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ȘEDINȚA 
COMITETULUI POLITIC EXECUTIV

AL C. C. AL P. C. R.
Marți, 16 noiembrie 1976, sub 

președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a luat 
în discuție rapoartele cu privire la 
îmbunătățirea structurii organizato
rice a aparatului central al ministe
relor economice, precum și a apara
tului organelor centrale de sinteză, 
social-culturale și al celor din siste
mul financiar-bancar. Comitetul Po
litic Executiv a adoptat măsuri co
respunzătoare care țin seama de ne
cesitatea asigurării unei structuri or
ganizatorice unitare a ministerelor, 
care să conducă la eliminarea para
lelismelor sau a fărimițărilor exce
sive ale compartimentelor, la mai 
buna lor grupare, într-o ordine nor
mală, firească, astfel incit să se asi
gure îndeplinirea în mai bune con- 
dițiuni a atribuțiilor, creșterea ope
rativității și răspunderii în activita
tea acestor organe, in soluționarea 
problemelor ce le revin, folosirea mai 
rațională și eficientă a cadrelor.

în continuare, Comitetul Politic 
Executiv a examinat, în spiritul 
hotărîrilor C.C. al P.C.R., care au 
trasat liniile directoare ale dezvoltă
rii activității de educație fizică 
și sport în țară, programul aces
tei activități pe următorii 5 ani. 
Comitetul Politic Executiv a in
dicat ca pe primul plan să fie pusă 
stimularea activității sportive de 
masă, asigurarea participării tinere
tului, a maselor largi populare, în 
formele cele mai variate, la practi
carea tuturor sporturilor, acționîn- 
du-se în acest scop pentru mai buna 
folosire a timpului liber. Comitetul

Politic Executiv a aprobat organiza
rea competiției sportive „Daciada*, 
care va cuprinde mari concursuri po
lisportive, in toate localitățile și ma
rile colectivități. „Daciada** va trebui 
să lege mai mult pe sportivi de miș
carea sportivă din localitățile în care 
trăiesc, diminuînd tendința transfe
rării acestora, sporind răspunderea 
ce le revine față de colectivele unde 
activează, precum și răspunderea 
cluburilor respective față de pregă
tirea lor.

Comitetul Politic Executiv a criti
cat unele neajunsuri existente in 
sportul de performanță, în organi
zarea și conducerea sa. in pregătirea 
sportivilor și a cadrelor din sport. 
Toate probele și normele sportive 
naționale trebuie să se alinieze celor 
mai înalte realizări in sportul inter
național. Comitetul Politic Executiv 
a subliniat necesitatea întăririi dis
ciplinei și ordinii în întreaga noastră 
mișcare sportivă, a combaterii orică
ror toleranțe față de manifestările și 
stările de lucruri negative, inclusiv 
in comportarea morală a sportivilor.

Subliniindu-se că in țara noastră 
există o bază sportivă relativ bună, 
s-a indicat ca aceasta să fie folosită 
mai intens și, totodată, dezvoltată și 
perfecționată. Se va deschide accesul 
larg al tineretului școlar, fără nici o 
plată, pe toate terenurile sportive 
existente, asigurlndu-se folosirea in
tensivă a acestora. Totodată, s-a in
dicat să se realizeze, pe baza unor 
proiecte simple, și prin munca pa
triotică a tineretului, noi terenuri și 
săli de sport și să se acționeze pen
tru dezvoltarea producției de mate
riale sportive in țară.

Analizînd modul de organizare a 
cercetării științifice în domeniul eco

nomic, Comitetul Politic Executiv a 
decis reorganizarea Institutului Cen
tral de Cercetări Economice ca orga
nism unitar care va coordona, pe 
baza unui plan centralizat, munca 
cercetătorilor cu profil economic și a 
cadrelor didactice din învățămîntul 
superior, care predau științele eco
nomice. în acest fel se asigură ca
drul organizatoric necesar integrării 
efective a cercetării cu învățămîntul 
și practica economică, pentru folo
sirea cu maximă eficiență a întregu
lui potențial de cercetare existent, 
precum și dezvoltarea creatoare a 
teoriei și practicii noastre economice, 
abordarea și soluționarea unor pro
bleme majore derivind din politica 
economică a partidului, din progra
mul general de dezvoltare a țării, din 
cerințele perfecționării continue a în
tregii noastre activități economice.

Comitetul Politic Executiv a stabi
lit să se interzică angajaților tuturor 
organelor administrației de stat și in
stituțiilor de stat dreptul de a încheia 
cu persoane particulare tranzacții de 
vinzare-cumpărare și alte acte juri
dice privind bunuri de valoare, în 
folos propriu, urmind ca toate aces
tea să se poată efectua numai în re
lații cu organizațiile socialiste. In 
acest mod se va asigura prevenirea 
oricăror situații care ar încălca lega
litatea socialistă, se va garanta în
făptuirea consecventă în viață a prin
cipiilor eticii și echității societății 
noastre. Măsurile stabilite vor fi le
giferate sub forma unui decret al 
Consiliului de Stat.

Comitetul Politic Executiv a exa
minat și adoptat și alte hotăriri pri
vind activitatea curentă de partid și 
de stat.

în centrul preocupărilor specialiștilor, ale organizației U.T.C.

FOLOSIREA INTEGRALĂ A TUTUROR 
SPATIILOR DE PRODUCȚIE CONSTRUITE
• în industria județului Argeș, un spor de producție în valoare de peste 100 milioane lei, obținut pe seama 
organizării științifice a producției și a muncii • La I.A.P. pe aceleași spații, producția urmează să creas
că cu 10 la sută • Depozite în construcții ușoare, spații pe verticală, reducerea căilor de 
sarea utilajelor după criterii științifice — principalele direcții de acțiune • Peste 20 240 

redați activității productive prin studiile întreprinse

acces, ampla- 
metri pătrați
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Cum se pregătesc 
și participă 

formațiile tineretului la 

FESTIVALUL 
„CÎNTAREA 
ROMÂNIEI»

• ..TEATRUL NOSTRU", o 
formație de amatori în 
stagiune permanentă.

• LA BACAU : Unul din 
doi studenți urcă pe scenă 
ca artist amator

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe Alexander Schindler

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
mafți după-amiază, pe rabinul 
Alexander Schindler, președin
tele Consiliului președinților 
organizațiilor evreiești din

S.U.A., care efectuează o vizită 
în țâra noastră.

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al .P.C.R.

A fost de .față Harry Barnes 
•jr, * ambasadorul S.U.A. la 
București.

Cu acest prilej,'-a. avut Ioc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă ‘cordială.

Noi terminologii universitare

„FORȚA DE MUNCĂ A
INSTITUTULUI NOSTRU"

O ședință a Consiliului învă- 
țămîntului superior al M.E.I. Se 
dezbate procesul adîncirii inte
grării ’ învățămîntului cu cerce
tarea și; producția, folosirea cu 
maximă eficiență a acestei for
țe de muncă pe care o repre
zintă școala superioară.

Calculate în ore echivalate cu 
cele ale personalului de execu
ție cu studii medii, capacitatea 
studenților încadrați în învăță
mîntul superior tehnic, agrono
mic și economic se poate ridi
ca în anul 1977 la un volum de< 
peste opt milioane ore. Adău
gind acestora aproape trei mili
oane ore-cadru didactic, re
zultă o capacitate totală de 
11 milioane ore execuție numai 
in aceste cîteva domenii ale șco
lii superioare. în această cifră 
estimativă se află simbolizată 
cotitura revoluționară a școlii 
superioare: ea nu-i separă pe

studenți și dascăli într-o cate
gorie de oameni prinsă în acti
vitate de seacă acumulare de 
cunoștințe pe care urmează să

Semnificația 
unei expresii comentată 

de prof. univ. 
Mihai Gafițeanu, 

rector al Institutului politehnic 
Iași

le valorifice într-un viitor: 
acumularea cunoștințelor se 
realizează fundamental prin 
valorificarea concomitentă. în 
cadrul Planului național unic de 
dezvoltare pe anul 1977, îmbu

nătățit, Ministerul Educației și 
învățămîntului — deci studenții 
și cadrele didactice — este titu
lar la 30 de obiective și colabo
rator la încă 180 de obiective 
care se găsesc în responsabili
tatea ministerelor economice și 
altor organe centrale. Nici un 
student nu poate fi lăsat în a- 
fara contactului cu ce va face 
în viitor, prin acest mod direct 
de a produce în prezent.

11 solicităm pe prof. univ. 
Mihai Gafițeanu, rector ai 
Politehnicii ieșene, să ne ar
gumenteze următoarea afir
mație făcută în ședința amin
tită : „întreaga forță de muncă 
a institutului este cuprinsă în 
activitatea productivă, de pro-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a ll-a)

BRIGĂZILE TINERETULUI ÎN BĂTĂLIA RECOLTELOR

PORUMBUL - CULES CU GRIJĂ P1NĂ LA ULTIMUL SECTAR!
BUZĂU VRANCBA

A

In sortarea și depozitarea 
recoltei să se evite 

orice risipă!

Echipe de specialiști îndrumă 
nemijlocit, la fata locului, 

modul de depozitare a porumbului
RELATĂRILE REPORTERILOR NOȘTRI IN PAG. A III-A

Din cronica întrecerii uteciste

Reducerea duratei de staționare a utilajelor, efectuarea unor lucrări 
dc reparații de cea mai bună calitate — iată ce definește munca de zi 
cu zi a tinârului Gheorghe lordache, lăcătuș mecanic la întreprinderea 
„1 Mai» Ploiești.

Foto : GH. CUCU

La întreprinderea de autotu
risme Pitești, una din marile 
unități economice argeșene, pe 
actualele spații, producția ur
mează să crească, în anul vii
tor, cu peste 10 la sută. Pen
tru îndeplinirea acestei sarcini, 
colective de muncitori, maiștri, 
ingineri și tehnicieni au anali
zat rezervele existente în toate 
fabricile și secțiile de produc
ție, au căutat soluții noi de 
amplasare a mașinilor și insta
lațiilor. în vederea folosirii cu 
o eficiență cît • mai mare a ac
tualelor capacități. Centralizate, 
studiile și măsurile propuse au 
evidențiat existența în halele de 
producție a unei suprafețe de 
peste 20 240 metri pătrați, ne-. 
utilizată în mod corespunzător. 
Mai bine de jumătate din aceas
tă suprafață este folosită în pre
zent pentru depozitarea tablei, 
a matrițelor și a altor mate
riale care pot fi adăpostite în 
afara secțiilor, în magazii con- 

• struite din profile ușoare. Un 
spațiu destul de mare va .fi cîș- ■ 
tigat, de asemenea, în folosul 

■ producției, prin micșorarea căi
lor de acces, construirea pe ver
ticală a unor încăperi și birouri 
sau a unor ateliere în care se 
execută lucrări de mecanică 
fină, control, verificări și fini
saj. O atenție sporită s-a acor
dat. cum era și firesc, reorga
nizării unor fluxuri de fabrica
ție, amplasării unor instalații și 
utilaje conform studiilor ergo- 
nomice întreprinse, fapt ce a 
condus nu numai la ciștigarea 
unor suprafețe importante, ci și 
la creșterea productivității 
muncii.

Una din secțiile cu mari re
zerve în ceea ce privește folo
sirea în mod corespunzător a 
spațiilor de producție este sec
ția presaj, unde după o primă 
analiză a fost identificată o su
prafață de peste 5 000 mp folo
sită în prezent pentru depozita
rea matrițelor și a tablei. Prin 
mutarea acestor depozite în 
magazii construite în afara ha
lelor, vor putea fi montate aici 
mașini și instalații care vor 
mări capacitatea de fabricație 
cu peste 15 la sută. „Dar, ne 
spune inginerul Constantin Ică,

șeful secției, 
vele nu au 
studiat și am găsit soluții pen
tru mutarea atelierului de re
manieri de-a lungul halei, pe

cu aceasta, rezer- 
fost epuizate. Am

NICOLAE MILITARU

(Continuare in pag. a Il-a)
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ANGAJAMENTE DE PRODUCȚIE 
REALIZATE ȘI DEPĂȘITE

Peste 150 de tineri de la întreprinderea 
de mecanică fină din Sinaia, mobilizați 
de Comitetul U.T.C., au participat la ac
țiunile de muncă patriotică reușind să li
vreze peste sarcinile stabilite un impor
tant număr de produse. In ultima peri
oadă ei au raportat realizarea peste pre
vederi a 119 pompe de injecție în linie, 
180 pompe rotative cu 6 secțiuni și 89 pom
pe rotative cu 3 secțiuni, ceea ce a adus 
întreprinderii economii de peste 100 000

lei. Acest frumos succes a fost obținut de 
un colectiv energic din care fac parte 
Roberta Nica, Viorica Davidescu, Nicolae 
Dubor, Ion Moja, Aneta Ghidănac și Cris- 
tinel Lungii.

UN BILANȚ RODNIC AL ACTIVITĂȚII 
DE MUNCA PATRIOTICĂ IN SPRIJINUL 

PRODUCȚIEI

Organizațiile U.T.C. sectorul 6, electro
mecanică, sectorul — 200, sectorul 1, tunel 
Baia Sprie, sînt cele mai reprezentative 
din cadrul Exploatării miniere Cavnic,

județul Maramureș, evidențiate prin fru
moasa acțiune de muncă patriotică in 
sprijinul producției la curățarea galerii
lor și canalului de galerii organizată în 
ultimele 3 duminici pe 3 schimburi, care 
a contribuit la obținerea unor importante 
economii în valoare de 39 000 lei. Din 
cadrul grupului condus de maistrul Ale
xandru Silaru, care a acționat cu dărui
re pentru finalizarea acestei inițiative 
amintim numele tinerilor Crișan Zaharie, 
Petru Nechita, Pantelimon Podea, Vladi
mir Butuza și Ioan Iosif.
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REPORTAJUL NOSTRU
La redacție, m-a căutat 

Ștefan Burghelea, președintele 
cooperativei agricole din Lun
cavița — T.ulcea.

— Pe primăvară ai scris des
pre Eroul' Muncii Socialiste 

. Alexandru Czege, despre coo
perativa erou din 'Salonta. Din 
felul cum l-ai prezentat, am în
țeles că omul îți este prieten. 
Acasă, eu am cam terminat cu 
treburile și am zis că înainte de 
a trece la planurile' anului ur
mător, să merg 
să văd și eu ce-i 
la ei, cum fac. 
Poate cine știe... 
Te rog să mă 
sprijini pentru 
că n-aș vrea să 
mă duc așa, in- 
tr-un schimb de 
experiență ofi
cial, cică la un 
cunoscut care-ți 
destăinuie totul, 
și necazurile.
Că din necazuri, citeodată, înveți 
mai bine și prețuiești mai mult 
ce-a făcut omul.

Un om încăpățînat, aceas
ta a fost prima impresie pe 
care mi-a făcut-o Burghelea 
cind l-am întilnit prima dală. 
Dar, după o vreme, cind am re
venit la Luncavița, satul m-a 
obligat să-mi schimb părerea.

Pentru un turist, Luncavița 
poate să fie un loc mirific, cu 
table de griu și porumb vălu- 
rind pe coaste, între apele Du
nării și un bătrîn codru de tei. 
Ca și alții care, venind în ulti
mii ani la Luncavița, la început 
nu am avut răgazul să admir 
frumusețile naturii. Au fost ani

cînd la Luncavița nu se încheia 
o anchetă și începea alta. A- 
proape toate plingerile, toate re- 
clamațiile se refereau la Ștefan 
Burghelea, la comportarea lui, 
că se încăpățina să „năpăstu- 
iască" satul.

Îmi amintesc, chiar și atunci 
Ion Cirjon, vicepreședintele 
uniunii județene, se punea che- 
zaș, cu propria calitate de co
munist, că Burghelea este un 
om cinstit. în sat însă, ascultînd

Stăvilarul
din Luncavița

Firesc, pe mulți și i-.a pus în 
cap. Unul se folosea de un lot 
mai mare, altul, în virtutea 
funcției, se obișnuise să-și ro
tunjească veniturile din averea 
comună.

La Luncavița nu-s oameni 
răi, dar intr-un fel natura îi 
favorizase. Pe seama unei gră
dini ceva mai mărișoare și a 
peștelui din baltă, destui se 
rostuiseră binișor. După cîteva 
încercări de a face din Burghe- 
lea „omul lor" s-a născut în
trebarea : ce e de făcut ? Plin- 
geri, reclamații. N-or să fie cre
zute fără cercetare, și-au făcut 

ei socoteala; dar 
pină se va sta
bili adevărul, 
iacă nu-l schim
bă, se înmoaie 
omul. O coală de 
hirtie se găsește 
in toate casele, 
iar,poșta ii iefti
nă. i s-a dat 
ie lucru poștei. 
Organele jude
țene, Uniunea 
Națională, mi

nisterul. au început să primească 
multe scrisori din Luncavița... 
Cind o grindină distrugea cul
tura, de vină era „hoțul de pre
ședinte", cînd aplicindu-se pla
nul de profilare a producției se 
desființa o rățărie ce aducea nu
mai pagubă, depeșa arăta că 
„președintele a vindut orătănii
le și a băgat bani în buzunar". 
Si așa mai departe.

„Dreptatea — își amintește 
Burghelea zilele acelea — era 
de partea mea, dar am fost fă
cut să înțeleg că în fruntea coo-

I. PODOLEANU

LECTURILE ESENȚIALE
de Const. Dumitrache

plingerile, îți era greu să nu te 
îndoiești. Și cînd stăruiai să afli 
adevărul, in toate cutele proble
melor, îți rămînea o doză de 
incertitudine la gindul că nu se 
poate ca un om să aibă dreptate 
împotriva unui întreg sat. Bur
ghelea, la puțin timp după ce 
a fost ales președinte — lucru 
pe atunci de mulți regretat 
(„mai bine îmi tăiam mina d'e- 
cit s-o ridic să votez pentru el") 
— a pornit „război" cu satul. 
N-a vrut omul să mai țină sea
ma de „obiceiurile" ce păreau 
că se împăminteniseră pentru 
totdeauna, nici de „meritele" 
unuia sau altuia. Pentru el sfin
te erau numai legea și statutul.

ION ȘERBU

în condițiile în care ne
voia de lectură a devenit 
tot mai puternică, în condi
țiile în care cartea este bun 
al întregului popor, în con
dițiile necesității ; 
a creșterii nivelului 
cunoaștere, întrebarea 
citim ?“ este mai 
luală ca orieînd. Intr-a
devăr, editurile pun Ia 
dispoziție colecții specializa
te pe categorii de vîrstă și 
problematicei, versuri, pro
ză, teatru, reportaj, eseu, 
critică literară. Dar, în a- 
ceastă epocă a exploziei in
formaționale, lectura nu 
poate fi exhaustivă. Atunci, 
ce citim ? Dacă elevii tre
buie să citească lucrările in
cluse în bibliografia școlară 
și dacă anumite categorii de 
oameni, trecuți de o anumi
tă vîrstă, citesc, să zicem, 
romane de dragoste sau de 
aventuri, atunci ceilalți, ti
neretul în primul rind (de 
la strung sau de pe tractor, 
inginerul, medicul, econo
mistul sau profesorul tînăr) 
ce citesc ? Cineva, al cărei 
fiu urma să dea la facul
tate <și a intrat dealtfel) și 
care avea de susținut și un 
examen de literatură fran
ceză, îmi spunea că el, fiul,

acute 
de 

t „ce 
ac-

cunoaște bine materia pen
tru că, intre altele, a citit și 
citește și revista „Pif“. Stu
dentul de azi avea atunci 
optsprezece ani. M-am gîn- 
dit. mai precis m-am între
bat : nu cumva este o „co
pilărie întîrziată" ? La opt
sprezece ani, alți tineri se 
afirmau in literatură sau 
publicistică, îl citeau (și îl 
citesc) pe Dostoievski, să 
spunem, sau pe Baudelaire, 
pentru că era vorba de li
teratura franceză. Sigur, nu 
pot să prevăd cum va evolua 
tinărul respectiv ; s-ar pu
tea, foarte bine, să ajungă 
un bun profesor care îi va 
învăța. între altele, pe elevii 
lui, cum să citească și ce să 
citească. îmi stăruie în min
te surpriza lui Niculae 
Moromete din Marele sin
guratic. cînd descoperă că 
fostul lui coleg de școală 
care copia la teze și căruia 
i se șoptea, la oral, ajunsese 
un bun judecător. Sigur, oa
menii se schimbă, nu pot să 
nu se schimbe în cursul pro
fundelor prefaceri materiale 
și umane care au loc azi. 
Dar problema lecturii este 
totdeauna actuală. Ce citim?

(Continuare în pag. a U-a)
(Continuare in pag. a 11-a)
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’rogramul de pregătire politică 
să corespundă cerințelor 
și preocupărilor tinerilor

Stăvilarul din Luncavița



E
Președintele federal al Republicii Austria. RUDOLF KIRCH- 

8CHLAGER, a trimis președintelui Republicii Socialiste România. 
NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

V. mulțumesc sineer pentru felicitările dumneavoastră priete
nești adresate cu prilejul Zilei naționale a Austriei.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că bunele relații dintre 
țările noastre se vor adinei in continuare in interesul păcii și al 
colaborării internaționale, spre binele celor două popoare ale 
noastre.

PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU

Naționale face o vizită de prie
tenie in țara noastră, a avut 
întrevederi cu George Macoves
cu, ministrul afacerilor externe, 
și, Neculai Agachi. ministrul in
dustriei metalurgice, președinte
le părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală de coope
rare economică și tehnico-știin- 
țifîcă româno-indiană.

Ta cadrul convorbirilor au fost 
abordate 
reciproc.
prezent există largi posibilități 
de dezvoltare in continuare a 
colaborării și cooperării româno- 
indiene pe multiple planuri.

probleme de interes 
apreciindu-se că in

AL GUVERNULUI
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Roma-. 
nia. tovarășul Manea-, Mănescu, 
a primit, marți după-amiază,. 
pe Maciej Wirowski, ministrul 
industriei chimice din Repu- 

k blica Populară Polonă, care face 
o vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii a fost 
subliniată evoluția ascendentă 
a relațiilor de colaborare dintre 
România și Polonia, raporturi ce 
se desfășoară în spiritul înțe
legerilor convenite cu prilejul 
intîlnirilor dintre tovarășii

Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gierek. Totodată au fost 
evidențiate noi posibilități de 
amplificare a colaborării, și co
operării economice, industriale 
și tehnico-științifice dintre 
cele' două țări.

La primire, 
tr-o atmosferă cordială;, 
teneaseâ, a participat 
Florescu, •• •
chimice.

A fost 
Wojtasik, 
Polone la

desfășurată in- 
prie- 

Mihail 
ministrul industriei

prezent Wladislaw 
ambasadorul 
București.

R. P.

La Ministerul Afacerilor Ex
terne s-au desfășurat marți 
convorbirile oficiale dintre mi
nistrul afacerilor externe' al Re
publicii Socialiste România, 
George Macovescu, și ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Zambia, Siteke Gibson Mwale.

Cu acest prilej, a fost anali
zat mocțul în care se indepli- 
nesc înțelegerile convenite cu 
ocazia intilnirilor la nivel înalt, 
exprimindu-se satisfacția față 
de cursul ascendent al relații
lor pe multiple planuri ce s-au 
statornicit și se dezvoltă intre 
România și Zambia. în cursul 
convorbirii s-au degajat punc
te de vedere comune în ceea ce 
privește largile posibilități de 
extindere și diversificare a co
operării româno-zambiene in 
diferite sectoare ale economiei, 
de intensificare a schimburilor 
comerciale, de întărire a conlu- 
9iării dintre cele două țări în 
pomeniile politico-diplomatic, 
jtehnico-științific. cultural.
' Au fost abordate, totodată, 
finele probleme ale vieții inter
naționale.

al Republicii Socialiste 
nia, George Macovescu. 
rit, în aceeași 
onoarea ministrului 
externe al Zambiei,
Gibson Mwale.

în timpul dineului, 
miniștri de externe au 
în sănătatea tovarășului 
Ceaușescu, secretar 
Partidului ~ 
președintele _________ ______
liste România, și a președinte
lui Partidului Unit al Indepen
denței Naționale. președintele 
Republicii Zambia. Kenneth 
David Kaunda. pentru priete
nia și colaborarea dintre țările 
noastre, subliniind că această 
vizită constituie o nouă expre
sie a dorinței reciproce de a 
dezvolta relațiile româno-zam- 
biene, in interesul ambelor po
poare. al cooperării 
gerii intre națiuni.

Româ- 
___ , a ofe- 

zi, un dineu în 
afacerilor 

Siteke

cei doi 
toastat 

Nicolae 
general al 

Comunist Român. 
Republicii Socia-

$i ințeie-

★
Ministrul afacerilor externe

delegația 
condusă 

„ președintele 
Reprezentanților din

Marți dimineață, 
parlamentară indiană 
de B. R. Bhagat. 
Camerei " 
Parlamentul Republicii India, 
care, la invitația Marii Adunări

Cum se pregătesc și participă formațiile tineretului la

FESTIVALUL „CÎNTAREA ROMÂNIEI
Printre formațiile artistice 

ale amatorilor care se prezintă 
la festivalul național ..Cintarea 
României" cu posibilități evi
dente de a cuceri lauri se nu
mără. fără îndoială, și ..Teatrul 
nostru" din cadrul clubului de . 
la Grupul de șanriere de con
strucții industriale și agrozoo
tehnice Galați. O formație care 
de mai mulți ani se află in sta
giune permanentă. Fie și numai 
acest fapt și toc ar fi de ajuns 
pentru a atrage atenția asupra 
unui colectiv care :și înțelege 
menirea m t.oc exemplar. Con
tinuitatea in acțiune și in pro
bam reprezintă 
formație artisti
că de amatori 
o cucerire de 
preț. Dar ..Tea
tru! nostru- se 
pare că a reu- 

muit.

pentru orice

Marti a sosit in Capitală o 
delegație de primari Caii- 
fomia care efectuează o ".zită 
in țara noastră Ia invitația Co
mitetului pentru problemele 
consffiîlor populare.

Cu prilejui împlinirii a 9 ar.i 
de la declanșarea mscăn: de 
redresare din Republica Arabă 
Siriana — 16 noiembrie 1970 — 
Asociația de prietenie româno- 
«trianâ «t Institutul mraâr. pen
tru 'relagi.le culturale cu stră_- 
nătatea au organizat marți 
după-aminză Ia Casa de cultură 
a LR.R.CJS. o adunare dedicată 
acestui eveniment.

BRIGĂZILE TINERETULUI !N BĂTĂLIA RECOLTELOR

BUZĂU In sortarea și depozitarea
recoltei să se evite orice risipă !

nul" în 1974 și :et in 1971 titlul 
de laureat al festivalului etc.

La „Teatrul nostru" se re
petă in aceste zile Intens. O 
intilnire cu actorul Lucian Te
melie de Ia Teatrul dramatic 
din Galați, conducătorul artis
tic al formației, 
temă.

— Pregătim in 
premiera care se 
tribuție proprie la sărbătorirea 
centenarului cuceririi indepen
denței de sta* a României, ne 
declară interlocutorul nostru. 
Este vorba de un spectacol cu 
piesa ..Curcanii** de Gr:gore 
Ventura, piesă prezentată in

ne pune in

aceste zila 
vrea o con-

va fi reluat în aer liber. în 
preajma bisericii fortărețe 
..Precista" din Galați, spectaco
lul cu piesa ..Basarabii" de Dan 
Tărchilâ. a cărei premieră pe 
țară a avut loc in 1972 în a- 
ceeași interpretare. In rolul 
principal va juca și acum, ea 
și atunci. Mihai Mihail, direc
torul Teatrului dramatic din 
Galați, afirmind din nou o co
laborare excelentă intre artiștii 
amatori și profesioniștii scenei. 

..Teatrul nostru" — nume dat 
de membrii formației. Adică e 
al lot. înființat din nevoia lor 
de exprimare artistică, susținut 
cu muncă și

TEATRUL NOSTRU"

V

LA BACAU: Unul din doi 
studenți urcă pe scenă 

cu artist nmator

în județul- Buzău, culesul po
rumbului. efectuat pe 98 la 
sută din suprafața cultivată. 
Dar bătălia recoltei nu este în
cheiată odată cu strângerea ul
timelor cantități de știuleți. 
Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului depun in continuare 
eforturi susținuse pentru de
pozitarea cit mai urgentă a în
tregii producții recoltate. In 
acest scop în fiecare unitate a- 
gricolă, în bazele de recepții, 
s-au luat o s.erje de măsuri co
respunzătoare pentru păstrarea 
și conservarea in cele mai bu
ne condiții a porumbului.

Ne aflăm intr-unui din locu- 
rile de depozitare. încă de la 
intrare. se poate 
bună organizare a muncii în- 
cepind cu punctele de cintări- 
re. preluare și pină la depozi
tarea porumbului. Sint pregăti
te pătule de tip ..Argeș" în co
loane de cite . trei-pâtru unde 
pot fi descărcate un 
sporit de mijloace de 
port. Lingă 
află materiale ca 
prelate, carton asfaltat 
rate pentru acoperirea 
taților de porumb depozitate in. 
pătule. „Știuleții cu umiditate 
mai mare — ne spune Gheor
ghe Tănase, șeful bazei — sînt 
îndreptați spre punctele de ba- 
tozare, după care boabele trec 
prin uscătoare. urmind a fi de
pozitate sau livrate direct be
neficiarilor". Sîritem, de aseme
nea. asigurați că în acest mod 
se va proceda și în zilele ur
mătoare cind capacitatea bato
zelor va ajunge la 200 tone pe 
zi. Concomitent s-au creat noi 
spații de depozitare și conser
vare a boabelor. Cind am tre
cut pe la punctele de lucru ale 
bazei. în jurul orși nouă di
mineața, primele mijloace de 
transport cu știuleți care se

observa o

număr 
trans- 

fiecare patul se 
polietilenă, 

procu- 
caiiti-

pescăreau aparțineau coopera
tivelor agricole de producție 
'din Rușețu, Iargu, Rosseti. Lu
ciu. Cilibia, adică ale unităților 
care au reușit să transporte î-ri 
baza de recepție ;; ' ««. »_
sută din cantitățile de porumb 
prevăzute.

peste 60 la

-

Sigur,
crearea , ____
bune de păstrare a recoltei de 
porumb trebuie să fie proprie 
nu numai bazelor de recepție,, 
ci și unităților agricole. Cum 
este deci organizată depozitarea 
porumbului in cooperativele a- 
gricole de producție ? Pentru 
edificare ne-am deplasat la 
C.A.P. Caragiale. Aici aflăm că 
recoltatul porumbului a fost' 
încheiat pe intreaga suprafață 
de 480 de hectare, iar recolta 
este transportată și depozitată 
în curtea fermei zootehnice a 
unității. într-adevăr, de cum 
intrăm în fermă, observăm că 
știuleții sînt depozitați pe co
ceni în șire lungi, dar in straturi 
destul de groase Cițiva coope
ratori croiesc canale de aerisi
re, asigură o mai bună păstrare 

știuleților. Majoritatea coope-

preocuparea pentru 
unor condiții eît mai

erau prezenți în cimp 
recoltau rădăcinile de

a

ratorilor 
unde se 
sfeclă, tăiau cocertii de porumb. 
Președintele unitâ/Si coopera
tiste. Marin V. Stcăan. ne pre
ciza că odată cu micșorarea 
cantității de transport la sfecla 
de zahăr. mijloacele auto și 
atelajele disponibile vor fi con
centrate la transportul porumbu
lui in baza de recepție. ..De 
fapt, chiar astăzi — ne spu
nea președintele — arc mobili
zat la efectuarea acestei lucrări 
trei autocamioane, patru re
morci și 40 de atelaje. Canti
tatea rămasă se va sorta din 
nou și se va pune in pâtule. 
care de bună seamă vor fi con
trolate permanent pentru pre
venirea oricăror degradări și 
pierderi".

VRANCEA: O inițiativă

duc. de asemenea, pe scena clu
bului, formațiile institutului, a- 
flate acum la început de an 
universitar și intr-o perioadă 
de omogenizare".

îndrumarea formațiilor stu
dențești este asigurată cu com
petență și dăruire, atit de ca
dre didactice, actori, profesori 
din afara institutului, dar și, de 
către înșiși studenții, a căror 
pregătire și viitoare profesie 
reclamă cu prisosință și calită
țile unui bun animator al vieții 
culturale. Este cazul Măriei 
Dumitrescu, care îndrumă for
mația »de dans modern sau chiar 
a unor absolvenți, care nu și-au 
uitat pasiunile din timpul stu
diilor — Valeria Potop și Dan 
Romeo, de al căror sprijin be
neficiază formațiile de teatru 
și dansuri populare.

Ceea ce constituie, nu numai 
un prilej de contact și con
fruntare artistică cu tinerii din 
municipiu și județ, ci și o o- 
cazie de îmbogățire a experien
ței interpretative rămîn spec
tacolele prezentate pe scenele 
căminelor culturale din mediul 
rural Ia L’ -ți-Călugăra. Săra
ta. in orașul Slănic Moldova, pe 
scena Casei de cultură a sindi
catelor, in întreprinderi indus
triale din Bacău.

..Programul formațiilor stu
dențești. afirma și Sile Neniță, 
directorul clubului, este astfel 
conceput ca întîlnirile ,cu tiner 
de diverse profesii să constituie 
și un autentic schimb de ex
periență. Ne propunem să rea
lizăm cu ajutorul studenților 
texte inspirate exclusiv din via
ța și munca celor care trăiesc 
și se pregătesc în. institut. De a- 
semenea. fiindcă Festivalul 
..Cintarea României" este și un 
festival al creației originale, in 
cadrul clubului, cenaclul literar 
va da posibilitatea autorilor 
studenți să-și selecționeze sub 
îndrumarea cadrelor didactice 
de specialitate și sub „focul 
criticii" propriilor colegi, cele 
mai bune lucrări in versuri sau 
proză".

Repetițiile au și început la 
majoritatea formațiilor. Noul 
local al clubului studențesc, 
inaugurat cu puțin timp in ur
mă. realizat cu concursul stu
denților Adriana Butnariu și 
Mircea Săndulescu (anul VI, 
Institutul de arhitectură — 
București), va găzdui în con
tinuare spectacolele formațiilor 
secțiilor sau cele reprezentative 
ale institutului într-o utilă ..re
petiție" la scenă deschisă, pen
tru faza de masă a Festivalu
lui „Cîntarea României".

La sediul Consiliului asocia
țiilor studenților comuniști din 
Centrul universitar Bacău, mai 
multe diplome atestă succesele 
formațiilor cultural-artistice. 
Formația de dansuri popu- 

a ansamblului folclo- 
..Miorița" și corul de

devenit in acest 
ale prestigiosu- 
național al artei

dragoste de-a lun
gul celor 14 ani 
de existență. 
Este al muncito
rului zidar loan 
Husar, 
Marin 
ghiu-Melu și A- 
netei Fotache, 
al lui Stanislav 
Lakomkin, al 
mai tinerilor 
muncitori side- 
rurgiști 
Ivașcu și 
gore Țapu etc. 
Concomitent cu 
..Curcanii- pre- 
gitesc și 

miera unei piese 
lîtate. ..Cumpăna 
de Benone Pușcă. _______
tor local. în actuala stagiune, 
e»rv se înscrie pe durata Festi
valului „Cintarea României". 
..Teatrul nostru" prezintă un 
repertoriu format din 6 piese, 
din care 3 in premieră. Săp
tăminal. in fiecare joi susțjne 
un spectacol la sediu, cite unul 
in fiecare lună la Casa de cul
tură a sindicatelor din Galați, 
în orașele din județ, in mai 
multe comune, la Tulcea și la 
Brăila. Participarea la Festiva
lul ..Cintarea României" va 
constitui, pentru această for
mație. un nou prilej de afir
mare in mișcarea artistică de 
amator, din țara noastră.

/
al Iui 
Gheor-

o formație de amatori
în stagiune permanentă
in cadrul că- 

a pus pie- 
NuăeL GofoL

Uita nstint

la efectaaru

Jan 
Gri-

pre- 
de actua- 
dreptății", 

un au-

I. CHIRIC

lare 
ric 
cameră au 
an. laureate 
lui Festival 
studențești, competiție în care 
studenții din Bacău și-au în
trecut co-Iegii din centre uni
versitare cu tradiții bogate in 
domeniul activităților culturale.

..învățăm intr-un institut mic, 
ne spunea Florentina Petre, 
vicepreședinta Consiliului A.S.C. 
și' rezultatele obținute in acest 
an dorim să le consolidăm și 
să le amplificăm cu prilejul 
Festivalului „Cîntarea Români
ei'-. Numărul studenților inte
grați în formații sau soliști în 
diferite genuri artistice este de 
circa 200. ceea ce înseamnă a- 
proape jumătate din efectivul 
întregului institut. Activitatea 
formațiilor reprezentative ale 
institutului : ansamblul folclo
ric. corul, brigada artistică, e- 
chipa de teatru nu anulează 
manifestările la nivelul secții
lor (în prezent în număr de 
cinci).

O zi pe săptămînă clubul 
studențesc este gazda unei in- 
tilniri in care artiștii amatori 
dintr-o secție organizează un 
spectacol complex ce cuprinde 
momente de brigadă, colaje li
terare, muzică • folk, creații li
terare clasice sau originale, mu
zică populară sau ușoară, mi- 
crorecitaluri de muzică instru
mentală. Săptăminal, se pro-

------------------ .____________________

arătwilar de t:i«sa
în acerte n.’e. uz£c^*2r 

agricole coope-zr.szg se 
neazâ intens, conconzrmt ca 
finalizarea, recoltănlar de 
toamnă. pentru grăb-.r\ 
stringerii cocenilor și 
tarea arăturilor pe 
destinate Tnsâmrnțirîlor de 
primăvară. Acoaszâ 
tantâ lucrare pentru

’ ția anuhu rtztyr a foR efec
tuata pină x* p-eznt pe 
mai mztt de jumâtste diz 
suprafețele prerâzute. 
unele județe, zude «ctic.Ts- 
tea de foiorțre «
tractoareior șt • MMpsic- < 
fost mai bne prtfoiuwi. cro- 

sint arensate. uai- 
-tăfiXe agricole cooperatiste 
din judetal C2*j. bmUoeră. 
se ară acum ultimele supra
fețe. De
țele Covasna.
Maramureș și 
fost realizate in 
89-84 la sută.

T*

«emexea. m jade-
Hunedoare.

Harghita «u 
proporție ac

Echipe de specialiști îndrumă nemi|ocit, la fața
locului, modul de depozitare a

In județul Vrancea, 
porumbului s-a efectuat 
bine de 37 000 hectare. ___
unități agricole printre care cele 
din Adjud, Bălești, Cirligele. 
Focșani, Cimpineanca, Ciorăști 
au încheiat această importantă 
lucrare. Concomitent cu recol
tatul ultimelor 6 000 ha, in fie
care cooperativă agricolă de 
producție, in bazele de recepție 
se depun eforturi pentru trans
portul, depozitarea și conserva
rea în bune condiții a recoltei 
de porumb. Unsprezece echipe 
de specialiști din cadrul Direc
ției agricole s-au deplasat la 
fața locului, urmărind zilnic 
modul de inmagazinare și păs
trare a știuleților. Știuleții cu 
umiditate scăzută sint transpor
tați direct în bazele întreprin
derii de valorificare a cereale-

RECEPTOARE

culesul 
pe mai 

Multe
lor. iar cei cu un procent de 
umiditate de peste 35 Ia sută sint 
sortați ți depozitați in pătule, 
diferite adăposturi care permit 
o bună aerisire și uscare a 
cest ora. Avind mijloacele de 
transport asigurate in fiecare 
unitate agricolă s-a reușit ca 
porumbul cules intr-o zi. in a- 
ceeași zi să fie adăpostit. La 
fiecare bază de recepție, echipe 
de cooperatori și foarte mtilți 
tineri, echipe care numără in
tre 400—500 oameni, ajută la 
descărcatul știuleților la trece
rea lor prin batoze și. in final, 
la depozitarea boabelor. In uni
tățile producătoare. membrii 
cooperatori execută canale, de 
aerisire. continuă sortarea și 
conservarea știuleților.

La toate aceste lucrări impuse 
de asigurarea păstrării cit mai

a-

porumbului
bune a porumbului. participi 
zilnic alături de cooperatori fi 
6 OOU tineri. In localități ca Tă- 
tăranu. Ciorăști. Măicănești. 
Vulturul, unde porumbul ocupă 
suprafețe importante, tinerii au 
transportat și depozitat «ute de 
tone de recoltă. Așa. bunăoară, 
numai Ia C.A.P. Vulturul a- 
proape W de tineri din unitate 
au reușit intr-o singuri zi să 
transporte în baza de recepție 
peste 65 tone porumb. La fel 
au procedat și uteciștii din Cor- 
bița. care au depozitat in pătule 
aproape 20 tone știuleți. Aceste 
acțiuni ale tinerilor din 
V rance a ror continua 
recoltarea șt depozitarea 
lor cantități de porumb.

județul 
ptnă la 
ultime-

OVIDIU MARIAN

SPORT • SPORT
Azi, de la ora 14,15,

pe stadionul „Parcul copilului"

IWRIIWIOIIM
:or:e de du-După marea

rmmcă. cr.d XV-le României 
53-a înscris in palmares o 
sTrăâid^ performanță, in- 
vizgind puternica reprezen
tativă a Franței, azi. iubito
ri: «portului cu balonul oval 
au dtn nou ocazia să-i vadă 
la lucru pe rugbiștii noștri 
fruntaș:. Partenera noastră 
d? întrecere, echipa repre
zentativă a Marocului, sosită 
de duminică seara în Capi
tală. după întUnirea cu echi
pa Poloniei, din cadrul cam
pionatului european de rugbi. 
unde a suferit un eșec (13—7 
pentru polonezi), este ambi- 
tîonată să realizeze la Bucu
rești. un joc bun. deschis și 
spectaculos.

Pentru meciul de azi. tri
colorii noștri s-au pregătit in 
continuare cu aceeași rivnă 
și seriozitate. Ei sint hotă
rî*.: să abordeze partida cu 
reprezentativa Marocului, 
con tind pentru campionatul 
european, bazați pe un anga
jament total, pe toată durata 
partidei, a unei prestații 
spectaculoase și eficace.

Antrenorul echipei Ma
rocului. dr. Ahmed Chitithi.

AU început întrecerile din

Concursul

din Capitală

INfILNIRE

a comunicat următorul „15* 
probabil : Lamgamar, Cha
nt: di. Zaoui — Moussahi. El 
Mansouri — M ou men. Bel- 
farti. Chikuadui — Gaehoui. 
Bougja. Aziz — Bennouri, 
Bougja Abdurahim. Bougja 
Nacer. Bauzza — M. Barki. 
La rindiri lor antrenorii Va- 
leriu Irimescu și Petre Cos- 
m in eseu var alcătui formația 
României din următorul lot 
de jucători Bucos. Ianusie- 
vieL Motrescu. Niea (căpita
nul echioei). Varga. Zafiescu, 
Alexandru. Parasehiv, Ed. 
Suri». Stoica. Dâră ban. Mu- 

lonescu, 
Băcioiu. 
Târlea,

• LA TIMIȘOARA se va
desfășura astăzi după-amia
ză intilnîrea internațională 
amieală de fotbal dintre se
lecționatele secunde ale 
României și R.F. Germania. 
Din lotul echipei române fae 
parte, printre alții, portarul 
Iordache, fundașii Anghelini. 
Păltinișan, Vigu, ..............
Romilâ, Kun II, 
I. Moldovan, 1____
Radu II. în deschidere 
va disputa meciul dintre se
lecționatele de tineret ale 
Banatului și Vojvodinei 
(Iugoslavia).

• SALA FLOREASCA 
DIN CAPITALA va găzdui 
astăzi primul joc dintre echi
pa Steaua București și for
mația turcă Beșiktaș Istan
bul, contînd pentru optimile 
de finală ale „Cupei Cupe
lor" la baschet masculin. 
Meciul va începe la ora 17,45.

mijlocașii 
, atacanții 
Dănilă Și 

se

C. STANCULESCU

SPECTACOL-

raria. Ar him. M. 
Pi» te a. Mu $at- Borș. 
Orteleran. Dmu, 
Munte ana și Bucan.

fel! va fi condusă Ia 
centru de francezul M. Mes- 
san și va avea loc pe Stadio- 
oul ..Parcul copilului" din Ca
pitali. de Ia ora 14.15. Par
tida va fi televizată in direct. 
In deschidere, de la ora 13. 
va avea loc jocul amical din
tre divizionara cehoslovacă 
T. J. Praga și Rapid.

GABRIEL FLOREA

• ÎN URMA REZULTA
TELOR înregistrate in tur
neele de Ia Stockholm și 
Hong Kong, în clasamentul 
general al „Marelui Premiu
— F.I.L.T." conduce tenis- 
manul mexican Raul Rami
rez, cu 853 puncte, urmat de 
Manuel Orantes (Spania) — 
811 puncte, Jimmy Connors 
(S.U.A.) — 700 puncte, Eddie 
Dibbs (S.U.A.) — 687 pune- 
te, Harold Solomon (S.U.A.)
— 561 puncte, Guillermo Vi
las (Argentina) — 547 punc
te, Wojtek Fibak (Polonia) — 
532 puncte, Roscoe Tanner 
(S.U.A.) și Bjorn Borg (Sue
dia) — 510 puncte, Brian
Gottfried (S.U.A.) — 434
puncte, Hie Năslase (Roma
nia) — 405 puncte, Adriano 
Panatta (Italia) — 370 punc
te etc.

EVOCARE

CADRUL ETAPEI JUDEȚENE A COMPETIȚIEI DE MASA PENTRU TI
NERII DIN MEDIUL RURAL

național sătesc de trîntă

Informații din cele mai diverse domenii vi le poate oferi 
un radioreceptor portabil sau staționar.

Emisiunile posturilor noastre de radio cuprind programe de 
misii că simfonică, ușoară sau populară, transmisii sportive. 
lea-fftH la- microfon, concursuri pe teme de cultură generală, 
progr»B?e speciale pentru școlari, răspunsuri la întrebările 
radioâscuttătorilor, știri, reportaje și interviuri din toate 
meniile vieții noastre politice, economice și sociale.

Magazinele și raioanele specializate ale COMERȚULUI

do-

DE
STAT vă invită să alegeți aparatul dorit, prezentindu-vă ur
mătoarele tipuri de radioreceptoare :

PORTABILE
L.U. Preț

— CORA 1 345—365 lei
— ZEFIR 2 459 lei
— PESCĂRUȘ 2 450 lei
— ALFA 2 500 lei
- COSMOS 3 64.V lei
— ALBATROS 3 750 lei
— PREDEAL — auto 3 1 220 Iei

STAȚIONARE

— MILCOV 2 500 lei
— MANGALIA 3 965 Iei
— PACIFIC cu picup 4 1 900 lei

Principalele caracteristici tehniee ale radioreceptoarelor
sînt : sensibilitate, selectivitate, claritate 
rind o audiție perfectă.

a sunetului, asigu-

Toate aparatele de radio șe pot cumpăra și cu_ plata în
18 rate lunare cu un aconto de numai 20°

CASA DE CULTURĂ „NICOLAE BĂLCESCU" 
UNIVERSITATEA CULTURAL-ȘTIINȚIFICA A SECTORULUI 5 
Str. 11 Iunie nr. 4î (Porcul Libertății), Telefon: 23 43 43 

ANUNȚA ORGANIZAREA URMĂTOARELOR CURSURI 
INTENSIVE DUPĂ O PROGRAMA ANALITICĂ NOUA

STENOGRAFIA DACTILOGRAFIA SECRETARIAT
ENGLEZA FRANCEZA

(cu folosirea mijloacelor fonice)
DESEN TEHNIC

(in Construcții, Arhitectură și Sistematizare) 
CERC DE ARTE PLASTICE 

CROITORIEBALET COPII ACORDEON

Inscrierile se primesc zilnic între orele 8-20 la sediul indicat 
mai sus.

POSTA ROMÂNA CETATENI!
Pentru ca trimiterile poștale expediate 

de dv. să ajungă în cel mai scurt timp la 
destinație, trebuie să oibâ completate 
adresele expeditorului și destinatarului, 
neuitindu-se înscrierea numărului de cod 
poștal înaintea denumirii localităților 
celor doi.

Primele întreceri ale etapei 
județene a celei de a 7-a edi
ții a Concursului național sătesc 
de triată, competiție de masă 
inițiată și organizată de U.T.C. 
și care se desfășoară in cadrul 
..Cupei tineretului-*, s-au desfă
șurat. duminică, in mai multe 
județe printre care: Cluj. Ba
cău. Gorj. Ialomița. Iași. Vaslui 
etc. Relatări de la fața locului 
confirmă buna organizare a în
trecerilor. lupta deosebit de ani
mată și dorința aprigă a con- 
curenților de a cuceri locul in- 
tii și prin aceasta obținerea 
dreptului de a participa Ia fi
nala pe țară. programată să 
aibă loc in zilele de 4—5 de
cembrie. in noua sală a sportu
rilor din reședința județului 
Covasna — Sfintu Gheorghe.

Cei mai buni din circa 4 000 
de tineri care au luat startul în 
etapa de masă, respectiv 120 de 
sportivi, ciștigători ai întreceri
lor pe centre de comună, s-au 
reunit in Sala clubului sportiv 
municipal din Iași pentru a-și 
desemna 
Analiști 
cursului 
tă. Prin 
dîrzenia 
evidențiat și au ciștigat tinerii 
din comunele Prisăcani, Rugi- 
noasa. Probota și Sinești. O 
frumoasă impresie a lăsat Con
stantin Chirilă (Prisăcani), vice- 
campion la ediția de anul tre
cut. Constantin Buruiană (tot 
Prisăcani), Iulian Timofte (Pro
bota), Un fapt inedit: multiplul 
campion și participant la toate 
edițiile intrecerii. I. Mustață, 
astăzi antrenor, și-a pregătit un 
merituos înlocuitor, care nu.este 
altul decit propriul său fiu — 
Constantin.

Etapa pe județul Ialomița s-a 
desfășurat la Slobozia, 
cei 800 de participant la etapa 
de masă. . '
au avut tinerii din Dorobanțu,

Dragalina și Grădiștea. S-au 
calificat, pentru finală, urmă
torii: Radu Dumitru (Doro
banțul, Chivu Dumitru (Gră
diștea). Lungu Ichim (Grivița). 
Bucureșteanu Pantilă (Grădiș
tea). Gogea Alex. (Ștefan cel 
Mare). Pascu Gh. (Bucu).

Întrecerile pe județ, in Dolj, 
au fost dominate de reprezen
tanții comunei Coșoveni. unde 
s-a dezvoltat, in ultimii ani, un 
puternic centru pentru trintă. în

afară de Dogaru Petre (Malu 
Mare) și Trică Gabriel (Sălcuta) 
toți ceilalți ciștigători ai titlu
rilor de campioni județeni sint 
din Coșoveni: Ion Popovici, 
Scurtu Cristian. Stănescu Con
stantin și Dan Rusescu. Un fapt 
lăudabil care pune în lumină 
eforturile, priceperea și pasiu
nea unor adevărați animatori ai 
sportului de masă care se află 
in această comună dolj ană. 
(C. V.).

Teri, ia „Casa Mureșenilor" 
din Brașov, au răsunat din 
nou ecourile vibrantului cinlec 
revoluționar de la 1848: „Deș- 
teaptă-te, române“, compus pe 
versurile poeziei „Un răsunet" 
de Aurel IVIureșanu.

Simpozionul intitulat „Sim
bol al tradițiilor revoluționare 
ale poporului român* a fost 
prilejuit de comemorarea a 
160 de ani de la nașterea lui 
Andrei Mureșianu (1816—1863) 
și se înscrie în suita de ma
nifestări de masă din cadrul 
festivalului „Cintarea Româ
niei". Sărbătorirea celui care 
a semnat marșul ce a răsu
nat la 1848 pe toate meleagu
rile locuite de români a con
stituit un prilej de valorifica
re a aspectelor mai puțin cu
noscute din viața omului care 
a fost Andrei Mureșianu. în 
această idee au fost prezen
tate comunicările profesorului 
dr. Teodor Pompiliu (Univer
sitatea Cluj-Napoca), prof. dr. 
Emil Poenaru (Universitatea 
Brașov) ș.a.

Ca un omagiu adus tradiții
lor de cultură românească ale 
Brașovului, un grup de tineri 
artiști de la Teatrul de stat, 
precum și corul Facultății de 
muzică din localitate, au sus
ținut un spectacol de muzică 
și poezie patriotică.

ADINA VELEA

In nou succes
internațional al școlii 
componhlice românești

DESCOPERIREA MUN TELUI

campionii pe județ, 
ai ediției ’76 a con- 
național sătesc de trin- 
puterea de luptă, prin 
și ambiția arătate, s-au

Dintre

comportări meritorii

Recent, a ieșit de sub tipar, in 
editarea Agenției Sibiu a Birou
lui de Turism pentru Tineret — 
și intr-o frumoasă ținută gra
fică datorată atit colectivul care 
a contribuit la ilustrații și hărți, 
cit și binecunoscutei tipografii 
sibiene — un ghid, aș spune mai 
degrabă o călăuză (autor Ale
xandru Constantinescu) pentru 
două dintre cele mai frumoase 
trasee din munții noștri : tra
versarea crestelor Făgărașului și 
circuitul munților Cibin, Lotru 
și Sebeș.

Iubitorii turismului montan 
n-au dus lipsă nici pină acum 
de ghiduri. Ceea ce-l deose
bește pe cel care face obiectul 
prezentării de față este deter
minat tocmai de legătura sa cu 
turismul pentru tineret., cu tu
rismul colectiv Căci, dincolo de 
o amănunțită descriere geogra
fică, însoțită de excelente hărți, 
a traseelor ce ne sint propuse, 
ghidul, întocmai ca o bună că
lăuză umană, ne învață discret, 
aproape fără să simțim acest lu
cru, cum să ne îmbrăcăm., cum 
să mergem, cum să ne hrănim, 
cum să reacționăm in anumite 
situații deosebite, cum să ne 
comportăm in grup, cum să pro-

tejăm natura, cum „s-o citim" 
pentru a afla timpul probabil 
etc. etc. In afara acestor două 
trasee de cite șapte zile, ne sint 
prezentate succint alte opt tra
see de sfirșit de săptămînă, la 
fel de frumoase, care intră 
programul agenției citate.

Ca unul care am bătut de zeci 
de ori aceste poteci, traversind 
semețele piscuri și prăpăstioșii 
versanți din Făgăraș ori pantele 
line și ospitaliere ale Cibinului, 
descoperind de fiecare dată altă 
natură, alți oameni, chiar pe 
mine însumi descoperindu-mă 
de fiecare dată altfel. Nu pot să 
închei fără a mă asocia îndem
nului acestei cărți, adresat tu
turor tinerilor, de a descoperi 
muntele. Căci nu e nimic mai 
adevărat decit ceea ce ne spune 
autorul prefaței acestei cărți, în 
întregime extrem de departe de 
orice intenție publicitară. „Că
lătorind la munte, incorporăm 
mai bine in ființa noastră am
biția de a reuși, dorința de a 
trăi frumos, necesitatea de a fi 
om între oameni, nevoia impe
rioasă de a proteja natura".

VIRGIL SIMION

in

Școala românească de compo
ziție muzicală a înregistrat de 
curînd un nou succes. ’ 
de-al VI-lea Concurs 
compozitoare organizat 
cietatea „Gedok" din R. 
mania, Myriam Marbe. 
a Uniunii Compozitorilor 
țara noastră, a fost distinsă cu 
premiul 1, la compartimentul 
destinat muzicii vocale, pentru 
lucrarea sa „Ritual pentru setea 
pămintului". Selectată de un 
juriu internațional dintre 80 de 
lucrări semnate de 57 de com
pozitoare din 22 de țări, piesa 
românească a fost prezentată în 
cadrul unui concert la Mann
heim, în interpretarea Corului 
Radiodifuziunii din Stuttgart și 
a unui grup de percuționiști 
din Orchestra simfonică a ace
leiași. Radiodifuziuni, sub condu
cerea lui Marinus Voorberg din 
Olanda. Compoziția — precedată 
în concert de o prezentare — 
preluată și de Radiodifuziunea 
din Bremen, s-a bucurat de 
apreciere deplină. „Lucrarea 
româncei Myriam Marbe „Ritual 
pentru setea pămintului", pentru 
voci soliste, car de intervenție 
și percuție, care a răsunat pen
tru prima oară în limba germa
nă, aici, la Mannheim, a ciști
gat sufragiile unanime" — scria 
„Rhein Neckar Zeitung"

La cel 
pentru 

de So- 
F. Ger- 
membră 

din
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Situația din Liban începe să reintre
treptat în normal

* Prima zi fără schimburi de focuri la Beirut • 80 
la sută din teritoriul țării se află sub controlul direct 

al forțelor arabe de descurajare

Vizita 
delegației F.U.S. 
in R. P. Bulgaria

Primul secretar al C.C. al Partidului

Capitala libaneză și-a regăsit 
marți dimineața' acea atmosferă 
specifică de animație, de liniște 
și calm, uitată insă de mult — 
scrie agenția France Presse. In 
timp ce „căștile verzi" — ale 
căror efective, în capitală se ri
dică la 11 200 oameni — își con
solidează pozițiile, zgomotul au
tomobilelor, care au reînceput 
să circule, il înlocuiește treptat 
pe cel al schimburilor de focuri.

Convorbiri
româno

vest-germane
l_

Gheorghe Oprea. viceprim- 
ministru al guvernului Româ
niei, s-a întilnit marți cu 
Hans-Dietrich Genscher, vice
cancelar federal, ministrul afa
cerilor externe. In cadrul con
vorbirii au fost abordate pro
bleme ale relațiilor bilaterale, 
precum și aspecte ale vieții in
ternaționale. Subliniindu-se ~ cu 
satisfacție evoluția pozitivă a 
schimburilor și cooperării eco
nomice dintre cele două țări, 
au fost evidențiate perspecti
vele favorabile extinderii și di
versificării in continuare a re
lațiilor economice dintre cele 
două țări, atit în raporturile 
lor bilaterale, cit și pe terțe 
piețe.

Peste tot, în cele două sectoare 
aflate, pînă luni, sub controlul 
părților adverse, se reiau acti
vitățile cotidiene. Febra obișnui
tă a revenit in sectorul comer
cial al orașului, școlile s-au .re
deschis și ele.

După încheierea, în cursul zi
lei de luni, a „operațiunii Bei
rut". forțele arabe de descuraja
re se preocupă de consolidarea 
controlului asupra capitalei li
baneze. în acest sens, se men
ționează că au fost instalate în 
Beirut patru centre de regrupa
re a forțelor arabe, precum și 52 
puncte de control. Cele patru 
centre au fost amplasate in 
zona portului. în Piața tunuri
lor. din centrul orașului. la 
Universitatea americană și la 
grădina publică. Printre puncte
le de control figurează posturi
le instalate pe cele mai înalte 
clădiri din Liban (aflate încă in 
construcție) ’ și care reprezintă 
poziții ideale de observație pen
tru a se preveni orice eventua
lă incălcare a încetării focului.

Paralel cu consolidarea secu
rității și păcii, cu ajutorul for
țelor arabe de descurajare au 
fost adoptate, sub directa su
praveghere a președintelui liba
nez. Elias Sarkis, primele ini
țiative pentru reactivarea insti
tuțiilor și administrației publi
ce. scindate și dezarticulate în 
timpul războiului civil.

Ziarele libaneze, relevă agen
ția U.P.I., apreciază că la ora 
actuală 80 la sută din teritoriul 
tării se află sub controlul direct 
al forțelor arabe.

Delegația Frontului Unită
ții Socialiste din România, 
condusă de tovarășul Corne- 
liu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului Național 
F.U.S., care face o vizită 
ficială de prietenie în R. P. 
Bulgaria, a avut marți o in- 
tilnire la Consiliul Național 
al Frontului Patriei cu Pen- 
cio Kubadinski. membrti al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B.. președintele Consi
liului Național.

în aceeași zi. delegația s-a 
întilnit cu Vladirhir Bonev. 
membru al Secretariatului 
C.C. al P.C.B.. președintele 
Adunării Populare a R.P.B.

al
o-

• SUB auspiciile Secretaria
tului de stat pentru afacerile 
externe, la San Marino a fost 
prezentată enciclopedia „Roma
nia" publicată de editura „II 
Calendario del Popolo“ din Mi
lano.

La 
zenți 
•Bugli
secretari de stat, reprezentanți 
ai

manifestare au fost pre- 
căpitanii regenți Primo 

și Virgilio Cardelli,

partidelor politice.

Consiliul de Securitate și-a reluat luni dezbaterile asupra ce
rerii Republicii Socialisft Vietnam de a fi primită în O.N.U. îm
preună cu această cerete, consiliului i-a fost înaintat un proiect 
de rezoluție, semnat de un grup de 11 state membre ale acestui 
for, intre care ~ 
să recomande 
nizație.

și România prin care, in esență, se cerea consiliului
Adunării Generale ”

prezentat Consi-In raportul ,------
liului de Securitate de Comite
tul său pentru admiteri de noi 
membri se subliniază că in șe
dința sa din 10 noiembrie, toți 
membrii comitetului, cu excep
ția reprezentantului S.U.A.. s-au 
pronunțat in favoarea primirii 
in O.N.U. a Republicii Socialiste 
Vietnam.

în sprijinul celor două docu
mente, au luat cuvintul. in 
cursul ședințelor de luni, repre
zentanții a 13 state. Contra ce
rerii și proiectului de rezoluție 
nu a vorbit nimeni.

Supus votului Consiliului de 
Securitate, proiectul de rezolu
ție al celor 11 state a întrunit 
11 voturi. 1 contra (Statele Uni
te) și nici, o abținere. Cu toate 
acestea. S.U.A. fiind membru 
permanent al consiliului, votul 
lor negativ echivalează cu veto 
și. ca atare, proiectul de rezolu
ție nu a fost însușit de consiliu.

După vot au luat cuvintul 
mai multi reprezenetanți ai sta
telor membre ale consiliului, 
între care, și ambasadorul Ion 
D.atcu, care a exprimat regretul 
delegației române față de si
tuația creată datorită vetoului 
practicat de delegația S.U.A. 
Pentru noi, această atitudine ră- 
mîne de nejustificat, așa cum 
apare și în ochii popoarelor lu-

mii care au urmărit lucrările 
consiliului, arăta reprezentan
tul român. Explicațiile date 
de delegația americană sidt 
bazate pe fapte care se referă 
la trecut. Noi credem că ar tre
bui să privim mai degrabă spre 
viitor, care nu poate ff decit un 
viitor bazat pe principiile noi 
ale relațiilor dintre state, care 
sâ promoveze dreptatea, egalita
tea și echitatea pretutindeni, 
atit pentru cei mar^ și mici, atit 
pentru membrii permanenți, cit 
și pentru celelalte țâri.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R. S. Vietnam a dat publici
tății o declarație, in legătură cu 
vpio-ul opus de delegația State
lor Unite la cererea de admitere 
a R. S. Vietnam in O.N.U. in 
care se arată că Guvernul Re
publicii 
adoptat 
pace, prietenie și cooperare și a 
declarat dorința sa de a stabili 
relații normale cu țări avind 
regimuri sociale diferite. pe 
baza respectării independenței 
și suveranității, a egalității și 
avantajului reciproc.

Pe această bază. R. S. Vietnam 
a cerut admiterea in Organiza; 
ția Națiunilor Unite pentru a-și 
coordona eforturile cu cele ale 
altor națiuni pentru cauza păcii 
și progresului in lume.

V

Memorie... însutită

Celor ce Muncesc din Vietnam a primit 
pe viceprim-ministrul guvernului român 
încheierea lucrărilor Comisiei mixte guvernamentale 

de colaborare economică româno-vietnameză
Tovarășul Le Duan. prim-se- 

cretar al C.C. al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
a primit, luni, pe tovarășul Paul 
Niculescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
Partidului Comunist Român, 
viceprim-ministru al guvernului 
român.

Din partea secretarului gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost trans
mis tovarășului Le Duan, celor
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat vietnameză, un 
mesaj de salut tovărășesc, urări 
de sănătate, precum și urări de 
noi succese Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, poporului 
vietnamez, in opera de edifica»- 
re socialistă a patriei lor.

Mulțumind pentru acest me
saj. tovarășul Le Duan a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de

TINERETUL LUMII

PREOCUPĂRI UNIVERSITARE
IN SUEDIA

primirea R. S. Vietnam in orga-

stat un salut cald, prietenesc, 
multă sănătate și urări de noi 
succese Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului 
român în opera de construcție a 
socialismului.

La Hanoi s-au încheiat lucră
rile celei de-a 4-a sesiuni a 
Comisiei, mixte guvernamenta
le de colaborare economică și 
tehnico-științifică dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Socialistă Vietnam.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat în spiritul înțelegerilor 
convenite în cursul convorbiri
lor care au avut loc la Bucu
rești, în noiembrie 1975, 
tovarășul 
secretar _ . ...
Comunist Român. ] 
Republicii Socialiste 
și tovarășul Le Duan. prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
în vederea dezvoltării pe mul
tiple planuri a relațiilor de co
laborare dintre cele două țări, 
în interesul ambelor popoare.

Protocolul sesiunii a fost 
semnat de tovarășul Paul Ni
culescu, viceprim-ministru al 
guvernului român, și de tova
rășul Do Muoi, viceprim-mi
nistru al guvernului vietnamez.

Delegația română a vizitat 
Fabrica de cărămizi și țigle din 
Ha Bac. construită cu utilaje și 
asistență tehnică românească. 
Cu acest prilej, a avut loc un 
miting consacrat prieteniei ro
mâno-vietnameze.

intre
Nicolae Ceaușescu, 

general al Partidului 
președintele 

: România,

e tinerii de la 
Școala profesională 
„Herbert Blochwiz“ 
i-am cunoscut in
tr-o după-amiază 
de iarnă. Mă in

vitaseră să particip la o ședință 
a Comitetului F.D.J. (Tineretul 
Liber German), in care se ana
liza felul cum s-au indepiiniț 
sarcinile din planul de activități 
trimestriale și se propuneau noi 
măsuri de impulsionare a mun
cii. Participau la ședință, in 
afară de elevi și cadre didactice 
din școală, și reprezentanți ai 
Uzinei de transformatori și apa
rate Rbntgen, care patronează a- 
cest edificiu de învățămint. în 
această platformă școlară se pre
gătesc peste 2 000 de elevi in 
peste zece discipline politehnice. 
Am reținut dintre problemele 
care făceau obiectul discuțiilor 
interesul pentru ridicarea activi
tății organizației F.D.J., îmbu
nătățirea nivelului de pregătire 
politico-ideologică și antrenarea 
unui număr cit mai mare de ti
neri la mișcarea inovatorilor. Cu 
vădită mindrie Roland Kohler, 
secretarul organizației F.D.J. pe 
școală, îmi spunea că datorită 
ingeniozității și seriozității cu 
care colegii săi privesc această 
sarcină de înalt patriotism, gru
pul școlar „Herbert Blochwiz" 
este prezent constant cu expo
nate la toate fazele ediției miș
cării inovatorilor, raională, mu
nicipală, regională și republica
nă. întreprinderea are 66 de pro
iecte de inovații care, după cal
culele gazdelor, vor aduce un 
beneficiu de o jumătate de mi
lion mărci. 70 la sută dintre 
proiecte sint realizate de elevii 
de Ia „Herbert Blochwiz".

Avind in vedere aceste rezul
tate, organizația de tineret iși 
propunea o dinamizare a acțiu
nii de atragere a tot mai mulțî 
elevi la mișcarea inovatorilor 
din întreprinderea patronală. 
Pentru îndeplinirea acestui 
deziderat, organizația F.D.J. 
prevedea încadrarea elevilor in 
brigăzi de lucru care pe par
cursul studiilor să se modeleze 
sub toate aspectele și să-și con
tinue activitatea în aceeași în
treprindere și după absolvire.

Anul acesta se încerca pentru 
prima dată o nouă formulă, un 
muncitor să aibă în grijă 2—3

■ (JPPSAU

Socialiste Vietnam a 
o politică externă de

i Cercetătorii Institutului pentru fizica corpu- 
5 rilor splide și materialelor, din Jena, împreună 

cu specialiștii întreprinderilor din industria 
electronică si electrotehnică au elaborat o 
substanță pentru memorizatoarele magneto- 
optice ale computerelor. Elementele magneto- 
optice sint destinate înlocuirii tradiționalelor 
procedee de memorizare, care se bazează pe 
principiile efectelor magnetice pure. Prin apli
carea noii substanțe pot fi înregistrate de apro
ximativ 100 de ori mai multe informații decit 
cu produsele tradiționale de acest gen. De 
pildă, pe o suprafață de 6 cm pătrați a unui 
film metalic extrem de subțire, cu ajutorul 
unui fascicol de laser poate fi memorizat con
ținutul unui lexicon în zece volume.

î

Săritură de la 5894 metri
Avioane și elicoptere tanzaniene au inceput 

cercetări 'in încercarea de a-l depista pe aus
triacul Hubert Kuehr care „a sărit? suspendat 
de un planor, de pe virful Kilimanjaro, cel 
mai inalt munte din Africa. Hubert Kuehr s-a 
lansat vineri de la înălțimea de 5 894 metri

MIERCURI, 17 NOIEMBRIE
SPARTACUS: Eforie (orele 9,45; 

11.45; 14; 16; 18; 20,15),
MOMEALA: Victoria (orele 9,15; 

11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
SALVO D-ACQUISTO î Festival 

(orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45).

ÎNTOARCEREA PANTEREI ROZ: 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21); București (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45);
Favorit (orele 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

PREMIERA: Capitol (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 
18.15; 20,30); Gloria (orele 9; 11.15: 
13.30: 16; 18,15; 20,30); Scala
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

însemnări 
din R.D.G

elevi sub toate aspectele pregă
tirii profesionale și politice.

eferindu-se la do
meniul îndrumării 
profesionale a tine
rilor Gert Hof
mann, reprezentant 
al Uzinei de trans

formatori și aparate Rontgen, 
prezent la acea dezbatere — a

ținut să sublinieze că in ultimii 
ani, în Republica Democrată 
Germană au fost înregistrate 
importante succese. Pe baza 
hotăririlor consiliilor populare, 
numai în acest an au fost în
ființate 165 de centre de îndru
mare profesională, iar in per
spectivă imediată se mai pre
vede crearea a încă 50 de ase
menea centre. Pregătirea uceni
cilor se efectuează pe 300 de 
profesii necesare economiei na
ționale. întreg procesul de invâ- 
țămînt și educație este orientat 
spre însușirea de către elevi a 
unor cunoștințe teoretice, prac
tice și politice solide.

Din cîteva date statistice, în
fățișate de Angelika Adam, se
cretară cu propaganda la Comi
tetul regional Dresda al Tinere
tului Liber German, aveam să 
înțeleg, mai exact, curba ascen
dentă a invățămintului politeh
nic la nivelul întregii țări. 
920 000 de tineri muncitori cali
ficați s-au format in perioada 
1971—1975. Dintre aceștia, peste 
50 000 au primit o calificare pro
fesională paralel cu studiile me
dii. Organizațiile dc tineret și 
ale sindicatelor și-au sporit efi
ciența in îndrumarea tineretului 
spre sectoarele productive ale 
economiei naționale. în școlile 
de pregătire profesională de pc 
lingă unitățile industriale și 
agricole au fost formați in pe
rioada 1973—1976, aproximativ 
45 000 de tineri maiștri.

Și tinerii de la grupul școlar 
„Herbert Blochwiz", pe care 
i-am cunoscut în procesul mun
cii organizatorice, schimbul de 
miine al generației de astăzi, 
erau hotăriți să-și aducă o re
marcabilă contribuție, încă de 
pe acum, la îmbogățirea dome
niului politehnic în care se pre
găteau, cu noi soluții tehnice și 
proiecte care să fie cartea lor 
de vizită.

.f
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BOGATE Șl CELE SĂRACE
Intr-o declarație făcută la 

Accra, Ignatius Acheampong, 
șeful statului ghanez, a eviden
țiat necesitatea depunerii de noi 
eforturi pentru reducerea deca
lajului dintre țările bogate și 
cele sărace. El a arătat, în con
text, relatează agenția ghaneză 
de presă (GNA), că astăzi exis
tă intre națiuni o mare inter
dependență și violarea păcii in
tr-o regiune afectează dezvol
tarea țărilor din alte zone ale 
lumii. Președintele ghanez a re
afirmat hotărîrea guvernului 
țării sale de a continua să a- 
corde tot sprijinul necesar luptei 
împotriva colonialismului, rasis
mului și imperialismului.

apariția numeroase cazuri de 
corupție, in care sint implicați 
importanți oameni de afaceri, și 
înalți funcționari.

în seria preocupărilor prioritare ale Uniunii Naționale a 
Studenților din Suedia (S.F.S.) se inscrie lupta pentru reali
zarea unei reforme democratice a invățămintului superior.

Proiectul de lege inițiat de guvern in urmă cu cițiva ani 
și amendat — dar nesubstanțial — in ultima perioadă (cu
noscut sub denumirea de „U-6S~) a antrenat largi acțiuni de 
opoziție, țyiplre punctele care nu întrunesc, in mod obiectiv, 
acordul studenților și al asociațiilor lor din universități, se 
ailă : regruparea actualelor instituții de invățâmint superior 
cu un efectiv mai redus in „super-colegii" : extinderea apara
tului birocratic în universități : diminuarea sensibilă a legă
turilor intre invățâmint și cercetare.

La 1 iulie 1977, toate colegiile și universitățile suedeze ur
mează a fi organizate in conformitate cu prevederile legii 
.,U-68". fapt care generează, la ora actuală, un intens pro
test al studențimii progresiste. (Vezi fotograiia).

Luind in considerare elementele de similitudine intre 
realitățile universitare din diferite țâri ale Europei Occiden
tale. Uniunea Națională a Studenților din Suedia, care cu
prinde astăzi 54 de uniuni locale cu un număr total de peste 
100 000 studenți, se pronunță pentru largi legături de coope
rare cu studențimea din alte țări, in vederea intensificării 
eforturilor pentru democratizarea școlii superioare, pentru 
sporirea eficienței sale sociale.

• PREȘEDINTELE KOMEI- 
TO. Yoshikatsu Takeiri, a des
chis campania electorală a aces
tei formațiuni politice nipone 
printr-un miting organizat la 
Tokio, in cursul căruia a afir
mat că in Japonia și-au făcut

ALEGERI MUNICIPALE 
ÎN BRAZILIA

In Brazilia s-au desfășurat 
luni alegerile municipale. Pes
te 43 milioane brazilieni s-au 
prezentat în fața urnelor pentru 
a alege 3 789 prefecți și 36 765 
consilieri în camerele municipa
le dintre candidații partidelor 
politice Alianța Renovatoare 
Națională (ARENA), de guver- 
nămînt, și Mișcarea Democrati
că Braziliană (M.D.B.). de opo
ziție. Potrivit legislației brazi
liene în vigoare, prefecții din 
43 de stațiuni balneoclimaterice, 
106 municipii și din capitalele 
statelor vor fi numiți de către 
guvernatori, și nu aleși.

din R. A. Siriană, inițiată de 
președintele Hafez El-Assad. Pe 
lingă manifestările sărbătorești 
de masă, aniversarea a fost, de 
asemenea, marcată prin inaugu
rarea șantierelor unor noi obiec
tive economice și social-cultu- 
rale, precum și prin darea în 
exploatare a unor noi capaci
tăți de producție.

GH. SPRINȚEROIU < 
____________________________ i

I
Vizita în Iugoslavia 

a tovarășului ' 

L. I. Brejnev

D. BARBULESCU'

lo- 
loc

• LA DAMASC și în alte 
calități din Siria au avut 
manifestări festive consacrate 
împlinirii a șase ani de la de
clanșarea mișcării de redresare

J. CALLAGHAN 
DESPRE RELAȚIILE 

CU ȚĂRILE SOCIALISTE
Primul ministru al Marii. Bri

tanii. James Callaghan, s-a ex
primat. in cadrul unei cuvin- 
târi rostite la o reuniune a oa
menilor de afaceri din Londra, 
in favoarea extinderii și diversi
ficării schimburilor comerciale 
internaționale. Cu acest prilej, 
Callaghan s-a pronunțat pentru 
garantarea unor prețuri echi
tabile pentru materiile prime 
exportate de țările în curs de 
dezvoltare și pentru extinderea 
legăturilor economice dintre sta
tele occidentale și cele socia
liste.

La Belgrad au continuat, 
marți, convorbirile dintre Iosip 
Broz Tito, ' pre~?dintele R.S.F 
Iugoslavia, președintele U.C.I., 
și Leonid Ilici Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. aflat 
intr-o vizită de prietenie in 
Iugoslavia.

In cadrul Convorbirilor a 
continuat examinarea proble
melor actuale ale relațiilor in
ternaționale, ale mișcării co
muniste mondiale, » ale luptei 
pentru promovarea destinderii, 
pentru o pace trainică și pro
gres social. Au fost examinate, 
de asemenea, unele probleme 
privind dezvoltarea în continu
are a relațiilor și colaborării 
reciproce prietenești

Nou atac rhodesiar

Represiuni ale regimului
de la Pretoria împotriva

cu intenția de a ajunge în localitatea Moshi. 
Pătura groasă de nori și rafalele puternice de 
vint creează dificultăți serioase cercetătorilor. 
Se bănuiește că aceiași factori l-au îndepărtat 
și pe temerar de la ruta proiectată.

tinerilor de culoare

Lac subteran
Un lac subteran avind o capacitate de apro

ximativ zece miliarde metri cubi a fost des
coperit de tehnicienii Institutului de Geologie 
din Madrid intr-o regiune din sudul Spaniei. 
Apele lacului, care ocupă o suprafață de 
400 000 hectare, vor fi utilizate pentru irigarea 
culturilor agricole din zona respectivă, unde 
resursele de apă de la suprafață sint insufi
ciente.

Laptele și longevitatea
Decana de virstă japoneză. Niwa Kawamoto, 

de 113 ani, a încetat din viață marți in locali
tatea Otsu. Niwa Kawamoto, al cărei soț mu
rise acum 50 de ani. a avut trei băieți și cinci 
fete. 18 nepoți și peste 80 de strănepoți. După 
cum declara un membru al familiei sale, Niwa 
Kawamoto se hrănea, in ultimii ani ai vieții 
sale, cu patru litri de lapte pe zi.

ȘATRA: Patria (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18.15; 20,30).

TĂNASE SCATIU: Central (ore
le 9,15; 12,15; 16: 19.15); Progre
sul (orele 12; 16; 19).

MICA SIRENA: Progresul (ora 
9).

ȚARA ÎNDEPĂRTATA: Lumina 
(orele 9; 11,15: tfr.30; 15.45; 18; 
20.15’..

STROPITOAREA PORTOCALIE:
Doina (orele 13.30; 15,30; 20). La
orele 9,30; 11,.30; 17,30 — PRO-
GRAM DE DlESENE ANIMATE.

EXPRESUL BULGARILOR DE 
ZAPADA: Feroviar (orele 9; 11,13; 
13,30; 16; 18,15: 20,15); Melodia 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15: 
20,30).

ULTIMELE ZILE ALE VERII: 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13.30: 
15,45; 18; 20.15).

PE VECI AL TAU: Grivița 
(orele 9: 11,15: 13.30: 15,45: 18;
20,15); ‘Modern (orele 9: 11.15:
13.30: 16; 18.15; 20.30).

MIHAI VITEAZUL: Bucegl
(orele 15,30; 19).

Potrivit agenției France 
Presse. mai multe sute de ti
neri de culoare au dispărut. în 
ultimele săptămîni. din centrele 
urbane locuite de populația 
africană, dispuse in jurul ora
șului Johannesburg. Opinia ge
nerală — arată agenția mențio
nată — este că ei au fost 
arestați de autoritățile de la 
Pretoria, deși acestea afirmă că 
numai un număr cu totul ne
însemnat din totalul tinerilor 
dispăruți au fost „reținuți" de 
poliție, și aceștia nu din „con
siderente de ordin politic".

Un african din Soweto, în 
virstă de 16 ani, a fost împuș
cat. Singura sa vină — scrie 
agenția France Presse — este 
aceea de a fi luat-o. Ia goană 
pe stradă atunci cind a zărit 
un grup de polițiști. Aceștia au 
deschis focul și l-au ucis pe 
loc.

în urmă cu 10 ani, la se
siunea Adunării Generale a 
O.N.U., a fost adoptată ho
tărîrea de creare a unui or
ganism menit a promova și 
accelera procesul de indus
trializare al țărilor în curs 
de dezvoltare. Acest orga
nism a fost denumit 
O.N.U.D.I. (Organizația Na
țiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială), iar prin
cipalele sale sarcini au fost 
statuate prin rezoluția nr. 
2152 a Adunării Generale a 
O.N.U. din 17 noiembrie 
1966, document care preve
dea trei principale direcții 
de acțiune : asistență tehni
că in domeniul industrial, 
realizarea de studii și pro
iecte privind diverse pro
bleme industriale specifice 
țărilor in curs de dezvolta
re, centralizarea și difuza
rea de informații in acest 
domeniu.

Organul principal al 
O.N.U.D.I. este Consiliul pen
tru dezvoltare 
care cuprinde 45 
aleși din trei in 
către Adunarea 
O.N.U., pe baza

industrială 
de membri 
trei ani de 
Generală a 
reprezentă

rii geografice. De aseme
nea, O.N.U.D.I. dispune de 
un secretariat permanent 
condus de un director exe
cutiv. Sediul Consiliului pen
tru dezvoltare industrială se 
află la Viena. Prin întreaga 
sa activitate, O.N.U.D.I. se 
înscrie ca un important fac
tor pentru instaurarea unei 
noi ordini economice inter
naționale, pentru apropierea 
nivelelor de dezvoltare a 
statelor. Toate aceste stră

danii sint susținute de pro
grame concrete, finanțate

fie de diversele comparti
mente ale O.N.U., fie prin 
contribuția voluntară a țări
lor membre. Actualmente, 
în centrul preocupărilor 
O.N.U.D.I. se află transpu
nerea în viață a Declarației 
și Planului de acțiune, do
cumente adoptate de cea de 
a doua Conferință generală 
a O.N.U. pentru Dezvoltare 
Industrială de la Lima, în 
virtutea cărora țările in curs 
de dezvoltare vor trebui 
dețină, pină la sfirșitul 
cestui secol, o pondere 
25 la sută in producția 
dustrială mondială. Dată 
ind importanța sporită 
O.N.U.D.I. in viața interna
țională, se preconizează 
transformarea organizației 
intr-o instituție specializată 
a O.N.U., așa cum sint 
F.A.O., O.M.S. sau UNESCO.

Consecventă politicii sale 
de cooperare cu toate țările 
lumii, România socialistă, ea 
însăși țară in curs de dez
voltare, militează in cadrul 
O.N.U.D.I. pentru sprijinirea 
tuturor statelor care au pă
șit pe calea dezvoltării 
prii, aducindu-și in 
sens o contribuție de 
stanță la concretizarea 
gramelor organizației, 
fel, in 1972 a fost creat in 
România. Centrul O.N.U.D.I. 
pentru cooperare internațio
nală in domeniul industriei 
chimice și petrochimice în 
țările in curs de dezvoltare. 
De asemenea, România iși 
aduce contribuția la fonduri
le organizației, avansează 
propuneri constructive pen
tru materializarea nobilelor 
scopuri ale acesteia.

REZULTATELE ALEGERILOR 
DIN QUEBEC

Ultimele rezultate ale alege
rilor 
luni, 
Quebec confirmă victoria 
gistrată de Partidul din Quebec, 
care a obținut 41 la sută din 
voturile exprimate, beneficiind 
de un număr de 66 de deputați 
în Adunarea Națională a pro
vinciei. Partidul Liberal, aflat la 
conducere in ultimii zece ani, a 
realizat 34 la sută din voturile 
favorabile. Pe locul al treilea se 
situează Partidul Național 
Popular.

legislative desfășurate, 
în provincia canadiană 

• jnre-

asupra 
Mozambicului

să 
a- 
de 
in- 
fi- 

a

A. PERVA

• PREȘEDINTELE ALES AL 
S.U.A.. Jimmy Carter, l-a de
semnat pe Jody Powell în func
ția de secretar de presă al Ca
sei Albe. Aceasta este prima nu
mire făcută de viitorul pre
ședinte american în adminis
trația pe care o va conduce în- 
cepînd din ianuarie 1977. Jody 
Powell a fost timp de mai mul
te luni purtătorul de cuvint 
pentru relațiile cu presa al pre
ședintelui ales al S.U.A.

Agenția mozambicană de in
formații a difuzat un comuni
cat prin care anunță noi acte 
de agresiune armată ale regi
mului rasist de la Salisbury- 
împotriva Republicii Populare 
Mozambic.

La 11 noiembrie, trupe rho- 
desiene au pătruns pe terito
riul Mozambiculu.i în provincia 
Gaza. După o serie de bombar
damente efectuate de aviație, 
inamicul a lansat un grup de 
desant. Agenția precizează că 
forțele patriotice au nimicit a- 
cește trupe parașutate.

De asemenea, cu sprijinul a- 
viației și al transportoarelor 
blindate, un grup de militari 
rhodesieni a pătruns in adîncul 
teritoriului mozambican, în ra
ionul Mavue. în această zonă 
luptele între forțele de elibe
rare din Mozambic și trupele 
agresoare continuă. Agenția ci
tată informează că opt avioane 
și elicoptere 
doborite.
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Paralel cu dez
voltarea eco
nomiei țării, in 
Cuba se acor
dă o deosebită 
atenție îmbu
nătățirii con
dițiilor de via
ță ale oameni
lor muncii. în 
fotografie: Noi 
cămine munci
torești constru
ite în localita
tea Escambrav
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ÎNTOARCEREA MARELUI
BLOND: Aurora (orele 9; 11.15: 
13.30: 15.45: 18; 20.15); Tomis

, (orele 9: 11.15: 13.30: 15.45; i»;
20.15) .

PINTEA: Vitan (orele 15.45; 18,
20.15) : Rahova (orele 15.30: 18:
20.15) .

CEI PATRU MUȘCHETARI: 
Dacia (orele 9: 11.15; 13,30; 15,45: 
18: 20.15).

OSÎNDA: Arta (orele 15; 17,30). 
AEROPORT 75: Unirea (orele 

15.30; 17.45: 20).
AL ȘAPTELEA CARTUȘ: Dru

mul Sării (orele 15.30: 18; 20.15).
UN ZIMBET PENTRU MAI 

TTRZIU: Ferentari (orele 18: 20.15).
PISICILE ARISTOCRATE: Fe

rentari (orele 14,30; 16).
PANTALONII CAVALERULUI

WON BREDOW: Buzeștl (orele 
9; 11.15: 13,30: 16; 18.15: 20.15).

LUMINA PE COLINE: Giuleștl 
(orele 15.30; 18: 20,15).

ORIENT EXPRESS: Cotroceni 
(ortle 10: 13; 16: 19).

CANGURUL: Crîngași (ora 17).
COMISARUL PIEDONE LA 

HONG-KONG; Pacea (orele 10; 
.12: 15.30; 17,45: 20)'.

ULZANA — CĂPETENIA APA
ȘILOR: Floreasca (orele 15.30; 18:
20.15)

EI AU LUPTAT PENTRU PA
TRIE: Volga (orele 9,30; 12,30; 16;
19.15) .

CENUȘA: Viitorul (orele 15.30; 
19).

OAMENI RESPECTABILI: Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

CANTEMIR: Moșilor (orele 15,30; 
1«: 20.15).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS: Popular (orele 9,36; 11,30; 
15.45; 18; 20,15),

APAȘII: Munca (orele 15,45; 18; 
20).

INVINCIBILUL LUKE: Cosmos 
(brâ 15.30)

ULTIMA NOAPTE A SINGU
RĂTĂȚII: Cosmos (orele 18;
20.15). .

DESENE ANIMATE: Flacăra
(ora 14.15).

FILIERA: Flacăra (orele 15,45; 
18: 20,15).

Cinemateca: CHEIA (orele 10: 
12); ALI BABA (ora 14.15): CEA 
MAI LUNGA NOAPTE (ora 16.30); 
NOAPTEA IGUANEI (orele 18,45; 
20,45).

PROGRAMUL I
14.15 Rugbi : România — Maroc. 

Transmisiune directă de la Par
cul Copilului. 16.00 Teleșcoală. 
17,20 Itinerar sovietic. Tiumenia. 
17,30 Consultații în ajutorul lectori
lor. propagandiștilor și cursanților 
din învățămintul politico-ideologic. 
18,00 Baschet masculin: Steaua 
București — Beșiktaș Istanbul 
(Cupa Cupelor). Transmisiune di
rectă de la sala Floreasca. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Ancheta TV. Unde ne sint ro

manticii? 20,35 Telecinemateca: 
„In bătrînul Chicago". 22,10 Tele
jurnal.

PROGRAMUL II
20,00 Pe teme economice. 20.20 

Film documentar : „o expediție 
românească in Sahel“. 20,30 Armo
nii intime. 21,20 Telex. 21,25 O 
viață pentru o idee : Petrache 
Poenaru (1799—1875). 21,55 Cîntece 
populare.

Sala Palatului R.S.R.: Spectacol 
extraordinar susținut de Ansam
blul național folcloric „OMAYAD", 
din R.A. Siriană — ora 19,30 ;

Opera Română: COCOȘATUL
DE LA NOTRE DAME; ESME
RALDA — ora 19; Teatrul Națio
nal (Sala Mare): RICHARD AL 
III-LEA — ora 19,30; (Sala Mică): 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

(Schitu Măgureanu): LUNGUL
DRUM AL ZILEI CĂTRE NOAPTE
— ora 19; (Sala Studio): A 12-A 
NOAPTE — ora 19,30; Teatrul 
„C. .1. Nottara" (Sala Magheru): 
ADIO, CHARLIE — ora 19,30; 
(Sala Studio): SPECTACOL DE 
POEZIE ȘI MUZICA FOLK 
„GRAIUL PĂMÎNTULUI" — ora 
19: Teatrul de Comedie: NOAP
TEA LA MADRID — ora 19,30; 
Teatrul Mic: RAȚA SĂLBATICĂ
— ora 19,30; Teatrul Giulești: PA
TIMA ROȘIE — ora 19,30: Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
REVISTA CU PAIAȚE - ora 19,30; 
(Sala Victoria): E NEMAIPOME
NIT ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă": SCUFIȚA CU TREI
IEZI — ora 10; Teatrul „Țăndă
rică" (Sala Academia): O PO
VESTE CU CINTEC — ora 10; 
TIGRIȘORUL PETRE — ora 17; 
Ansamblul „Rapsodia Română": 
NE-AM PUS DORURILE-N CIN
TEC — ora 19,30. z
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