Georgeta 
Gabor, luliana Marcu. Gabriela Sabadiș. Ana Borcan, Viorica 
Dimitriu, Constanța Dilimoț Ionela Burlacu Georgeta Căleap ți 
Elena Gheorghiu".

Pină in toamna anului 1969. fetițele antrenorilor Kăroly s-au 
antrenat cind in sală, cind pe coridoarele Școlii generale nr. 9.

„Le-am imprimat incă de la început un spirit de disciplină 
fermă, de ambiție și dăruire la antrenamente — declară Bela 
Kăroly Pe atunci, eu incă mai lucram pe trei fronturi, avind 
alături de gimnastică și o catedră intreagă to Școala sportivă, 
care mă solicita deopotrivă la atletism și la handbal. Cu echipa 
de handbal mă calificasem in finala campionatului republican 
al școlilor sportive, așa că nu-mi vedeam dapul. Dormeam doar 
cinci ore din douăzeci și patru Soția nu mă cruța nici atunci : 
„Cucerește titlul la handbal și dă-i apoi pe handbaliști și pe 
atleți unui coleg, in primire" Ea avea doar o singură mare 
pasiune, gimnastica, și trebuie să recunosc astăzi că Marta a 
modelat in mare parte trăsăturile de caracter ale fetițelor. în 
primul rind disciplina, ordinea seriozitatea, voința, ambiția, 
stăpinirea de sine, curajul, dragostea de muncă, spiritul de 
sacrificiu. Sint trăsături fără de care nu izbîndești niciodată, ori- 
cît de mare taleni'ai avea".

La începutul anului ’69 primele șase din „echipa Kăroly" erau 
Liliana Brănișteanu. Mariana Cojanu. Nadia Comăneci, Elena 
Gheorghiu, Viorica Dimitriu și Georgeta Căleap. In urma lor, 
la foarte mică distanță. „se băteau" Georgeta Gabor. Gabriela 
Sabadiș. Ana Barcan și alte citeva gimnaste de-o șchioapă, 
toate-muncite de ambiții. Fusese deja instaurat Mimatul unei 
întreceri permanente între gimnaste, pentru titularizarea in 
„prima echipă". ,

Episodul următor: 3. O gimnastă
convertește un atlet
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apăr și te cînt,
patria mea

JURIU
DONOSE, corn• VASILE 

pozitor și muzicolog. „Se știe 
că muzica pentru ostași, pen
tru eroii neamului care au 
apărat cu dirzenie și avint 
patriotic ideile de libertate, 
independență națională și 
progres social' a constituit 
de-a lungul anilor una dintre 
preocupările importante ale 
compozitorilor și poeților 
noștri. Oriclt de sumară, o 
privire retrospectivă in isto
ria cîntecului patriotic și re
voluționar românesc arată că 
momentele de răscruce ale 
istoriei naționale au căpătat 
întruchipări sonore înaripate 
au contribuit la mobiliza
rea și înnobilarea sentimen
telor, a gîndurilor si acțiu
nilor înscrise în mersul im
placabil al poporului nostru 
spre atingerea țelurilor dem
nității si integrității.

Un avint cu totul deosebit 
îl cunoaște cintecul patriotic 
și ostășesc în anii 
mului și mai cu seamă în ul
timii ani odată cu inițierea 
de către M.A.N. a Festivalu
lui cîntecului ostășesc „Te 
apăr și te cînt. patria mea“. 
Apreciez că cele trei ediții 
ale acestui festival, au pola
rizat atenția și eforturile 
creatoare ale compozitorilor 
și poeților noștri 'care au 
realizat pentru fiecare ediție 
lucrări diverse sub raport te
matic și stilistic ce îmbogă
țesc repertoriul acestui gen. 
Prin acest festival se împli
nește o importantă funcție 
de educație estetică, patrio
tici și revoluționară a ostași
lor patriei noastre socialiste 
tn deplin consens cu exigen
țele activității politlco-ideo- 
lo'gice ți cultural-educative 
promovate de partidul 
nostru".

socialis-

• Compozitorul MIRCEA 
NEAGU. ,.Printr-o analiză 
atentă a cintecelor acestei 
ediții putem remarca cu cer
titudine faptul că nivelul ar
tistic al acestui festival a 
crescut vertiginos in raport 
cu edițiile sale anterioare, 
compozitorii noștri creînd cu 
acest prilej cintece și marșuri 
ostășești intr-un limbaj me
lodic și armonic simplu, ac
cesibil oricărui ansamblu co
ral militar.

Referindu-mă la cintecul 
de muzică ușoară — în afara 
cîtorva certe reușite — la

s

U

acest gen te impune, cred, o 
atenție sporită din partea 
compozitorilor și poeților atit 
in ceea ce privește realizarea 
melodiei care trebuie să fie 
simplă, sugestivă, ușor de 
reținut și in spiritul muzicii 
noastre " _
textului. Cu aceste sincere 

' ginduri ._ __
IV-a ediție va împlini aceste 
deziderate".

românești cit și a

sper ca cea de a

DIN PUBLIC
• Soldat GURAU MARIN. 

militar de frunte, membru 
in Comitetul U.T.C. al unită
ții, ne-a declarat: „îmi pla- ♦ 
ce nespus de mult să cînt, la 
fel ca și colegilor mei. 
Din < desfășurarea festiva
lului ne-a cucerit pe toți 
marșurile ostășești prezenta
te, pline de viață, cu liniile 
melodice foarte frumos reali
zate, toate pe un fundal sa
cadat, propriu acestui gen".

• CONSTANTIN RÂZ- 
VAN, redactor. „Din patosul 
fierbinte al existentei și 
luptei pentru socialism, din 
vigoarea spirituală racordată 
la imperativele vremii noas
tre, cintecul ostășesc are 
menirea de a deveni un eloc
vent cînt politic, aspect de
monstrat din plin în cadrul 
acestei ediții. Neabdicînd de 
la exigențele artistice — de 
creație și interpretative — 
majoritatea lucrărilor pre
zentate la actuala ediție 
constituie o valoroasă contri
buție in cadrul complexului 
proces de educație prin cîn- 
tec a tinerei generații".

• Muncitorul strungar 
FZFNYET TTBFRIU din co
muna Arghireș-Fabrici lud. 
Cluj, in prezent militar în 
termen ne-a spus : ..Am asis
tat împreună cu colegii mei 
la cele trei concerte ale ac
tualei ediții a festivalului. 
Ne-a emoționat nespus pro- 
cr^mul de cînfece patriotice 
prin bogata lui tematică 
inspirată din viața noastră, a 
militarilor, cit și reîntâlnirea 
cu cîțiva interpret). de frunte 
ai muzicii noastre ușoare 
Aceleași sentimente sînt con
vins că le-au simțit și cole
gii de acasă de la Exploata
rea minieră din Arghireș- 
Fabrici urmărind acest festi
val in fața micilor ecrane".

ALEXANDRU POPA
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a regelui Baudouin al Belgiei
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii India, FAKHRUDDIN 
ALI AHMED, următoarea telegramă :

Am aflat cu profundă întristare vestea privind catastrofa aeriană 
care a avut loc pe ruta Bombay-Madras.

In numele poporului român și al meu personal vă adresez dum
neavoastră, poporului indian și familiilor îndolia'te cele mai pro
funde sentimente de compasiune și simpatie.

TINERII PE
FRONTUL RECOLTEI

PRAHOVA

Măsuri operative pentru impulsionarea
Oaspefi

județului Bac au

nu. Suveranii belgieni și per
soanele oficiale care i-au înso
țit au urmărit un program de 
gimnastică executat de elevele 
antrenorilor Marta și Bela

Karoly. înalții oaspeți s-au în
treținut apoi cordial cu spor
tivii și s^au interesat îndeaproa- 

de programul lor complex 
învățătură și antrenament.

pe 
de

Continuîndu-și călătoria prin 
Moldova, Maiestățile Lor Bau- 

# douin, regele belgienilor, și 
regina Fabiola au fost joi oas
peții județului Bacău.

Suveranii belgieni au fost în
soțiți de Emil Bobu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
împreună cu soția, de alte per
soane oficiale române și bel
giene.

La Combinatul petrochimic 
. Borzești, înalții oaspeți au fost 
întîmpinați de Gheorghe Roșu, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Bacău, de alți reprezen
tanți ai organelor locale de stat. 
Pe parcursul vizitei, suveranii

belgieni au avut prilejul să 
cunoască preocupările existente 
în vederea dezvoltării unei pu
ternice industrii chimice care 
să valorifice superior resursele 
naturale ale subsolului țării. In 
acest context s-a reliefat cali
tatea superioară a produselor 
realizate aici, ceea ce face ea 
ele să fie solicitate In aproape 
70 de țări.

Un popas 
sportiv din 
prilejuit o
nire cu cîteva reprezentante ale 
echipei olimpice de gimnastică 
a României, printre care Nadia 
Comăneci și Teodora Ungurea-

la liceul cu specific 
orașul chimișîilor a 
emoționantă întil-

CEREMONIA PLECĂRII
(Urmare din pag. I) asemenea, pe șefii misiunilor

Prlmul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Suediei, THORB- 
JOERN FAELLDIN, următoarea telegramă :

Cu prilejul investirii Excelenței Voastre în funcția de prim- 
ministru al Suediei, vă adresez, in numele guvernului român și al 
meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări.

îmi exprim convingerea că relațiile româno-suedeze se vor dez
volta continuu, în interesul ambelor popoare, al păcii și cooperării 
în Europa și în lume.

ritmului de lucru

înregele Baudouin au trecut 
revistă garda de onoare.

Maiestatea Sa regele Baudouin 
și Maiestatea Sa regina Fabiola 
și-au luat apoi rămas bun de la 
personalitățile române venite la 
aeroport.

Au fost prezenț: tovarășii Ma- 
r Mâr.escu. Emil Bobu. Gheor
ghe Cioară. Emil Drăgănescu. 
Paul Niculescu. Ion Pățan. Du
mitru Popescu. Gheorghe Râdu- 
lescu. Ion Crman. Teodor Co- 
man. Ion Dincâ. cu soțiile, 
George Macovescu. ministrul a- 
faceriloș externe, și alți membri 
ai guvernului, generali.

Suveranii belgieni au salutat.

de _ ______ , ___  __
d’o’nmatice acreditați la Bucu
rești.

-a scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu și-au luat 
un călduros rămas bun de la 
Maiestățile Lor regale.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori.

Numeroși cetățeni ai Capitalei 
veniți la aeroport au aplaudat 
cu însuflețire pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe regele 
Baudouin. Cei doi șefi de stat 
au răspuns cu prietenie caldei 
manifestări făcute de bucureș- 
teni.

La ora 16.50 aeronava oficială 
a decolat.

O delegație militară a Repu
blicii Democrate Germane, con
dusă de general de armată 
Heinz Hoffmann, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul apărării na
ționale va face o vizită oficială 
în Republica Socialistă România, 
în a doua jumătate _a lunii oc
tombrie 1976. la invitația gene
ralului colonel Ion Ccman, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării națio
nale.

tori științifici din principalele 
muzee ale țării, specialiști de la 
institutele centrale de cercetări 
agrare, precum și de la alte in
stituții.

COMUNICAT COMUN
K Invitația președintelui 

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, Maies
tățile Lor regele și regina bel
gienilor au efectuat o vizită 
oficială în Republica Socialistă 
România, în perioada 11—14 
octombrie 1976.

Maiestatea Sa regele belgie
nilor a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor ' luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

înalții oaspeți au vizitat uni
tăți economice, instituții social- 
culturale și obiective turistice 
din Capitală și din județele Su
ceava și Bacău.

Pretutindeni, înalților oaspeți 
li s-a rezervat o primire căldu
roasă, expresie elocventă a sen
timentelor de prietenie și de 
stimă pe care poporul român le 
nutrește față de poporul bel
gian. »

Maiestățile Lor s-au întreținut, 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate și prietenie, cu pre
ședintele Republicii Socialiste 
România și cu tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Maiestatea Sa Baudouin, 
regele belgienilor, și regina 
Fabiola au apreciat realizările 
obținute în dezvoltarea econo
mică, socială și culturală a 
Republicii , Socialiste România 
și au exprimat urări sincere de 
continuă prosperitate și progres 
poporului român prieten, de fe
ricire personală președintelui 

x Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovară
șei Elena Ceaușescu.

La rîndul lor, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au apreciat 
activitatea poporului belgian pe 
calea progresului economic, 
social și cultural, i-au adresat 
urări de prosperitate și bună
stare și au exprimat urări de 
fericire personală Maiestății 
Sale Baudouin, regele belgieni
lor, și reginei Fabiola.

In timpul vizitei, au avut loc 
convorbiri între ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George 
Madovescu, și ministrul aface
rilor externe și al cooperării 
pentru dezvoltare al Belgiei, 
Renaat van Elslande.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție că relațiile de 
prietenie dintre cele două țări 
au cunoscut o evoluție favora
bilă, mai ales după vizita ofi
cială în Belgia a președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în luna oc
tombrie 1972. Această vizită a . 
deschis noi perspective legătu
rilor de colaborare româno-bel
giene și se înscrie ca un mo
ment de o deosebită importanță 
în evoluția relaților de priete
nie dintre cele două țări și 
popoare.

Cele două părți au reafirmat 
importanța și actualitatea De
clarației solemne comune, sem
nată la 26 octombrie 1972, la 
Bruxelles, declarație prin care 
ele au proclamat voința lor 
comună de a pune la baza re
lațiilor reciproce, ca și a rapor
turilor lor cu toate celelalte 
state, principiile fundamentale 

H ale dreptului internațional.
Părțile au subliniat cu satis

facție că acest document a 
adus o contribuție reală la con
sacrarea acestor principii, ca 
bază a raporturilor dintre toate 
statele, principii care, ulterior, 
și-au găsit expresia în nume
roase documente privind rela
țiile internaționale.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția față de intensi
ficarea raporturilor româno- 
belgiene în toate domeniile, 
corespunzător aspirațiilor celor 
două popoare, cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

Părțile au subliniat că vizi
tele și contactele între guver-

nele, parlamentele și schimbu
rile de delegații din domeniul 
economic și al vieții 
precum și consultările __ __
zate periodic la diferite niveluri 
au contribuit Ia statornicirea 
unui climat de colaborare, ba
zată pe stimă și încredere reci
procă.

Ele au subliniat importanța 
continuării contactelor între 
România și Belgia, la toate ni
velurile.

Părțile au relevat cu satisfac
ție încheierea a numeroase 
acorduri și convenții de cola
borare în domeniile economic, 
financiar, tehnico-științific, so
cial-cultural, juridic și consular, 
care creează un cadru juridic 
corespunzător de dezvoltare a 
relațiilor dintre cele două țări.

în scopul consolidării și lăr
girii cooperării reciproce, în 
timpul vizitei au fost semnate 
următoarele documente :

— Acordul între Guvernul Re
publicii Socialiste România șl 
Guvernul Regatului Belgiei re
lativ la colaborarea în domeniul 
științelor medicale și sănătății 
publice ;

— Convenția între Guvernul 
Republicii Socialiste România 
și Guvernul Regatului Belgiei 
pentru evitarea dublei im
puneri cu privire la impozitele 
pe venituri și pe avere ;

— Convenția privind extrăda
rea și asistența judiciară in 
materie penală între Republica 
Socialistă România și Regatul 
Belgiei.

sociale, 
organi-

Cele două părți au convenit 
să continuie consultările și ne
gocierile în vederea lărgirii ca
drului contractual existent intre 
cele două țări.

Cele două părți au 
cu satisfacție că. în 
1966—1975, schimburile 
ciale româno-belgiene 
cut de circa șase ori și 
țiat, cu bune rezultate, acțiuni 
de cooperare în domeniile pe
trochimiei, construcțiilor de ma
șini și electrotehnicii.

Părțile au constatat cu satis
facție că schimburile culturale, 
de oameni ' " ’ “
schimburile 
de tineret, 
turiști din 
cunoscut un 
contribuind ------ _
bună cunoaștere reciprocă.

Subliniind că potențialul 
nomic al celor două țări 
chide largi perspective de 
voltare a relațiilor economice 
româno-belgiene, ele vot depune 
eforturi pentru luarea măsurilor 
necesare în vederea creșterii 
volumului schimburilor comer
ciale, pe o bază echilibrată, și 
pentru intensificarea cooperării 
economice.

De asemenea, s-a exprimat 
voința celor două părți de a 
încuraja schimburile de oameni 
de afaceri, de specialiști în do
meniile industriei, agriculturii, 
transporturilor, tehnologiei, pre
cum și participarea firmelor și 
organizațiilor economice la tîr- 
guri și expoziții internaționale 
organizate în cele două țări.

Părțile au reafirmat intenția 
de a extinde și intensifica co
operarea și contactele 
niile culturii, științei, 
și turismului, inclusiv 
tățenii celor două țări, 
tribui la soluționarea 
umanitare și de a facilita difu
zarea de informații, potrivit pre
vederilor Actului final al Confe
rinței pentru securitate și coope
rare în Europa.

Cele două părți au procedat 
la un schimb de vederi asupra 
principalelor probleme interna
ționale și au constatat cu satis
facție convergența punctelor lor 
de vedere asupra numeroaselor 
probleme discutate.

Cele două părți au constatat 
schimbările din ultimii ani, în

constatat 
perioada 

corner - 
au cres- 
s-au ini-

de artă și știință, 
intre organizațiile 
între sportivi și 
cele două țări au 

progres continuu, 
astfel la o mai

eco- 
des- 
dez-

în dome- 
sportului 
intre ce
de a con- 
cazurilor

Semnarea unor documente
româno-belgiene

La Ministerul Afacerilor Ex
terne a avut loc, joi la amiază, 
semnarea unor documente ro- 
mâno-belgiene. Ministrul aface
rilor externe al României, Geor
ge Macovescu și ministrul afa
cerilor externe al Belgiei, Re- 
naat van Elslande, au semnat 
Convenția între Republica So
cialistă România și Regatul Bel
giei privind extrădarea și asis
tența judiciară în materie pe
nală.

în cadrul aceleiași ceremonii 
s-au semnat Acordul între Gu
vernul Republicii Socialiste ■

România și Guvernul Regatului 
Belgiei relativ la colaborarea in 
domeniul științelor medicale și 
sănătății publice, precum și con
venția între Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guver
nul Regatului Belgiei pentru e- 
vitarea dublei impuneri cu pri
vire la impozitele pe venit și pe 
avere. Documentele au fost 
semnate de ministrul belgian de 
externe, iar din partea română 
de Nicolae Nicolaescu, ministrul 
sănătății și Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor.

favoarea păcii și înțelegerii in
ternaționale. petrecute pe plan 
mondial și a fost.exprimată ho- 
tărîrea Iot de a acționa pentru 
extinderea colaborării fructuoase 
între toate statele Europei și din 
întreaga hune, indiferent de sis
temele lor social și politic.

S-a exarimat părerea comună 
câ proceltil destinderii. care se 
află încă la început, trebuie 
continuat prin eforturile tuturor 
statelor lumii, indiferent de 
mărimea lor, astfel incit el să 
poată fi durabil și să devină 
ireversibiL

Cele două părți și-au expri
mat hotărirea de a-și aduce și 
in viitor întreaga lor contribuție 
la rezolvarea problemelor inter
naționale, la afirmarea liberă a 
tuturor națiunilor și participa
rea lor, în condiții de deplină 
egalitate, la viata internațională.

Părțile au reafirmat, de ase
menea. hotărirea lor de a-și a- 
duce contribuția. în continuare, 
la întărirea securității și promo
varea colaborării in Europa. Ele 
au subliniat necesitatea de a se 
lua măsuri concrete pentru so
luționarea problemelor complexe 
existente in Europa, pentru res
pectarea și aplicarea strictă, de 
către toate statele-participante, 
a' tuturor principiilor și prevede
rilor înscrise în Actul final al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, care con
stituie un tot unitar.

Cele două părți consideră că 
reuniunea de la Belgrad, care 
va avea Ioc în 1977. va trebui să 
dea un nou și puternic impuls 
aplicării prevederilor Actului 
final, să determine noi progrese 
în Drocesul edificării securității 
și cooperării trainice între sta
tele participante, ceea ce va a- 
vea o mare influență pentru pa
cea și colaborarea intre toate 
popoarele lumii.

Părțile au căzut de acord asu
pra faptului că relațiile de priete
nie și de bună vecinătate în 
Balcani contribuie la coopera
rea. • securitatea și ameliorarea 
climatului in Europa.

Părțile au subliniat necesita
tea unor progrese reale în do
meniul dezarmării. Ele au apre
ciat că continuarea cursei înar
mărilor devine o povară tot mai 
grea pentru popoare și consti
tuie o piedică în calea efortu
rilor pentru securitate și pace ; 
ele au apreciat că a devenit ur
gentă trecerea hotărttă la mă
suri de dezarmare atit în dome
niul nuclear, dt și In domeniul 
convențional și oprirea cursei 
Înarmărilor.

Cele două părți consideri că 
ur.a din problemele vitale, care 
interesează toate statele, este 
lichidarea subdezvoltării și in
staurarea ur.ei noi ordini econo
mice internaționale. Ele subli
niază hotărirea lor de a parti
cipa activ la adoptarea măsuri
lor corespunzătoare in acest 
scop ; astfel vor fi create con
dițiile favorabile dezvoltării e- 
conomice și sociale a tuturor ță
rilor și tuturor popoarelor.

Părțile consideră că este im
perios necesară lichidarea colo
nialismului. a discriminărilor ra
siale și politicii de apartheid ; 
ele vor contribui activ la efor
turile comunității internaționale 
pentru respectarea drepturilor 
omului și instaurarea în relațiile 
internaționale a unor raporturi 
de deplină egalitate Intre toate 
statele.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea ca Organizația Na
țiunilor Unite să devină un in
strument mai eficace pentru 
menținerea păcii și întărirea se
curității, pentru rezolvarea pro
blemelor internaționale — in
staurarea noii ordini economice, 
înfăptuirea dezarmării, promo
varea cooperării intre toate sta
tele in cele mai diverse dome
nii. pe baza egalității în drep
turi. în acest scop, ele vor ac
ționa pentru întărirea
Organizației, ținind seama 
schimbările survenite 
internațională.

Ele și-au exprimat 
rea față de existența
confl:ctuale în lume și au rea
firmat hotărirea lor de a-și adu
ce întreaga contribuție la rezol
varea acestora pe cale pașnică, 
la crearea climatului Și condi
țiilor favorabile pentru preveni
rea și rezolvarea rapidă a ori
căror diferer.de ir.tematior.ale.

Părțile au fost de părete că 
rezolvarea problemelor complexe 
economice și politice cu care se 
confruntă azi omenirea reclamă 
colaborarea tuturor statelor, pe 
bază de deplină egalitate.

Părțile au apreciat că vizita 
oficială in România a Maiestă
ților Lor regele și regina belgie- 

acOTdurilor de
colaborare bilaterală, precum r 
convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej constituie un mo
ment Important în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare dir.tre cele două popoare, 
aci vind cauzei păcii și înțelege
rii internaționale.

Joi după-amiază a sosit în 
Capitală viceprim-ministrul pen
tru afacerile externe al guver
nului Kampuchiei Democrate, 
Ieng Sary. care face o vizită în 
țara noastră la invitația minis
trului afacerilor externe, George 
Macovescu.

♦
în aceeași zi au început con

vorbirile între George Maco
vescu și Ier.g Sary. Desfășurate 
intr-o atmosferă prietenească, 
convorbirile 
schimb de 
preocupările actuale ale celor 
două țări pe plan intern, dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală 
româno-kampuchiene. precum 
și asupra unor probleme ale 
vieții internaționale.

au prilejuit un 
informații privind

Ieri, in orașul Drăgășani. au 
început lucrările primei confe
rințe tehnico-științifice a spe
cialiștilor chimiști din Industria 
prelucrării cauciucului și ma
selor plastice. Organizată din 
inițiativa Ministerului Indus
triei Ușoare și Centralei indus
triale de pielărie, cauciuc și 
încălțăminte, consfătuirea a 
reunit, în orașul de pe malul 
Oltului, important centru in
dustrial al cauciucului, cîteva 
zeci de tineri specialiști, cerce
tători și conducători ai unor în
treprinderi și instituții din în
treaga țară. Pe lingă alte im
portante obiective, această re
uniune are drept scop promo
varea experienței înaintate, in
tensificarea activității de cer
cetare in acest domeniu, în ve
derea realizării unor produse 
cu calități tehnico-funcționale 
superioare. (N. MILITARU).

în aceste zile, mecanizatorii și 
Specialiștii de pe ogoarele jude
țului Prahova mai au de arat și 
pregătit terenul pe circa " ~ 
hectare și de insămintat 
hectare.

La I.A.S. Movila Vulpii, ... 
ma Bănești, răsăritul soarelui i-a 
găsit pe mecanizatorii Vasile 
Ilioaia, Constantin Stoicescu Si 
Ion Cuțu in plină activitate, pe 
cimp, unde munceau de zor pen
tru a crea front de lucru semă
nătorilor. După alimentatul bun- 
cărelor cu sămânța de griu. Ni
colae Sava începe să pună sub 
brazdă germenii viitoarei recol
te. Se cuvine să facem o preci
zare. La Î.A.S. Movila Vulpii a- 
limentatul semănătorilor se face 
de către cei ce le minuiesc.

în Consiliul intercooperatist 
Ciorani, în majoritatea C.A.P- 
urilor arăturile, pregătirea tere
nului și insămînțarea griului au 
mai rămas de efectuat doar pe 
suprafețele cultivate cu porumb. 
Acum toate cele 10 combine

HARGHITA:

1 000
2 000

fer-

echipate cu dispozitive de recol
tat,, 150 tractoare, repartizate la 
transport, arat și discuit lucrea
ză in flux continuu. Pentru a 
asigura funcționarea lor un nu
măr sporit de ore, aici au 
fost organizate două schimburi. 
Schimbul unu este asigurat de 
cadrele de conducere din comu
nă, primar, președinte C.A.P., 
secretar U.T.C., contabil șef și 
cooperatori. La C.A.P. Cio- 
ranii de Sus. în ziua raidului 
nostru puteau fi intilniti minu- 
ind tractoarele Constantin^ Pir- 
vu, primarul comunei, 
Fulgeanu, secretarul 
ției U.T.C. pe C.A.P., 
Stan, șeful sectorului 
Nicolae Constantin, < 
șef al C.A.P. La fel se acționa și 
la Fulga, Cioranii de Jos și Sălci
ile unde, alături de cadrele cu 
funcții de răspundere din comu
nă și specialiștii din C.A.P. lu
crau pe tractoare și 35 mem
bri, cooperatori calificați in ca
drul S.M.A. ca tractoriști.

, Cătălin 
organiza- 
Sofronie 
mecanic, 

contabilul

BONICA U.T.C.

Cînd transporturile nu țin pasul cu
recoltatul, nu-s de vină doar șoferii

/

rolului 
de 

în viața

îngrijora- 
unor stări

oilor.

Joi âu început la Slobozia lu
crările celui de-al 4-lea Simpo
zion național de istorie agrară 
a României și celei de-a 3-a 
ediții a Sesiunii anuale de co
municări a Muzeului județean 
Ialomița. La actualul simpozion 
iau parte peste 140 de cercetă-

Ieri, a părăsit Capitala, în- 
dreplindu-se spre Budapesta, 
o delegație a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România, condusă 
de tovarășul Ștefan Cojocarii, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care va face o 
vizită în R. P. Ungară.

Sf*ORT • SPORT
ȘAH

• In turul trei al Balcania
dei de șah de la Atena, echipa 
de seniori a României a între
cut cu 44—14 puncte formația 
Turciei, iar selecționata Bulga
riei a învins cu 5—1 reprezen
tativa Greciei. Rezultate din 
turneul de juniori: Grecia — 
Bulgaria 1.5 — 04 (o partidă 
întreruptă): România — Tur
cia 14 — 14. In turneele femi
nine a fost zi de repaus.

In turul patru, echipa mas
culină a României intîlnește e- 
chipa Greciei, urmind ca me- 
eul decisiv $â-l susțină in ul
tima zi a competiției cu selec
ționata Bulgariei.

• în orașul italian Varese a 
început cel de-al doilea tur al 
turneului de baraj pentru de
semnarea a doi participant in 
turneul candidaților la titlul 
mondial de șah. Pnma partidă, 
disputată intre marii maeștri so
vietici Tigran Petrosian și Mi
hail Tal, s-a încheiat remiză.

In clasament conduce Tigran 
Petrosian CU.R.S.S ). cu 2 punc
te, urmat de 
(U-R-S.S.) — 14 puncte (ambii 
din trei partide) și Lajos Por- 
tisch (Ungaria) — 
(din două partide).
SCRIMA

• Campionatele 
de scrimă pentru 
început, joi, in sala 
din Capitală, cu proba de flo
retă băieți ciștigată de tînărul 
sportiv orădean Nicolae Iile, 
urmat de Eugen Roșu, Radu 
Bac;u și Ernest Mătușan.

Competiția continuă astăzi cu 
proba feminină de floretă a că
rei finală va debuta la ora 18,00.

Eliminatoriile se vor desfășura 
ipcepind de la ora 8,00 dimi
neața.
HOCHEI ■■ * ’ -J

• După cum s-a mai anunțat, 
turneul final al competiției de 
hochei pe gheață pentru „Cupa 
României" va începe duminică 
pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August** cu 
desfășurarea jocurilor : Steaua- 
Dunărea Galați (ora 16) și Di
namo — S.C. Miercurea Ciuc 
(ora 18.30). Luni. 18 octombrie, 
se vor disputa alte două parti
de : Dinamo — Dunărea Galați 
(ora 16) ’ ~ ~
Miercurea 
pa a 3-a 
desfășura 
brie, cind__ r__o_______
tîlnirile : S.C. Miercurea Ciuc — 
Dunărea Galați (ora 
namo — Steaua (ora 
turul turneului final 
la 21 octombrie.

și Steaua — S. C. 
Ciuc (ora 18.30). Eta- 
a competiției se va 

miercuri. 20 octom- 
sint programate în-

16) și Di-
18.30). Re- 
va începe

Mihail Tal

0,5 puncte

republiane 
tineret au 
Floreasca II

TENIS
• In semifinalele 

internațional de tenis 
ton Head (California de Sud), 
americanul Arthur Ashe l-a în
trecut cu 4—6, 6—4, 7—6 pe ju
cătorul român Ilie Năstase. In 
finală, Arthur Ashe îl va întîlni 
pe suedezul Bjdm Borg.
FOTBAL

turneului 
de la Hil-

• Peste 20 000 de spectatori 
au urmărit pe stadionul central 
din orașul Krusevac meciul in
ternațional amical de fotbal 
dintre echipa locală Napredak 
și formația engleză Tottenham. 
Fotbaliștii iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 4—0 (2—0), 
prin golurile înscrise de Skoro 

' (3) și Kostici.

SCOATEREA LA CONCURS A
ACADEMIA

DE STUDII ECONOMICE
T. FACULTATEA DE ECO

NOMIA INDUSTRIEL CON
STRUCȚIILOR ȘI TRANS
PORTURILOR

a) Catedra de Conducerea, or
ganizarea și planificarea unită
ților industriale

— Asistent, poz. 36, discipli
nele : Organizarea și planifica
rea unităților industriale ; Pro
iecte economice : Ergonomia și 
organizarea muncii in industrie.

— Asistent, poz. 37, discipli
nele : Conducerea unităților in
dustriale ; Probleme economice

b) Catedra de Tehnologie
— Asistent, poz. 26, discipli

na : Tehnologie
— Asistent, poz. 29. disciplina : 

Tehnologie
II. FACULTATEA DE CIBER

NETICA ECONOMICA ȘI STA
TISTICA

— Asistent, poz. 19, disciplina: 
Statistică

III. FACULTATEA DE CO
MERȚ

a) Catedra de Limbi străine
— Asistent, poz. 15, disciplina: 

Limba franceză
— Asistent, poz. 16, discipli

na : Limba franceză
IV. FACULTATEA DE 

NANȚE-CONTABILITATE
a) Catedra de Finanțe-Bănci
— Asistent, poz. 35, discipli

nele : Finanțe-credit ; Finanțele 
unităților economice

— Asistent, poz. 36, disciplina: 
Circulația bănească și creditul

b) Catedra de Eficiență eco
nomică a investițiilor

— Asistent, poz. 15, disciplina: 
Eficiența economică a investi
țiilor

FI-

BUCUREȘTI
e) Catedra de Contabilitate
— Lector, poz. 43, disciplinele: 

Prelucrarea electronică a infor
mației economice ; Proiecte eco
nomice.

— Asistent, poz. 64. discipli
nele : Contabilitate ; Prelucra
rea electronică a informației e- 
conomice

d) Catedra de Analiza activi
tății economice

— Asistent, poz. 17, disciplina: 
Analiza activității economice a 
întreprinderilor comerciale.

V. FACULTATEA DE ECO
NOMIE POLITICA ȘI PLANI
FICARE

a) Catedra de Economie poli
tică

— Conferențiar, poz. 16, dis
ciplina : Economie politică

— Lector, poz. 30, disciplina : 
Economie politică

b) Catedra de Conducerea pla
nificată a economiei naționale

— Asistent, poz. 15, disciplina: 
Planificarea și prognoza dezvol
tării economico-sociale

— Asistent, poz. 17, disciplina: 
Planificarea și prognoza dezvol
tării economico-sociale

★
Candidații la concurs vor de

pune la secretariatul rectoratu
lui Academiei de studii econo
mice din București, Piața Ro
mană nr. 6, cererea de înscriere 
împreună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul 
personalului didactic din R. S. 
România publicat în Buletinul 
Oficial partea I-a nr. 33 din 15 
martie 1969 și de'Instrucțiunile 
Ministerului Educației și învă
țămîntului nr. 84 539/1969, ast
fel :

— pentru posturile de confe
rențiar și lector în termen de 
30 zile de la data publicării a- 
cestui anunț în Buletinul Oficial 
iar concursul se va desfășura la 
sediul Academiei în termen de 
60 de zile de la data expirării 
termenului de înscriere ;

— pentru posturile de asistent, 
în termen de 15 zile de la data 
publicării acestui anunț în Bu
letinul Oficial iar concursul se

INSTITUTUL 
ION IONESCU DE

FACULTATEA 
DE AGRONOMIE

1. Asistent la catedra Tehnolo
gia cultivării plantelor, disci
plina îmbunătățiri funciare, po
ziția 1/17;

2. Asistent la catedra Tehno
logia cultivării plantelor, disci
plina Fitotehnie, poziția 1/22;

3. Asistent la catedra Tehno
logia cultivării plantelor, disci
plina Fitotehnie, poziția 1/23;

4. Conferențiar la catedra Pro
tecția plantelor, disciplina Ame
liorarea plantelor horticole și 
tehnică experimentală, poziția 
11/11;

5. Asistent la catedra de Pro
tecția plantelor, disciplina Ame
liorarea plantelor horticole și 
tehnică experimentală, poziția 
11/31;

6. Asistent la catedra Econo
mia și organizarea întreprinde
rilor agricole, disciplinele Zoo- 
economie și Economie și ' legis
lație agrară, poziția III/10.

FACULTATEA 
DE HORTICULTURA

7. Șef lucrări la catedra __
canizarea agriculturii, discipli-

Me-

Recoltarea cartofilor îndrep
tățește acordarea unui plus de 
interes, deoarece suprafețele o- 
cupate sînt încă destul de mari. 
La C.A.P. Remetea, ferma nr. 
2, îl întîlnim pe tînărul inginer 
Emil ’ Bușe, șeful fermei, și pe 
Dumitru Țepeluș, directorul li
ceului din Subcetate. Sîntem 
informați că din 146 ha ale fer
mei, a fost strînsă recolta de 
pe 65 ha ; că în ziua respectivă 
lucrează aici 250 cooperatori și 
200 elevi. Transportul este asi
gurat de 5 mașini, 4 tractoare 
cu remorci, 24 atelaje. Cu toate 
acestea se reclamă insuficiența 
mijloacelor de transport. Să ve
dem însă cum sînt folosite cele 

- existente ? Aproape de noi se 
află șoferul Andrei Bajco, de

MUREȘ:

Vine, nu vine? Un

Cu semănatul griului 
destul de 
Paratca, 
Zau. Din 
circa 360. 
cu sfecla 
am recoltat 50 ha și am elibe
rat doar 20. Sîntem nevoiți să 
oprim oamenii de la lucru pen
tru că sfecla scoasă și netrans
portată mult timp se degradea
ză. I.T.A. ne-a repartizat două 
mașini, dar vine, cind vine, nu
mai una.

Tot aici aflăm că din patru 
camioane ale C.A.P., două erau 
in garaj pentru diferite repa
rații. La ora 15.30 sîntem la se
diul' din Zau al. coloanei I.T.A. 
Aici staționează patru camioa
ne. Aflăm că unul nu are șofer, 
iar trei au șoferi dar, 
bată fiind, aceștia au 
crat numai pînă la miezul 
Două zile pauză !

stăm 
loan 

C.A.P. 
realizat

bine, relatează 
președintele 
430 ha am
Necazuri avem însă 

de zahăr. Din 144 ha

sîm- 
lu- 

zilei.

la I.T.A. Harghita, autobaza 
Gheorghieni.

— Cîte curse faceți pe zi ?
— Dacă merge bine, trei ; as

tăzi, pînă la ora 13,00, am fă
cut numai o cursă.

E puțin pentru o mașină, dacă 
ne gîndim că pe aceeași dis
tanță căruțele fac într-o zi 
cinct-șase transporturi.

...Ora 15.00. Ajungem la C.A.P. 
Năzarea. Contabilele Lenke Or
ban și Emma Fazekaș, neavind 
ce face în birou, s-au decis 
să-și omoare timpul pînă la ex
pirarea orelor de serviciu la o 
șuetă în... compania cafelei. In 
această situație, cine să observe 
că pe cîmp mai sînt de transpor
tat, conform operativei, 289 tone 
de cartofi ?

semn de întrebare

lu-
mai

__ ___ _____ de
.Transportăm cu cinci

...Peste 400 cooperatori 
creează zilnic la Miheș. Cei 
mulți, la .recoltatul sfeclei 
zahăr. „__
camioane ale noastre și două 
ale I.T.A., ne informează Ma
ria Stanciu, președinta C.A.P. 
Decalajul între sfecla recoltată și 
cea transportată va crește însă.

— De ce ?
— Nu avem benzină. Cota nu 

este suficientă în condițiile în 
care, producția fiind mai mare 
decît cea planificată, mașinile 
trebuie să lucreze și noaptea. 
Dacă vom aștepta mijloace de 
transport de la I.T.A., avind în 
vedere modul cum aceasta răs
punde pînă la ora actuală, ne 
apucă iarna cu roadele ogoare
lor pe eîmp.

MIRCEA BORDA 
DUMITRU DUCA

AU TERMINAT INSAMiNȚAREA GRIULUI
Lucrătorii ogoarelor din 

țul Dîmbovița âu încheiat 
mințarea griului pe întreaga su
prafață planificată.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul ju
dețean de partid se arată, între 
altele : Acest succes se datorește 
bunei organizări a activității, 
folosirii eficiente și la întreaga

jude- 
însă-

capacitate a utilajelor agricole, 
fructificării fiecărei ore bune 
de muncă, întăririi ordinii și 
disciplinei în toate' unitățile a- 
gricole. —.

Insămînțarea griului s-a ter
minat și în județul Mehedinți. 
Cu acest prilej Comitetul ju
dețean de partid a adresat o te
legramă C.C. al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU.

UNOR POSTURI DIDACTICE
va ține la sediul Academiei în 
termen de 15 zile de la data 
expirării termenului de înscrie-
re.

Cei care funcționează într-o 
instituție de învățămînt supe
rior sînt obligați să comunice în 
scris, rectorului acesteia, în
scrierea la concurs.

Informații suplimentare se pot 
obține zilnic între orele 12—14 
la secretariatul rectoratului.

AGRONOMIC
LA BRAD" - IAȘI

14. Asistent la catedra Zoo
tehnie, disciplina Tehnologia 
creșterii suinelor, poziția VII/23;

15. Asistent la catedra Zoo
tehnie, disciplina Creșterea bo
vinelor, poziția VII/25;

16. Conferențiar la catedra 
Morfofiziopatologie, disciplina 
Fiziopatologie, poziția VIII/8;

17. Șef lucrări la catedra Cli
nici, disciplina Semiologie, ra
diologie laborator clinic, 
IX/5;

18. Asistent lai catedra 
disciplina Zooigienă, 
IX/20.

poziția

Clinici, 
poziția

nele Exploatarea parcului de 
tractoare și mașini agricole și 
Exploatarea parcului de trac
toare și mașini horticole, poziția 
IV/10;

8. Asistent la catedra Mecani
zarea agriculturii, disciplina 
Mașini și instalații zootehnice, 
poziția IV/14;

9. Asistent la catedra Mecani
zarea agriculturii, disciplina 
Tractoare și mașini agricole, po
ziția IV/16;

10. Asistent la catedra Meca
nizarea agriculturii, disciplina 
Topografie, desen tehnic, poziția 
IV/20;

11. Conferențiar Ia catedra 
Hortiviticultură, disciplina Viti
cultură specială, poziția V/6;

12. Asistent la catedra Hortivi
ticultură, disciplina Viticultură 
specială, Viticultură generală, 
poziția V/17.

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE 
ȘI MEDICINA VETERINARĂ

13. Asistent la catedra Gene
tică și ameliorarea animalelor, 
disciplina Ameliorarea animale
lor și genetică animală, poziția 
VI/18;

INSTITUTUL DE MEDICINA 
Șl FARMACIE - CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE MEDI
CINA GENERALA

1. Profesor la catedra nr. 9, 
disciplina Istoria medicinei, po
ziția 16.

2. Profesor la catedra nr. 1, 
disciplina Boli infecțioase, po
ziția 1.

3. Profesor la catedra nr. 11, 
disciplina Morfopatologie, 
ția 23.

4. Profesor la catedra 
disciplina Pediatrie II, 
ția 5.

5. Conferințiar la catedra nr.
13, disciplina Neurologie, pozi
ția 2.

6. Conferențiar la catedra nr.
16, disciplina Socialism științi
fic, poziția 3.

7. Conferențiar Ia catedra nr.
3. disciplina Oftalmologie, pozi
ția 20.

I.

pozi-

nr. 6, 
pozi-

II. FACULTATEA DE 
STOMATOLOGIE

8. Profesor la catedra nr. 2, 
disciplina Radiologia stomato
logică, poziția 20.

9. Profesor la catedra nr. 3, 
disciplina Odontologie-parodon- 
tologie poziția 1.

10. Conferențiar la catedra nr.
3, disciplina Chirurgie generală- 
obstetrică, poziția 25.

Candidații la concurs vor de
pune la secretariatul rectoratu
lui Institutului de medicină și 
farmacie din Cluj-Napoca str. 
1 Mai nr. 13, în termen de 30 de 
zile de la data apariției acestui 
anunț în Buletinul Oficial al 
R.S.R., Partea IlI-a, cererea de 
înscriere însoțită de actele pre
văzute de Legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic 
din Republica Socialistă Româ
nia, publicată în Buletinul Ofi
cial al R.S.R., Partea I-a nr. 33 
din 15 martie 1976, și de In
strucțiunile Ministerului Educa
ției și învățămîntului nr. 84 539/ 
1969.

Concursul se va ține la sediul 
institutului în termen 
mult 3 luni de la 
termenului 
concurs.

Candidații care 
într-o instituție de .................
superior sînt obligați să comu
nice în scris rectorului acesleia 
înscrierea la concurs.

Informații suplimentare pri- 
, vind condițiile de înscriere la 
concurs se pot obține la’ secre- 1 
tariatul rectoratului Institutului 
de medicină și farmacie din 
Cluj-Napoca str. 1 Mai nr. 13 
etaj I camera 19, telefon 2 61 79.

de
de cel 

data expirării 
înscriere la

funcționează 
învățămint

diferer.de


Criza din Occident
și muncitorii emigranți

A n anii de boom, 
descinderea lor 
în marile orașe 
occidentale 
binevenită, 
noiembrie 

spre exemplu, președintele 
Oficiului Federal al Muncii 
din R.F.G. se deplasa la gara 
din Miinchen pentru a salu
ta personal și a oferi un ca- 

’ ’’ ’ ’ de-al
străin 

Pentru 
această ' 
și ter-

I era 
în 

1969,

dou oficial celui 
1 000 000-lea muncitor 
sosit în această țară, 
a marca și propaga 
atitudine li s-a spus, , 
menul s-a impus, „muncitori 
oaspeți".

Și oaspeții s-au înmulțit 
mereu. Peste exact patru 
ani, la declanșarea celei mai 
puternice crize postbelice oc
cidentale, numărul cetățeni
lor din alte țări aflați la 
muncă in R. F. Germania 
depășise 2,5 milioane (îm
preună cu familiile lor, peste 
4,5 milioane, cam cit popu
lația unei țări ca Finlanda). 
Sute de mii de turci, greci, 
italieni, spanioli, portughezi 
etc, in general bărbați sub 
35 de ani și fără o calificare 
profesională deosebită, își 
părăsiseră ținuturile de baș
tină în căutarea unui Joc de 
muncă, a mijloacelor de e- 
xistență pe care acasă nu le 
găseau. Sosirea lor era bine
venită și încurajată pentru 
că ei umpleau golurile de 
forță de muncă necalificată 
din sectoarele de mare efort 
fizic sau cu medii poluate și 
nocive. Recesiunea a schim
bat însă datele problemei. 
Prezența „oaspeților4* a de
venit supărătoare. De ta iz
bucnirea crizei, nimeni nu-1 
mai așteaptă „cu flori în 
gară" — gestul s-ar mai pu
tea produce cel mult la ple
care.

Firește, efectele crizei s-au 
resimțit puternic asupra 
populației. In perioada de 
vîrf a recesiunii, fiecare al 
20-lea cetățean vest-german 
șoma, și chiar in prezent, 
cînd relansarea devine certă, 
peste 900 000 de persoane 
apte de muncă sint încă pe 
listele de lungă așteptare ale 
oficiilor de plasare. Cămara 
fiind mai aproape decit hai
na, consecințele crizei s-au 
abătut cu o forță îndoită a- 
supra masei emigranțiior. 
Nici înainte statutul lor so
cial-politic nu era de invi
diat : locurile de muncă gre
le și slab retribuite, locuin
țele scumpe și insalubre, exi
gențele mediului etnic, so
cial și lingvistic nou, dificul
tățile în școlarizarea copiilor, 
despărțirea de familie și de 
țară, de cadrul natural și

uman obișnuit, lipsa de per
spective constituiau elemen
tele unei veritabile drame. 
Dar criza a adăugat acestei 
drame o nouă dimensiune — 
cea a incertitudinii totale. 
Pentru a limita proporțiile 
îngrijorătoare ale șomajului 
în rîndul propriei populații, 
guvernele occidentale au luat 
măsuri urmărind reducerea 
numărului muncitorilor stră
ini. S-a pus stop curentului 
de emigranți din afara țări
lor Pieței comune, nu s-au 
mai reînnoit autorizațiile de 
ședere, iar pe listele de con
cediere ale întreprinderilor, 
afară de cazul cînd nu pu
teau fi inlocuiți, străinii se 
aflau și se află în continua
re. în frunte.

Urmarea : numărul muncl-

—r
O nouă invazie de 

lăcuste ?
Stoluri de lăcuste sint din 

nou pe cale de formare in di
verse regiuni ale lumii, a anun
țat un purtător de cuvint al 
Centrului britanic pentru com
baterea acestui flagel. El a pre
cizat că uriașe stoluri de insecte 
se află pe cale de formare in 
India, Pakistan, in vestul Afri
cii, precum și in Somalia.

Cele mai importante pierderi 
provocate de acest flagel cultu
rilor agricole au fost consem
nate în perioada 1950—1963. și 
apoi în anul 1968. Specialiștii 
sugerează că un stol care acope
ră o suprafață de 400 mile pă
trate este capabil să consume o 
cantitate de 80 000 tone de plan
te într-o singură zi.

Terra suferă dc o... 
foame care, pe măsu- 

trece timpul, 
tot mai chi- 
„Meniul" ei 

in pe- 
; naturale, 
Foamea dc

se

ra ce 
devine 
nuitoare. . 
obișnuit constă 
Irol, gaze 
cărbune. 1 
energic se dublea
ză, conform aprecierii 
specialiștilor, la 
care 12 ani. 
potolirea ei, 
recurg, în prezent, din 
ce în ce mai mult, la 
energia atomică. De
altfel, s-a constatat 
că energia obținută 
dintr-un kilogram de 
uraniu echivalează cu 
cea rezultată din trei 
milioane kilograme 
cărbune. Conform A- 
genției 
pentru 
mică, la 
lui 1973 
centrale 
trice în 
lumii. Pină 
urmează să 
neze 344 de astfel de 
centrale în 24 de țări 
ale lumii. Cota parte 
a acestor centrale Ia 
cantitatea totală de 
energie electrică fur
nizată pe plan mon
dial urmează să creas
că, în aceeași perioa
dă de timp, de la 5 
la 21 Ia sută. Tehnica 
nucleară are multiple 
alte întrebuințări. Ast
fel, guvernul Nigeriei 
a beneficiat de un 
program care vizează 
extirparea muștei tse-

fie- 
Pentru 

oamenii

Internaționale 
Energie Ato- 
sfîrșitul anu- 
existau 167 

atomoelec- 
17 țări ale 

în 1979 
funcțio-
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Arestarea unor tineri în Africa de Sud
Climatul continuu de tensiune a determinat 
guvernul sâ intensifice pregătirile militare

Agenția France Presse rela
tează că în Africa de Sud cli
matul de tensiune continuă să 
se mențină, poliția regimului ra
sist aflindu-se in continuare in 
stare de alertă. Totodată, sint 
semnalate arestări ale unor ti
neri din rîndurile populației de 
culoare, acuzați că au distribuit 
manifeste îndemnând la ,^cte 
de violență".

Pe de altă parte, agenția re
levă că. deși in orașul Johan
nesburg se menține un calm a- 
parent. în ultimele sâptâmir.i 
locuitorii albi au achiziționat 
portante cantități de arm< 
muniții, cereriie fiind atit 
numeroase incit magazinele

TINERETUL LUMII

« $i 
de 

: de

Vietnam — 1 200 tineri 
voluntari

specialitate nu le mai pot sa
tisface.

în condițiile intensificării pro
testelor față de politica de a- 
partheid, primul ministru sud- 
african. Johannes Vorster. a 
subliniat, in discursul rostit la 
Ladybrand, in statul Orange, 
necesitatea întăririi pregătirii 
militare in R.S.A. De asemenea, 
el a cerut sud-africanilor sâ 
respecte restricțiile impuse in 
această săptămină la consumul 
de benzină, să cumpere obliga
țiunile lansate in sprijinul pre
gătirilor militare și sâ prefere 
produsele naționale celor . im
portate.

Referindu-se la evoluția si
tuației din Rhodesia. Vorster a 
spus câ așteap:ă cu interes re
zultatul conferinței constituțio
nale care urmează sâ se desfă
șoare in acest sens la Geneva. 
El a precizat că R.S.A. nu a 
exercitat presiuni asupra 
vemului rhodesian pentru 
determina sâ participe la 
uunea ce la Geneva.

gu- 
a-1 

reu-

pe scurta

ale capitalei iugoslave
Belgrad, capitala R.S.F. Iugoslavia, își schimbă înfățișarea pe zi ce trece. în imagine, bulevardul 

Terasia, una din principalele artere rutiere ale capitalei iugoslave

ELOGII 
DOCUMENTELOR ROMANEȘTI 

LA O.N.U.
• IN CADRUL DEZBATERI

LOR din Comitetul pentru pro
blemele sociale, umanitare și 
culturale al Adunării Generale, 
vorbitorii au evidențiat, înirc 
altele, utilitatea studiului pro
pus de România vizînd dezvol
tarea istorică și actuală a drep
tului popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta, studiu elaborat 
pe o bază pluridisciplinară și 
care va constitui o sinteză în 
materie, menită a servi activi
tății O.N.U. în acest domeniu.

DEZVOLTAREA COOPERĂRII 
ECONOMICE 

ROMÂNO-SOVIETICE
• LA 14 OCTOMBRIE, Mihal 

Marinescu, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialis
te România, președintele Co
mitetului de Stat al Pta^ificâri», 
a avut, la Moscova, o Intîlnire 
cu Nikolai Baibakov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării. In cadrul întrevederii, au 
fost discutate probleme ale 
dezvoltării colaborării și coope
rării economice dintre România 
și Uniunea Sovietică.

EXPULZARE DIN S.U.A.

Arestarea 
conducătorului 

Comisiilor Muncitorești 
din Spania

închiderea tuturor școlilor
în Tailanda

toriior străini a scăzut sub
stanțial in ultimii ani — in 
R.F.G., de pildă, eu peste 
600 000. Imaginea obișnuită 
in gările marilor orașe occi
dentale nu-: mai arată acum 
coborind. plini de bagaje, din 
trenuri, ci urcind. Iar prin
tre cei ce incă nu au ple
cat, șomajul deține o cotă 
de citeva ori mai inaltâ de- 
eit in rîndul populației țâri
lor gazdă (14 la sută față de 
4 la sută in R.F.G„ spre 
exemplu). Întrebarea pe care 
și-o pun acești oameni de
venit i brusc .jde prisos- este, 
firește, uneotro** ? Căci, mai 
puțin dezvoltate și afectate 
și ele de criză. țările de 
baștină nu pot sâ creeze 
peste noapte atâtea locuri de 
muncă și calificare, de lo
cuințe, școli, spitale etc. la 
aceste condiții, pentru mulți 
dintre acești oameni, drama 
emigrării se transformă in 
tragedie.

BAZIL ȘTEFAN

Peste 1 2® de uneri voluntari 
au piecat din Orașul Ho Și Min 
în noile zone economice recent 
creaîe pentru a construi acolo 
o serie de obiective social-cul
turale. Agenția VJi-A. transmite 
câ n-jmai in cursul lunii sep
tembrie a anului curent 20 000 
ce kx-uiton din acest centru 
urban s-au reîntors in satele lor 
de baștină, pe care fuseseră ne- 
voiți să le părăsească in condi
țiile vitrege ale războiului.

Elevii ți studenții Siriei
Siria acordă o mare atenue 

dezvoltării invățămintuluL Dacă 
în anul 1960 in țară funcționau 
3 261 școli primare, in anul 1975 
r.umăml lor a crescut cu apro
ximativ 2 000- Crește, de aseme
nea. nianârui școlilor tehnice și 
profesionale, care. nuiEai in a- 
cesî an. au fost absolvite de 
pes’e 37 6® de tineri, aproape 
dublu fațâ de anul 1S7X

Dacă ta arul 1960. in Siria 
exista o smguxâ umversiiaie. 
cu aproxima^:'' 100® de stn- 
denri. in acest ar_ numai in a- 
rm I al celor trei unrversxîăt’ 
siriene tavațâ aproximativ 35 000 
ce stucSenti.

• într-o declarație difuzată 
de gruparea din cadrul Consi
liului Național African (C.NJL), 
condusă de Abel Muzorewa — 
și reluata de agenția Reuter — 
se arată că Waired Makuwe- 
rere. secretar organizatoric al 
acestei aripi a C.N.A.. și alte 
două persoane au fost asasinați 
in nordul Rhodesiei. Declarația 
condamnă cu hotârire acest act 
ai cărui autori nu au fost incă 
identificați.

In orașul spaniol Pamplona 
a fost arestat liderul sindical 
Jose-Maria Ibarrola, condu
cător al Comisiilor Munci
torești. Potrivit relatărilor 
Agenției spaniole de infor
mații, Jose-Maria Ibarrola a 
fost arestat pentru partici
parea la una din grevele oa
menilor muncii și pentru un 
discurs rostit la un miting 
desfășurat la Pamplona.

Escaladarea luptelor în Liban
Consultări de urgență pentru asigurarea convocării • 

Conferinței arabe la nivel inalt

• PROMISIUNI ALE NOILOR AUTORITĂȚI : „REVENIREA LA DE
MOCRAȚIE" ABIA PESTE... 12 ANI • ÎNFIINȚAREA DE „CENTRE DE 

REEDUCARE".

Recent, in Franța au avut loc puternice manifestații împotriva inflației 
și șomajului, tn fotografie, liceeni participind la o astfel de acțiune 

revendicativă

Relatind despre evoluția lup
telor in Liban, agenția France 
Presse menționează că trupele 
siriene conțină sâ înainteze in 
zona Munților Liban și in su
dul țăriL Agenția semnalează, 
de asemenea, intense tiruri de 
artilerie la periferia Beirutului, 
unde se află palatul preziden
țial de la Baabda.

Pe de altă parte, citind sur
se siriene, agenția informează 
câ localitatea Bhamdoun a toșz 
ocupată de forțele siriene șî ale 
organizatei ..Satkari Mer.țio- 
niad aceeași sursă. agenția 
France Presse scrie câ scopui 
acestor acțiuni militare este 
^restabilirea securității in zma 
muntoasă a Libanului, pentru a 
permite președintelui Sarius 
sâ-$. minunea".

Comandamentul forțelor ara
be de pace dm Liban a decis 
retragerea mor unități militare 
statMx^ate in sudul tării, infor
mează agenția France Presse. 
JLFJ*. precizează că decizia a

fost motivată de extinderea os
tilităților in această zonă a Li
banului. ca urmare a înaintării 
trupelor siriene. ,

Agenția U.P.I. subliniază că 
atit Egiptul cit și secretarul 
generai al Ligii Arabe consi
deră că escaladarea luptelor din 
Liban face ca reuniunea Ia ni
vel inalt din 18 octombrie a 
Ligii Arabe ..să fie mai nece
sară ca oncind-. Aceeași sursă 
menționează că Arabia Saudi tâ 
și Kuweitul au inițiat consul
tări de urgență pentru a asigu
ra convocarea conferinței.

Guvernul militar instalat la 
Bangkok în urma recentei lo
vituri de stat a ordonat joi în
chiderea, cel puțin pină la 1 
noiembrie, a tuturor școlilor.

Un decret al juntei militare 
publicat joi anunță instituirea 
unor lagăre sub denumirea de’ 
„ceptre de reeducare", dînd și 
citeva precizări în legătură cu 
funcționarea lor. Astfel, după 
cum relatează agenția U.P.I., 
,sint pasibile de internarea în 
lagăre persoanele care se fac 
vinovate de nouă categorii de 
delicte, dintre care una se re
feră la ..oricine se face vinovat 
de tulburări". Agenția U.P.I., 
referindu-se la caracterul ge
neral și ambiguu al acestei in
criminări. citeazji opinia unor 
juriști tailandezi care conside
ră câ. practic, in baza decretu
lui. ..orice persoană poate fi 
internată în aceste lagăre". Pe 
dc altă parte, decretul nu sta
bilește nici o limită a duratei 
de detențiune in lagăre. Agen
ția U.P.I. informează câ auto
ritățile militare au hotărît in
stituirea in capitală a stării de 
asediu intre orele 22.00 și 4.30, 
măsură fără precedent în isto
ria țârii.

Pe de altă parte, premierul

desemnat de junta militară, 
Thanint Kraivichen, a anunțat, 
miercuri seara, intr-un discurs 
radiotelevizat adresat națiunii, 
că noile autorități și-ar fi pro
pus „revenirea la democrație" 
a Tailandei în răstimp de... 12 
ani. El a precizat că primele 
alegeri vor avea loc abia pes
te 4 ani și că un parlament ales 
își va prelua prerogativele în... 
1988. A reținut atenția, în pri
vința orientării de dreapta a 
noului regim, declarația pre
mierului desemnat potrivit că
reia „in prezent, poporului tai- 
landez nu i șe pot acorda li
bertățile democratice pe care 
le-a avut în trecut".

Grave inundații
in

Zilele culturii

In de7 
tuai inxr-

tse, care produce boa
la somnului. In unele 
țări din Asia a fost 
folosită cu succes 
pentru prospectarea 
unor minereuri și de
terminarea elemente
lor care le compun.

Dacă „foamea de 
energie" a Terrei ar 
putea fi astimpărată 
cu o creștere de nu
mai două procente pe 
an, rezervele actuale 
de cărbune, estimate 
la 45 000—75 000 mi-

specialiștii din R. F. 
Germania. S.U.A. și 
Marea Britanie au 
pus la punct un nou 
procedeu care constă 
în trecerea unui cu
rent de aer cald sub 
presiune printr-un 
strat de cenușă și ni
sip amestecat cu căr
bune. In acest caz 
există avantajul utili
zării chiar și a cărbu
nilor de cea mai sla
bă calitate.

Pentru acoperirea

i

Timpul nefavorabil, care s-a 
resimțit în ultimele 48 de ore 
asupra celei mai mari părți a 
teritoriului Italiei, a provocat 
inundații grave in regiunea 
Friuli din nordul țării, devas
tată deja la 10 mai de un cu
tremur de pămint.

Apele mai multor riuri, ieșite 
din matcă din cauza ploilor, au 
inundat Gemona, Campo Lessi 
și Noghereti di Prato, locuințele 
și culturile agricole — 70 000 de 
persoane găsindu-se în situația 
de sinistrați.

• COMISIA PARLAMENTA
RA însărcinată cu anchetarea 
implicațiilor „scandalului Loc
kheed" în Italia a stabilit, cu o 
majoritate de 19 la 1, că primul 
ministru Giulio Andreotti nu 
este implicat în practicile de 
mituire ale companiei ameri
cane.

Lansarea navei cosmice 
„Soiuz-23"

Joi, în Uniunea Sovietică a 
fost lansată nava cosmică 
„Soiuz-23“, avînd la bord pe 
Viaceslav Zudov — comandan
tul navei —- și Valeri Rojdes- 
veniki — inginer de bord.

• SERVICIILE AMERICA
NE DE IMIGRAȚIE au des
chis procedurile necesare în 
vederea expulzării a trei cri
minali de război naziști, sta
biliți în prezent în S.U.A. 
Este vorba de Boleslav Mai- 
kovski, Bronius Kaminska și 
Karli Detlav, acuzați de a fi 
asasinat sute de evrei în Le
tonia și Lituania, în timpul 
celui de-al doilea război 
mondial.

DORINȚA PREȘEDINTELUI Fq^
• INTR-UN INTERVIU a»- 

dat companiei A.B.C., președin
tele S.U.A., Gerald Ford, a de
clarat că dacă va fi ales în func
ția de șef al executivului ameri
can va dori ca Henry Kissinger 
să rămînă în fruntea Departa
mentului de Stat'pentru urmă
torii patru ani, informează a- 
genția Reuter.

CORUPȚIE LA... CORPUL 
DE ELITĂ

• BRIGADA „ANTI-FURT" a 
Scotland Yard-ului, considerată 
ca un corp de elită al poliției 
britanice, este acuzată de co
rupție și constituie in prezent 
obiectul unei anchete. Potrivit 
ziarului „Guardian", cel pu(in 
opt ofițeri de poliție care fac 
parte din această brigadă sînt 
acuzați de luare de mită, șantaj 
și mărturii false.

VICTIME ALE HOLEREI
• ZIARUL INDONEZIAN 

„Kompas" informează că 20 de 
persoane au decedat din cauza 
holerei in Kalimantanul de sud, 
iar alte 13 din cauza malariei, 
în Insula Lombok, la sud de 
Djakarta.

PREMII NOBEL

• UNIVERSITATEA KA- 
ROLINSKA din Stockholm 
a hotărît să atribuie Premiul 
Nobel pentru medicină pro
fesorilor Baruch S. Blum
berg și Daniel Carleton Gaj- 
dusek din S.U.A., pentru 
descoperirile lor în ce pri
vește noile mecanisme ale 
originii și diseminării bolilor 
infecțioase.

• Premiul Nobel pentru 
științe economice a fost a- 
tribuit profesorului american 
Milton Friedman de la Uni
versitatea din Chicago, „pen
tru contribuția sa la analiza 
consumului, la istoria și teo
ria monetară, precum și la 
clarificarea unor probleme 
privind politica de stabili
zare".

„Foamea66 de 
nestins a Terrei

• Ase

Demisia cabinetului
liarde tone, ar putea 
asigura un consum 
mondial de energie la 
nivelul actual pentru 
incă 2—3 milenii. O- 
menirea și-a propus 
ca în paralel cu creș
terea producției 
cărbune, care, in 
a înregistrat un 
record absolut, 
rind cu 4,7 Ia 
față «de anul 
dent, 
țească eficiența 
mică 
lelor prin 
unei 
a cărbunelui, 
pierdere 
căldură.
gerea

de 
1975, 
nou 

spo- 
sută 

precc- 
să imbunătă- 

ter- 
a termocentra- 

efectuarea 
arderi complete 

CU o 
minimă de 
Pentru atin- 

acestui scop,

uriașului consum de 
energie al Terrei, oa
menii de știință pre
conizează 
energiei _____
lui. După cum se știe, 
energia imensa a Soa
relui se degajă prin 
fuziunea a patru nu
clee de hidrogen in
tr-un nucleu de heliu, 
gaz inert. In scoarța 
terestră, din 
torni, 16 sint 
drogen. Acest 
șor nu se 
insă, practic, 
tă, in stare 
Conform 
demicianulai 
mir Struminski, de la 
Institutul de mecani-

columbian
utilizarea 

hidrogenu-

100 a- 
de hi- 
gaz u- 
găseste, 
nicicda- 

liberâ. 
opiniei aca- 

Vladi-

întregul cabinet cohmibian a 
de— ronat, ■âerain, a anunțat 
prejei mxmstnil justxț» \ 
mxiel Hoyos Arango. Această 
decizie a foK ad-?ț?ta-A pentru 
a permite președintelui țării, 
Alfonso Lopez Michelsotu o re
maniere axnpletă a guvernului.

Agenția Press sub
liniază că demisia guvernului 
columbian mtervine intr-un 

re a ac- 
ile mase- 
are. de 
in urmă 
salariații 
Aceeași 

tămî-

xiunâlGr revendicative al
lor pe■pulare. i
pikdâ. gre a dec’
cu șase săptânu ni de

d. Sa-

serviciilor medicale, 
sursă reaminteye că. să: 
ni le trecute. miniștrii de in
terne. al muncii și justiției iși 
prezentaseră demisia.
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Mumia reginei Tiy
Muiata reginei egiptene Tty, care fusese soa

cra reginei Xefertiti. a fost descoperită și iden
tificată, recent, de o echipă tatemafionelă de 
c-heologi. După am declara șeful acestei e- 
chipe, James Harris, er.e vorba de cea mai 
importantă descoperire in materie, de la des
chiderea. ta 1922, a mormixtului lui Tutan- 
kamoa. Identificarea a fost făcută prin com
pararea părului mumiei cu o buclă găsită in 
Egipt hxtr-o urnă de aur, ta mormintul fara
onului Tut, care a domnit cu 15 veacuri îna
intea erei noastre.

Părți ale avionului s-au prăbușit deasupra 
școlii Enrique Finot, unde, in acel moment, se 
desfășurau cursuri, provocind, de asemenea, 
victime.

Accident de avion în Bolivia
Accidentul de avion survenit miercuri ta 

Saxtg Cruz de la Sierra, ta Bolivia, a provocat 
moartea a IM de persoane și rănirea gravă a 
altor 32, in cea mai mare parte tineri și copii, 
s-a anunțat la La Paz.

Avionul, un „Boeing-7(H*, apart ini nd compa
niei no'rd-cmericane Jet Power Incorporated*, 
a lovit, fn cădere, zidurile exterioare ale std&o- 
nului „Ber.dek* din Santa Cruz de ta Sierra, 
unde acea loc un meci intre două echipe din 
divizia secundă — martorii oculari declarind 
că există victime și printre sportivi. După ce 
a lovit stadionul, avionul a explodat, deterio
rând o stafie de benzină aflată in apropiere.

Curier cinematografic
Marlon Brando și Gene Hackman vor fi pro

tagoniștii unei producții mamut, „Superman", 
care va înghiți un buget de nu mai puțin de 
25 milioane dolari. Alături de Maria Berenson, 
Silva Kostina, Marisa Mei și Jean Lefevre, 
Tony Curtis va deține rolul principal in co
media „Casanova și compania". în urma unor 
neînțelegeri, s-au suspendat filmările la 
, Jocurile sint făcute", unde pe post de „star" 
urma să apară o vedetă a boxului profesionist, 
Carlos Monzon.

Genunchi artificial
O proteză a articulației genunchiului, con

cepută de specialiștii de la Universitatea din 
Michigan, s-a dovedit pină acum foarte utilă 
pacienților care au folosit-o in mod experi
mente'. Ea asigură o imitare perfectă a arti
culației naturale, eliminind riscurile unei de
plasări accidentale in timpul mersului. De ase
menea, proteza este mobilă și permite îndoiri 
a’.e genunchiului pină la 120 de grade.
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C.I.A. SUB ANCHETA IN; 
ITALIA

• SENATORII SOCIALIȘTI 
ITALIENI au prezentat un 
proiect de lege \ cerind consti
tuirea unei comisii parlamen
tate de anchetă asupra activi
tăților C.I.A. (Agenția Centrală 
de Investigații a S.U.A.) în Ita
lia. Proiectul prevede deschide
rea unei anchete parlamentare 
pentru a stabili dacă activită
țile C.I.A. au constituit „un a- 
mesteo în treburile interne ale 
Italiei" și „tn ce măsură C.I.A. 
a contribuit financiar, direct sau 
indirect, pe lingă organismele 
particulare sau publice, ori per
soane fizice pentru condiționa
rea activității politice".

ACȚIUNI ALE OPOZIȚIEI 
IN ANGOLA

• ÎN CURSUL UNEI VIZITE 
de lucru întreprinse la Canhara 
Calomalanga, în provincia 
Huambo, premierul angolez 
Lopo do Nascimento a rostit o 
alocuțiune, în care a denunțat 
asasinatele comise in rîndul 
populației de către forțe ostile 
guvernului său. El a arătat că, 
în cursul ultimelor zile, au fost 
ucise 287 persoane, dintre care 
un număr mare de femei și 
copii.

• EDITH EVANS, considerată 
cea mai bună interpretă din is
toria teatrului britanic, a încetat 
joi din viață în vîrstă de 88 de 
ani.

pe scurt
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ULTIMA NOAPTE A SINGURĂ
TĂȚII: Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30) ; Gloria (ore
le 9; 11,15-, 13,30; 16; 18,15; 20,30).

DOSARUL GERICAROV : Scala 
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16.15; 18.30; 
20.45).

MICA SIRENA : Capitol (orele 
10; 12; 14; 16; 18; 20).

ULTIMELE ZILE ALE VERII : 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30); Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15) ; TomiS (ore
le 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16 ; 
18 15: 20.15).

AEROPORT ’75 : Victoria (orele 
9.15: 11.30: 13,45 ; 16; 18,15 ; 20.30).

OSÎNDA : Cotrocenl (orele 10 ; 
12,30; 15 ; 17,30 ; 20) ; Miorița (o-

rele 9 : 11.30; 14; 17 ; 19.30) ; Fla
mura (orele 11,30; 14.45; 17,15 ; 20).

DE CE NU POT SA FIU CU
MINTE : Flamura (orele 9).

NOAPTEA AMERICANA : Eforie 
(orele 9,15; 11,30; 13,45: 16; 18.15;
20.30) ; Grivița (orele 8,45; 11; 13,15;
15.43; 18; 20.13).

ȘTEFAN CEL MARE — VASLUI 
1475 : Timpuri Noi (orele 9; 12.30 ; 
16; 19,15).

CEI PATRU MUȘCHETARI : 
Patria (orele 9 ; 11.15; 13.30; 16 ; 
18,30; 21) ; București (orele 8,45 ; 
11: 13,30; 16; 18,30;20,43) ; Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16 ; 18,15;
20.30) .

APAȘII : Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18; 20).

PISICILE ARISTOCRATE : Doi
na (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20).

DACA TACE CÎNTARETUL: 
Festival (orele 9,15; 11,30; 13.30 ; 
16; 18,15; 20,30).

ULZANA - CĂPETENIA APA
ȘILOR : Dacia (orele 9;-11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

ORIENT EXPRESS : Feroviar 
(orele 9; 11,45; 14.30; 1745; 20).

KATINA : Unirea (orele 16; II; 
20).

TARA ÎNDEPĂRTATA : Excel
sior (orele 9; 11,15: 13,30: 16; 18.15;
20.30) ; Melodia (orele 9; 11,15 :
13.30 ; 16; 18.15: 2040) ; Modern 
(orele 9 ; 11,15; 13,30; 16: 1845;
20.30) ,

MICUL INDIAN : Bucegi (orele 
15.30:- 17.45 ; 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
Drumul Sării (orele 1540; 19).

NEBUNA DE legat : Lira fo
re le 15,30: 18; 2045).

NOI AVENTURI CU TOM $1 
TERRY : Ferentari (orele 14,30; 16).

ARIPI PUTERNICE : Ferentari 
(orele 18; 20.15).

PINTEA : Pacea (orele 16; 11;

20 ; la ora 1445 program de dese
ne animate) ; Popular (orele 15.30; 
18: 20.15).

TEXAS. DINCOLO DE RÎU : 
Giulești (orele 10; 15.30; 17,45: 20).

B.D. INTRA TN ACȚIUNE : 
Cringașl (orele 17)-

CANGURL'L : Floreasca (orele 
15.30: 18: 20.15)

CEI 11 DE LA BARLETTA : 
Volga (orele 9.30; 12; 14,30; 17; 
1940.

COMEDIE FANTASTICA : Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,15).

ROMANȚA PENTRU O CO
ROANA : Moșilor (orele 15,30; 18; 
20.15).

FIXIST, ȘOIM VITEAZ : Munca 
(orele 15.45; 18 ; 20).

PINOCCHIO : Cosmos (orele 
15,30; 18).

DACII : Cosmos (orele 20,15).
SOARELE ALB AL PUSTIULUI:

Flacăra (orele 15.30; 18: 20.15).
CELALALT FRANCISCO : Arta 

(orele 15.30; 17,45; 20).
EVADAREA': Rahova (orele 16; 

18: 20).
CIRC ÎN CIRC : Progresul (ore

le 15.30: 19).
CORUPȚIE PE AUTOSTRADA : 

Palatul sporturilor și culturii (ore
le 18).

Opera Română : LUCIA DI LAM- 
MERMOOR — ora 19; Teatrul de

Operetă : OKLAHOMA — ora 
19.30 ; Teatrul Național (Sala 
Mare) : UN FLUTURE PE LAMPA 
— ora 19.30: (Sala Mică) : VIAȚA 
UNEI FEMEI — ora 1940; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra*4 (Schitu 
Măgureanu) : FERMA — ora 19.30; 
(Sala Studio) : MILITARUL FAN
FARON — ora 19.30; Teatral de 
Comedie : MUSAFIRUL CARE 
N-A SUNAT LA UȘA — ora 19.30; 
Teatrul Mic : VIATA E CA UN 
VAGON ? — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tânase" (Sala Savoy) RE
VISTA CU PAIAȚE — ora 19.30 ; 
Ansamblul „Rapsodia Română** : 
LA HANUL CU CÎNTECE — or* 
19.30.

PROGRAMUL 1 ’

10.00 Teleșcoalâ. 11.00 Film artis
tic : ..Așteptarea-4. O producție a 
studioului cinematografic Bucu
rești. 1240 Interpreți ai cîntecului 
popular. 12,30 întrebări și răspun
suri. 13,00 Toamna optimistă — 
program de muzică ușoară. 13,20 
Telex 13,25 închiderea programu
lui. 16,00 Teleșcoală. Școala con
temporană; Relația profesor-elevi. 
16,30 Curs de limbă rusă. 17,00 
Emisiune în limba germană. 18,55 
Din viața plantelor și animalelor. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Omul de lingă tine. 20,30 Sub 
a soarelui cunună — melodii 
populare. 21,00 Mai aveți o între

bare ? Urbanizare, transport, tra
fic. 21,35 ;Seară .de balet. Selecți- 
uni din baletul „Romeo și Juiie- 
ta“ de S. Prokofiev. Interpretea
ză ansamblul de balet al Teatru
lui Mare Academic de stat din 
Moscova. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

17,00 Telex. 17.05 Baladă pentru 
acest pămînt. 17,25 Melodii popu
lare cu Maria Haiduc. 17,35 Șah 
mat în 15... minute. 17,50 Feres
tre deschise spre lume, pentru ca 
pâmîntul să rămînă o grădină. 
18.55 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mal făcut nevasta mea. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,0.0 
Teatru TV : „Ana" — scenariu 
pentru televiziune de Valeriu Sîr- 
bu. 21,20 Telex.» 21,25 Consultații 
în ajutorul lectorilor, propagan
diștilor ’ și cursanților din învătă- 
mîntul politico-ideologic. 21,55 Din 
filmoteca TV : Yehudi Menuhin.
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