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MAI MULT, MÂI BINE, MAI EFICIENT— 
îndemn și acțiune in aceste zile hotăritoare pentru realizarea planului
„TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!"

Toate săptămînile anului CU SARCINILE DE PLAN ÎNDEPLINITE

sînt săptămîni record COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII DE CONFECȚII DIN BlRLAD
LUCREAZĂ IN CONTUL ANULUI 1976

Ședința Biroului Executiv
al Consiliului Național

al Frontului Unității Socialiste
In ziua de 17 decembrie a.c. a 

loc ședința Biroului Executiv al 
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Fron
tului Unității Socialiste.

La ordinea de zi au fost înscrise pro
bleme cu privire la pregătirea și orga
nizarea alegerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională și în Consiliile 
populare.

avut 
Con-

Biroul Executiv și-a însușit, în unani
mitate, documentele supuse dezbaterii, 
hotărînd să fie prezentate spre aprobare 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

Biroul Executiv a rezolvat, de ase
menea, unele probleme ale activității 
curente.

Biroul Executiv a hotărît convocarea 
Plenarei Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste pentru data de 
18 decembrie 1974.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
delegația culturală din R. P. D. Coreeană

în ziua de 3 august, colectivul 
Schelei de foraj-extracție Brăila 
a îndeplinit planul cincinal la 
producția de gaze extrase, iar 
în ziua de 1 noiembrie la pro
ducția de țiței extras. In ziua de 
13 noiembrie, cea mai nouă 
schelă petrolieră a țării raporta 
îndeplinirea cincinalului la toți 
parametrii calitativi și cantita
tivi. Practic, înseamnă că acești 
oameni, acești tineri <85 la sută 
dintre ei nu au atins nici mă
car vîrsta de 25 de ani) se află 
acum în prima lună a anului 
1976.

La secția Oprișenești. cea mai 
mare secție a schelei, lucrea
ză cel mai bun tînăr sondor al 
țării, ciștigător al Olimpiadei 
sondorului, ediția 1974 : Aurel 
Comîrniceanu. Tot la Oprișe
nești lucrează cea mai nouă pro
moție a școlii profesionale Mo- 
reni. Și tot la Oprișenești, săr
bătoarea majoratului din acest 
an ne-a pus în fața unei conclu
zii surprinzătoare : vîrsta medie 
a sondorilor este sub 20 de ani. 
Prin faptele de muncă ale aces
tor tineri. Oprișenești a devenit 
cea mai bună secție a schelei. 
Primele 50 de săptămîni ale 
anului consemnează următoare
le rezultate : un spor de produc
ție de peste 9 000 tone țiței ex
tras, nici o absență nemotivată, 
nici o sondă și nici o stație de 
pompare sub randamentul pla
nificat.

Cine sînt. totuși, acești oameni 
care au făcut din schela Brăila 
cea mai bună schelă de extrac
ție din țară, iar din Oprișenești

cea mai bună secție de exploa
tare ? Cine sînt oamenii care, 
indiferent de timp sau anotimp, 
de zi sau noapte, veghează la 
marele flux al energiilor subte
rane ?

Șeful de tură de la parcul 1 
se numește Vasile Schipor. 
23 de ani, din care trei ani 
chime în țiței. Prin mina 
trec zilnic sute de tone de 
negru. Instalațiile din 
parc, supravegheate de 
Alistar și Victor Zaharia, ambii

Are 
ve- 
lui 

aur 
acest 

Vasile

SCHELA DE FORAJ 
EXTRACȚIE BRĂILA

în vîrstă de 17 ani și cu o ve
chime in producție de 5 luni, nu 
au avut niciodată nevoie de in
tervenția „băieților" de la „rne- 
cano-energetic". Brigada mais
trului Paul Enache, brigadă 
care a depășit sarcinile de plan 
pe primele 11 luni ale anului cu 
3 920 tone de țiței, nu are in 
componența ei decît șase oameni 
de peste 30 de ani. In timp ce, 
doar patru oameni din brigada 
lui Ion Ivan, brigadă care, in a- 
ceeași perioadă a anului, a 
pășit angajamentul 
3 0 40 tone 
lucrat și 
țară.

— Este

inițial
de țiței extras, au 
în alte schele

de- 
cu 

mai 
din

noi 
du

o mîndrie pentru 
că majoritatea celor care 
cern la îndeplinire marile anga-

jamente ce stau in fața acestei 
unități sîntem tineri, avea să 
ne declare mai tirziu Gheorghe 
Catrinescu. secretarul Comitetu
lui U.T.C. al schelei. Sîntem 
mindri, dar și conștienți de ma
rea responsabilitate ce ne re
vine. Principalul obiectiv pe care 
ni l-am propus și ni-1 propunem 
in permanență este acela al ri
dicării competenței profesionale 
al calificării și al perfecționării 
calificării : în ultima instanță, 
acela al dobîndirii unei vaste 
experiențe .în profesia de petro
list. Prin înființarea unor 
cursuri de ridicare a calificării 
am prelungit anii de școală și 
i-am împletit cu adevărata ex
periență a producției. In același 
timp, cei mai buni sondori au 
fost trimiși la cursurile de mai
ștri, iar ca șefi de tură la parcu
rile de extracție au fost numiți 
cei mai buni operatori de tra
tare. Primii care au constituit 
obiectul acestui complex de mă
suri au fost tinerii, adică aceia 
care, de fapt, participă nemijlocit 
la realizarea a 85 la sută din 
producția acestei schele.

Adică aceia care, intr-o peri
oadă de numai 12 luni vor da 
țării, peste propriile lor anga
jamente, țiței in valoare de 86 
milioane de lei. Adică aceia 
care, dincolo de timp, și anotimp, 
dincolo de nopțile cu ger de —30 
de grade și zilele cu arșiță, rup
te din soare, se dovedesc a fi 
cei mai buni sondori. Ei, oame
nii care destăinuie: țării recolta 
subterană a Bărăganului.

PAVEL PERFIL

Colectivul întreprinderii de confecții din Birlad a îndepli
nit prevederile cincinalului cu un an și 15 zile mai devreme. 
Exprimindu-și satisfacția pentru acest succes de prestigiu, 
succes care coincide cu aniversarea a 25 de ani de existență 
a întreprinderii, muncitorii, maiștrii, tehnicienii și inginerii, 
toți lucrătorii unității au adresat o telegramă C.C. al P.C.R.. 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, printre 
altele :

Indicațiile și îndemnurile dumneavoastră, date cu ocazia 
vizitei de lucru pe care ați făcut-o în intreprinderea noastră 
la începutul anului 1973, au constituit cei mai puternic im
bold în mobilizarea eforturilor pentru îndeplinirea angaja
mentului asumat atunci de organizația de partid, de întregul 
colectiv de muncă : cincinalul în numai 4 ani. Acum avem 
deosebita satisfacție de a vă raperta. iubite tovarășe secretar 
general, că, la data de 14 decembrie 1974, am indepiinit sarci
nile cincinalului la producția globală, producția marfă și la 
export, urmînd ca pină la sfirșitul cincinalului să obținem o 
producție suplimentară in valoare de 380 milioane lei.

CHIMIȘTil CRAIOVEM RAPORTEAZĂ
Colectivul de oameni ai 

muncii din cadrul Combina
tului chimic Craiova, în frun
te cu comuniștii, a adre
sat o telegramă C.C. al 
P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. prin care ra
portează că, la data de 17 de
cembrie, această mare unita
te și-a îndeplinit sarcinile de 
plan pe anul in curs, ca și 
angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă desfășu
rată de unitățile chimiei ro
mânești.

Sub conducerea organiza-

ției de partid, se spune în 
telegramă, nu vom precupeți 
nici un efort pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen, pentru ca unitatea 
să se situeze pe locuri de 
frunte în industria noastră 
socialistă.

Colectivul combinatului 
craiovean își exprimă, de a- 
semenea, satisfacția deosebi
tă pentru realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar ge
neral al partidului.

CERCUL DE CREAȚIE
ȘTIINȚIFICA SI TEHNICAJ 7 7

• temele de inovații își află soluțiile • 140 de 
idei într-o singură ședință • 20 de propuneri de in
venții predate • aprobarea transferului aparatelor 
propuse pentru casare întîrzie

Au trecut cinci ani de cînd. 
la Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" din Bucu
rești, s-a încercat forțarea sis
temului clasic de casă de cul
tură prin înființarea unor 
cercuri științifice cu caracter 
multi și interdis.ciplinar. Prima 
reușită a însemnat înființarea 
cercului de speologie „Emil Ra- 
coviță“ urmat, îndeaproape, de 
cercul studențesc de: presă. în 
urmă cu un an, ca urmare a 
învingerii prejudecăților că în- 
tr-o casă de cultură, nu prea are 
ce căuta un cerc tehnico-științi- 
fic, a luat ființă „cercul de crea
ție științifică și tehnică, ai că
rui membri sînt. studenți, proas
peți absolvenți sau elevi în ulti
mele clase de liceu. Acest cerc 
și-a fixat drept obiectiv mobi
lizarea inteligenței studențești 
in vederea găsirii unor rezol
vări științifice cit și a unor so
luții tehnice privind planurile 
tematice de inovații- ale unor 
întreprinderi și cooperative din 
Capitală și din alte localități.

De la început, în cadrul aces-

tui cerc, au avut loc dezbateri 
pe tema creației colective. O șe
dință ținută, pentru prima oară 
potrivit metodologiei moderne, a 
dus la nașterea a 140 de idei.

Una dintre primele preocupări 
importante ale membrilor cercu
lui a fost obținerea planurilor 
tematice de inovații ale între
prinderilor către care s-au trimis 
scrisori, solicitîndu-se planurile 
tematice, solicitare la care au 
răspuns prompt cîteva dintre 
cele mai mari întreprinderi din 
țară : Centrala industrială de 
medicamente, cosmetice, colo- 
rariți și lacuri din cadrul Minis
terului Industriei Chimice, Cen
trala industrială de rulmenți și 
organe de asamblare — Brașov, 
întreprinderea „23 August" din 
București, I.O.R. etc. în urma 
vizitelor de documentare în în
treprinderile respective și a 
efectuării practicii de bază în 
cadrul acestora, s-a ajuns la gă-

ANA LUGOJ

(Continuare în pag. a III-a)

general al Partidului 
Român, președintele 

Socialiste România, 
marți după-amiază, 
culturală din, R.P.D. 
condusă de Cean

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar 
Comunist 
Republicii 
a primit, 
delegația .
Coreeană,..
Ceăl, adjunct ăl ministrului cul
turii, și artiști 
Ansamblului 
Phenian care 
turneu în țara

(La intrevedere

reprezentativi ai 
„Mansude" 
a întreprins 
noastră.

au participat

din
un

cordial pe tovarășul 
Ceaușescu pentru re- 
sa în înalta funcție de 

general al Partidului

tovarășii Dumitru Popescu și 
Ștefan Andrei, precum și Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

A luat parte, de asemenea, 
Pak Zung Guc, ambasadorul 
R.P.D. Coreene lă București.

Cu acest prilej, Cean Ceăl a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros și 
cele mai bune urări din partea 
tovarășului Kim Ir Sen și a fe
licitat 
Nicolae 
alegerea 
secretar
Comunist Român.

Oaspeții au exprimat recu
noștința tuturor membrilor An
samblului „Mansude" pentru 
primirea călduroasă ce le-a fost 
făcută în țara noastră, pentru 
condițiile create de a transmite 
în România mesajul artistic al 
poporului coreean. Ei au îm
părtășit admirația lor pentru 
marile realizări obținute de po
porul român, sub conducerea 
P.C.R., in frunte cu secretarul 
său general, în edificarea socia
lismului, față de entuziasmul și 
hotărîrea cu care întregul popor 
a trecut la înfăptuirea mărețe-

Numărul compresoarelor de 
la stația din Moșoaia a cres
cut de la 4 la 15. 
este, de asemenea, 
este faptul că aici 
mulți, foarte mulți 
tineri. Priceperea și 
ce-i caracterizează,

Ceea ce 
relevant 
lucrează 
mecanici 
hărnicia 
dorința 

continuă de autoperfecționa- 
re, conștiinciozitatea și corec
titudinea în muncă i-au si
tuat de la bun început prin

tre fruntași.
Foto: GH. CUCU |

O forma superioara de instruire

Școala politică serală U.T.C
în fiecare iarnă, mii de tineri 

investiți cu responsabilități in 
cadrul organizațiilor U.T.C,. de
vin, pentru o perioadă de 3 luni, 
elevi. O dată pe săptărhină ei

sub braț și 
anume desti- 

cursurile

PRIN POARTA ADOLESCENTEI, SPRE CARPAfl

își iau servietele 
pornesc spre săli 
națe pentru a urma 
școlii politice serale U.T.C. Hu
nedoara este unul dintre primele 
județe care au organizat-o, acu- 
mulînd deja o experiență va
loroasă care merită a fi cunos
cută. Pentru aceasta, l-am rugat 
pe tovarășul Mircea Zember, se
cretar al comitetului județean al

Motto : „Ca pentru atîtea rînduri de oameni din 
neamul meu, natura rămîne pentru mine - chiar 
privită din cele mai înalte turnuri ale fanteziei — 
marea carte a înțelepciunii. Sub stele și pe munți, 
între coordonatele infinitului și ale eternității, 
omul se regăsește cel mai sigur pe sine însuși, 
puțind dobîndi dimensiuni și sentimente monu
mentale".

GEO BOGZA

nai de dorinți, mărturisite sau 
nu, în ale călătoriei. Nu orice 
fel de călătorie, însă I Nu banala 
și plicticoasa excursie de aici și 
pînă aici cu autocarul, ci expe
diție respectîndu-se legile nepre
văzutului și aventurii, cercetării 
și cunoașterii tainelor. Cu rucsa
cul în spate au descoperit plante

Orice intrare în adolescență 
începe cu un vis. E o legănare 
tandră, de zile și nopți, multe 
nopți și zile, pe aripile colorate 
ale fanteziei. Imaginația fierbe, 
entuziasmele se adună cristali- 
zîndu-se în porniri argonautice, 
chiar dacă azi unele corăbii sînt 
înlocuite cu nave-rachetă. Nilul 
■și Amazoanele, Antarctica și Pa
cificul, Selena și Jupiter, Hima
laia și Kilimangiaro cheamă din 
cărți, ilustrate, timbre, albume, 
teleenciclopedii. filme cu Dak- 
tari, Tarzan și Fliper. Și-n sinea 
lor, toți sînt căpitani la 15 ani...

REPORTAJUL 
NOSTRU

de VALENTIN HOSSU-

LONGIN

Pe acești temerari îi însoțesc 
de cînd și-au văzut visul cu o- 
chii, 1969 fiind anul-rampă de 
lansare a Expedițiilor „Cutezăto
rii", împlinire la vîrsta pionie
rei, timidă la început, din ce în 
ce mai cuprinzătoare și curajoa
să pe parcurs, a întregului arse-

not în flora României și cetăți 
antice pomenite numai în hri
soave ; coborînd pe plute au a- 
lertat specialiștii de dispariția 
unor viețuitoare ale adîncurilor 
poluate, umblînd pe cărări nu 
prea umblate au dat peste tezau
rele de sunete, culori și forme,

din care au îmbogățit colecțiile 
și muzeele. Dincolo de toate 
cele spuse aici, cîștigid cel mare 
l-au aflat descoperindu-se pe ei 1 
Ei, între pămînt și cer, ei domi- 
nînd dezlănțuirile norilor, ei cu 
corturile lor multicolore aducînd 
soarele mai repede pe creste. Ei, 
în echipaje de 10—12, timp de 
două săptămîni, s-au găsit în si
tuații dintre cele mai fericite dar 
și dificile, zîmbetul și mina de 
ajutor devenindu-le flamură, 
scut și deviză întru prietenie și 
bună cunoaștere. „Toți pentru 
unul, unul pentru toți!“ este e- 
gal cu spirit de echipă, bătălie 
comună pentru o izbîndă, trece
rea mai ușoară a necazului sau 
opreliștii.

S-a văzut clar că purtătorii 
cravatelor roșii cu tricolor, acești 
„Feți-F rumoși comuniști", pot

Convorbire cu 
MIRCEA ZEMBER, 

secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C.

(Continuare în pag. a II-a)

U.T.C., să ne înfățișeze scopul, 
modul concret de desfășurare și 
eficienta acestei forme superioa
re de instruire a activelor 
U.T.C.

— în județul nostru, școala 
politică serală U.T.C. se află în 
al doilea an de existență. La în
ceput a fost organizată în 
centre — Deva, Hunedoara 
Petroșani — dar treptat a 
extinsă în aproape toate orașele 
iar unde condițiile o permit, a- 
dică dispunem de un activ nu
meros, cursurile se desfășoară 
chiar în cadrul întreprinderilor, 
cum e cazul Combinatului side
rurgic din 
în primul 
panților a 
peste 400. 
teresul de 
du! tinerilor.

3
Și 

fost

Hunedoara. De la 160 
an. numărul partici- 

ajuns. actualmente, la 
cifră care reflectă in- 
care se bucură în rîn-

■ — Cine sint cursanții ?
— în primul rind, școala este 

frecventată de secretarii organi
zațiilor U.T.C., locțiitorii aces
tora. casieri, membri ai birouri
lor și comitetelor U.T.C. întru
nit se apropie alegerile ne-am 
preocupat să cuprindem și tineri 
care au perspectiva de a acționa 
mai mulți ani în cadrul organi
zațiilor U.T.C.. sînt capabili să 

■Îndeplinească unele munci de 
răspundere. Marea majoritate a 
cursanților au virsta de 16—22 
ani. Lor li se oferă posibilitatea 
să cunoască întregul conținut al 
activității cu tinerii, începînd cu 
principiile fundamentale de or
ganizare a U.T.C. și terminînd cu 
formele și metodele specifice de 
muncă.

— Ce teme sînt dezbătute ?
— Am la mdemînă programul 

scolii politice din municipiul 
Deva care, in esență, este iden
tic cu al celorlalte. El cuprinde 
expuneri referitoare la „Condu
cerea de către partid a organi
zației de tineret", „Principiile ac
tivității U.T.C.". „Obiectivele e- 
tapei actuale de dezvoltare a 
României", „Rolul și sarcinile or
ganizației U.T.C. în orientarea 
profesională a elevilor și educa
rea lor în spirit muncitoresc", 
„Activitatea internațională a 
U.T.C. și U.A.S.C.R.", însoțite de 
prezentarea modalităților con
crete de acțiuni ale organizației

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a Il-a)

spirituale 
ca o ma- 
prletenii 

popoarele
Secretarul general al

lor sarcini ale Congresului al 
XI-lea.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat delegația co
reeană să transmită tovarășului 
Kim Ir Sen un salut călduros 
și cele mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu satisfacție prezența 
Ansamblului „Mansude" în țara 
noastră, apreciind turneul aces
tei valoroase formații artistice, 
care exprimă virtuțile 
ale poporului coreean, 
nifestare a puternicei 
dintre partidele și 
noastre.
P.C.R. a relevat importanța dez
voltării în continuare a colabo
rării culturale româno-coreene 
în ansamblul relațiilor de priete
nie și solidaritate dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Co
reeană.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat felicitări 
călduroase tuturor membrilor 
Ansamblului „Mansude", urin- 
du-le noi succese în activitatea 
lor, în promovarea artei și cul
turii socialiste, multă sănătate și 
fericire.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă priete
nie.

Vacanța studenților
an 

de- 
ia-

Prima vacanță a acestui 
universitar va începe la 22 
cembrie și va dura pînă la 6 
nuarie inclusiv. în ziua de 22 de
cembrie își vor începe progra
mul cele 24 de tabere alpine or
ganizate de U.A.S.C.R. în cola
borare cu Biroul de turism pen
tru tineret. Situate în pitorești 
localități montane aceste tabere 
vor cuprinde 2180 de studenți, 
care se vor iniția și perfecționa 
in practicarea schiului sub în
drumarea unor instructori cu 
multă experiență.

Din toate centrele universita
re vor sosi studenți și la Ma
maia, unde își va desfășura pro
gramul o tabără de înot. Aproa
pe 3 000 de studenți își vor pe
trece vacanța în taberele de o- 
dihnă de la Sîngeorz Băi, Slănic 
Moldova, Brașov, Pîrîul Rece, 
Bușteni, Predeal. Programul a- 
cestor tabere include o serie de

interesante activități politico» 
ideologice, intîlniri cu diferite 
personalități, excursii, con
cursuri sportive, seri distractive 
și, bineînțeles, petrecerea Reve
lionului. La București, Casa de 
cultură a studenților oferă la 
rindul ei un bogat program pe 
parcursul celor două « săptămîni 
de vacanță. Astfel, la Cinestud 
sint organizate două cicluri de 
vizionări: „Realizări ale cinema
tografiei românești" și „Clasici 
ai cinematografiei universale"; 
la Expostud se prezintă o inte
resantă expoziție de ceramică ; 
la Student club se continuă ci
clul de inițiere în muzica clasi
că, vizionările cineclubiștilor, 
dialoguri și concursuri pe pro
bleme de etică contemporană, iar 
joia, sîmbăta și duminica se vor 
organiza seri cultural-distrac- 
tive.

ieri irn lusuc

• Propuneri pozitive 
normalizarea în 
relațiilor între 
R.F.G.

• Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat proiectul de rezoluție vizind 
transpunerea în viață a Declarației 
asupra 
lor și

acordării independenței țări- 
popoarelor coloniale.

pentru 
continuare

R.D.G.
ri

• Președintele Anwar Sadat 
despre căile soluționării con
flictului din Orientul Apropiat

membrilor• Desemnarea 
din Sao Tome și Principe

guvernului provizoriu de tranziție
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INTEGRAREA iNVĂȚĂMlNTULUI 
CU CERCETAREA Șl PRODUCȚIA DEBUT

O CONDIȚIE A OPTIMIZĂRII 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI ECONOMIC

Dan Cristea: UN AN

DE POEZIE

E M I N E S C U»)
MIHAI GAFIȚA

In ansamblul invătămintului, 
profilul economic ocupă astăzi 
un loc bine definit, cu o struc
tură puternică de licee și facul
tăți a căror menire este să for
meze cadrele de specialitate ne
cesare economiei naționale. O 
serie de inerții au frînat apro
pierea acestui profil de cerin
țele sociale ; în consecință, așa 
cum sublinia secretarul general 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la consfătuirea cu ac
tivul de partid din domeniul fi
nanțelor, se impune o radicală 
schimbare a acestui învățămint 
pentru ca viitorul economist 
pregătit fie în liceu, fie în fa
cultățile economice să fie capa
bil să răspundă tuturor solicită
rilor impuse de dezvoltarea im
petuoasă a ramurilor economiei 
naționale.

Organizarea rețelei de licee e- 
conomice s-a făcut pină acum 
fără a se ține seama de cerin
țele de economiști cu calificare 
medie ; mai' mult, așa cum ne 
spunea și tovarășa Constantin 
Ana, directoarea Liceului econo
mic nr. 1 din Capitală, faptul că 
liceele economice sînt subordo
nate unor foruri diferite — Con
siliul Popular, Ministerul Finan
țelor, Ministerul Comerțului etc. 
— duce la o fărimițare a spe
cialităților în cadrul aceluiași tip . 
de liceu. De asemenea, o serie 
de operații economice pentru 
care sint pregătiți elevii licee
lor sînt realizate în întreprinderi 
de absolvenți cu studii superi
oare, care, în acest mod. fie că 
ocupă nejustificat posturi pe 
care pot fi repartizați absol
venți de liceu, fie că se desca
lifică prestind munci infe
rioare calificării lor. Propun 
ca o soluție posibilă, de rea
lizarea unei specializări în 
cadrul liceului economic, după 
o perioadă comună de pregăti
re. la nivelul anului III, care 
poate permite orientarea absol
venților, fie spre 
ceoiogie, fie spre 
finanțe.

în momentul de 
rea din programa 
nomic a disciplinei de „progra
mare", reducerea numărului de 
ore afectat „finanțelor unităților 
socialiste", afectează pregătirea 
necesară absolventului acestui 
tip dd liceu, constituind, astfel, 
încă un handicap în cazul cînd

comerț-mer- 
contabilitate-
față, elimina- 
liceului eco-

acesta dorește să urmeze studii 
superioare de profil".

Acest handicap este sesizabil 
și la nivelul concursului de ad
mitere. unde absolvenții licee
lor teoretice sînt avantajați de 
nivelul sporit, cel puțin cantita
tiv, al pregătirii la matematici, 
probă obligatorie, față de absol
venții liceelor economice, 
nunțarea la 
tematică în 
scrise la o 
ar atenua 
șanse aproximativ egale candi- 
daților la studenție de la liceul 
economic.

„In învățămintul superior, așa 
cum afirma și tovarășul prof, 
dr. Dumitru Mărgulescu, deca
nul Facultății de contabilitate 
(A.S.E.-București) este necesară 
o orientare mai accentuată a 
disciplinelor de specialitate spre 
primii ani, pentru a favoriza o 
integrare mai rapidă cu produc
ția. Practica studenților poate fi, 
în acest mod, axată de la în
ceput pe operațiuni specifice vi
itoarei profesiuni, iar cercetarea 
științifică poate fi abordată mai 
devreme, cu reale șanse de efi
ciență. In același timp, se im
pune o îmbunătățire a progra
melor prin consolidarea unor 
discipline ca : Relații financiar- 
valutare, Drept comercial inter
național, Contabilitatea opera
țiunilor de comerț exterior ne
cesare in contextul extinderii 
relațiilor economice românești. 
Orientarea practicii la anii mari 
spre probleme de decizie, de e- 
ficiență și concepție in econo
mia întreprinderilor este acum 
cu atit mai necesară cu cit Ia 
absolvire economistul trebuie să 
fie un perfect cunoscător al tu
turor aspectelor profesiunii 
Sale".

în momentul de față, o in
teresantă inițiativă ce va per
mite procesului de integrare noi 
finalizări este concretizată la 
Facultatea de economia produc
ției. Aici, 200 de studenți sînt 
încadrați pe posturi temporare 
libere sau lucrează ca dubluri 
ale cadrelor existente în mai 
multe întreprinderi bucureștene, 
pe compartimente de planifica
re. organizarea muncii, aprovi
zionare, preț de cost, investiții

Astfel, se realizează o core
lare optimă între disciplinele 
teoretice și practică, intre pla-

Re
proba orală de ma- 
favoarea unei probe 
disciplină de profil, 
handicapul oferind

nul de învățămint și stagiul din 
producție. „Alte forme de inte
grare, cu caracter particular — 
ne spunea prof. dr. P. Burloiu, 
decanul facultății — sint repre
zentate prin lucrările efectuate 
de studenți in laboratorul de pre
lucrări mecanice, unde se pro
duce familiarizarea cu locul de 
muncă, cu ergonomia, cu orga
nizarea muncii. Peste puțin 
timp, studenții vor avea posibi
litatea să participe nemijlocit la 
analiza calității produselor în 
cadrul unui laborator autorizat 
pentru avize de calitate".

Continuitatea participării Ia 
producție este văzută de stu- 
denți prin modificarea structurii 
anului universitar, cu posibili
tăți de rulare în practică pe în
treg parcursul unui an calenda
ristic. De asemenea, diferenție
rea pe ani de studiu a muncii 
prestate, propusă de studenți, va 
permite, așa cum arăta și Ion 
Stanciu, vicepreședinte cu pro
bleme profesionale al Consiliu
lui U.A.S.C. din A.S.E.. o mai 
reală legătură intre aspectele 
teoretice ale programelor și 
producție. De asemenea, o pro
punere mai veche este reactua
lizată : aceea de încadrare a ab
solvenților în producție un an 
de zile și susținerea lucrării de 
stat după acest stagiu.

O comisie centrală din M.E.I. 
are sarcina sintetizării tuturor 
problemelor ce vizează perfec
ționarea învățămîntului econo
mic. Aspectelor anterior semna-

late, le adăugăm cîteva propu
neri rezultate din discuții 
studenți și cadre didactice, 
speranța că măsurile 
de optimizare a acestui 
al învățămîntului nu vor 
zia ca în alte cazuri.

• Integrarea rețelei de 
economice cu învățămintul su
perior de profil, prin cursuri de 
pregătire pentru absolvenți, de 
perfecționarea cadrelor didacti
ce, prin legături permanente în
tre organizațiile U.T.C. și A.S.C., 
prin perfecționarea conținutului 
programelor și planurilor de în- 
vățămint.
• Definitivarea unor structuri 

de ani universitari ce pot per
mite continuitatea în prestarea 
de servicii economice pentru în
treprinderi, eliminîndu-se, 
fel, aglomerarea forțată 
timpul verii.
• Realizarea prerepartizării, 

acțiune prevăzută cu destul de 
mult timp în urmă, ne introdusă 
pină acum în practică.

• Stabilirea unor relații strict 
obiective și de perspectivă (5— 
10 ani) între necesarul de cadre 
economice cu studii medii și su
perioare și numărul absolvenți
lor, pe zone și specialități. (Pină 
acum majoritatea repartițiilor 
absolvenților de licee economice 
au fost rezolvate, prin relațiile 
personale ale directorilor unită
ților respective și nu prin Mi
nisterul Muncii).

cu 
în 

concrete 
sector 
intîr-
licee

CALIN STANCULESCU

„Un an de poezie" (Ed. Cartea 
Românească) 
publicate de 
multe — in 
1971—1972 în 
niei literare". Volumul nu este 
o culegere întîmplătoare de re
cenzii. Textele ce au rămas în 
carte încearcă să ofere o imagine 
cît mai cuprinzătoare și mai 
exactă a poeziei românești con
temporane. Autorul dă, ’ 
fel, la sfîrșitul cărții, o 
listă de plachete la care 
în presă, dar pe care nu 
sideră vrednice (uneori pe 
drept) datorită minimei lor va
lori de a figura în sumar. In 
orice caz, e lăudabilă ideea de 
a opera o selecție severă din 
foiletoanele publicate.

Dan Cristea e un critic talen
tat, cu o bună percepție a feno
menului poetic intuind imediat 
o notă dominantă a operei și 
știind să-și traducă (frecvent) 
intuițiile în expresii norocoase. 
„Faptul cel mai interesant de 
observat — scrie criticul discu- 
tind lirica lui Dan Deșliu — e 
că poezia a crescut din sine, că 
lirica inițială i-a oferit poetului 
prilejul unei poezii cu tăietură 
dramatică. Dintr-o poezie epică, 
s-a ajuns la o poezie lirică pe 
care o percepem numai cu aju
torul unui autoportret. Primele 
poeme au născut șansa unor te
me de reflecție care, la rindu-i, 
a tulburat o oglindă ce risca să 
rămînă fără substrat sufletesc". 
O paralelă plastică se face între 
evoluția liricii lui Dimitrie Ste-

reunește 
autor — 
perioada 
coloanele

cronici 
cele mai 
februarie 

„Romă-

de alt- 
lungă 

a scris 
le con- 

ne-

Din experiența unei 
microcooperative agricole 

școlare
Studenții din anul al 11-lea al Facultății de finanțe de la A.S.E. București in timpul unei probe prac

tice la calculatoare
Foto: V. RANGA

Front comun în activitatea
de educație pentru muncă

in numeroase microcooperative agricole de producție au loc 
in prezent adunări generale, care fac bilanțul muncii desfășu
rate in aceste unități economice ale pionierilor și aleg noile 
organe de conducere. Ele evidențiază faptul că joaca de-a pre
ședintele, inginerul-șef, brigadierul, șeful de fermă sau coopera
torul este cît se poate de... serioasă. Micii cooperatori din Tîrgu 
Gingulești, comuna Berbești, sau cei din Prundeni, de pildă, 
care au ciștigat primele locuri în întrecerea lansată de Consiliul 
județean Vilcea al organizației pionierilor, au obținut beneficii 
in valoare de mai multe zeci de mii lei. Dc altfel, majoritatea 
microcooperativelor și-au depășit planurile de producție, reali- 
zînd recolte la nivelul celor din cooperativa „mare". Dar nu atit 
eficiența economică, cît valoarea educativă este principalul o- 
biectiv al acestei acțiuni de succes. După cum se știe, primele 
microcooperative au fost înființate cu cinci ani în urmă din ini
țiativa purtătorilor cravatelor roșii cu tricolor din județul Vîl- 
cea. De atunci, numărul lor a ajuns la peste 3100. In micile 
cooperative din întreaga țară au muncit anul acesta mal bine 
de 380 000 copii.

Activitatea în cadrul microcooperativelor nu este de altfel nici 
pe departe monotonă sau unilaterală. Pe o suprafață de pină la 
3 ha, ele grupează sectoare vegetale, legumicole, pomicole, vi
ticole, zootehnice ș.a.m.d., in funcție de condițiile locale. In pro
gramul de lucru își găsesc tot mai mult un loc prioritar expe
rimentările și cercetările. Copiii din școlile vîlcene, de pildă, 
și-au propus să creeze pepiniere pomicole în fiecare unitate, să 
dezvolte sectoarele apicole și de creștere a animalelor mici.

Ne-am propus să scriem astăzi 
despre activitatea unei micro
cooperative agricole de produc
ție. Uzitînd noțiuni ca președin
te, brigadier, șef de echipă, co
operatori, am vrea ca cititorii 
să înțeleagă că este vorba de 
elevi, pionieri și uteciști, care 
îndeplinesc aceste funcții în ca
drul microcooperativei agricole 
de producție de. la Gornești, ju
dețul Mureș, a cărei structură 
organizatorică urmează fidel pe 
cea a unității care o patronează.

Vom incepe cu două cifre : 
6 200 și 26 000. Reprezintă în ki
lograme producția de porumb și 
respectiv cartofi obținută la 
hectar în anul care se apropie 
de sfirșit. O mențiune. Jumătate 
din suprafața destinată culturii 
cartofului a fost calamitată. 
Dacă ne raportăm deci la su
prafața rămasă în cultură pro
ducția de cartofi obținută la 
hectar se apropie de 50 000 kg. 
Pentru noi cifra poate isca sem
ne de mirare, in timp ce pentru 
realizatori este un lucru firesc.

Ceea ce realizăm noi 
lata Viorel Grama, 
ședințe al microunității, 
tuie un valoros sprijin 
C.A.P.-ul mare. In primul rind 
producția obținută contribuie la 
realizarea planului cooperativei; 
prin munca de cercetare pe care 
o desfășoară creăm posibilitatea 
conducerii C.A.P. să se orienteze 
asupra soiurilor de plante care 
se adaptează cel mai bine con
dițiilor de teren și climă din 
zona noastră. Așa că prezența 
elevilor pe cimp este permanen
tă. nu numai în cunoscutele 
campanii de semănat, întreți
nerea culturilor, recoltat. Urmă
rim ieșirea plantelor, culoarea 
frunzelor, apariția florilor, us
carea tulpinilor, rezistența la 
diferite boli și dăunători, pu
trezirea în pămînt și alte aspec
te. acționînd în consecință.

In colaborare cu C.A.P. ți cu 
Stațiunea de cercetare 
Sîngiorgiul de 
interlocutorul, 
parcele ■sfeclă 
i-am asigurat 
de creștere. Distanța dintre rin
guri, densitatea pe rînd, fertili-

aici, re- 
vicepre- 

consti- 
pentru

de la 
Mureș, continuă 

am cultivat 140 
de zahăr căreia 
condiții diferite

zarea, erbicidarea diferă de la 
o parcelă la alta. Vedeți, aceas
ta este schema parcelelor. Fiind 
necesar să cunoaștem producția 
pe fiecare, am numărat rădăci
nile, le-am măsurat dimensiu
nile, greutatea etc. Ținem o e- 
vidență la milimetru.

Evidență „la milimetru" țin și 
brigadierii Ștefan Sotyori, Ro- 
dica Bendriș, Gabriela Georges
cu. Șeful de echipă Andrei Be- 
rekmeri, Iuliana Suciu, Viorica 
Butiurca, Ioan Biro, Iuliu Pop, 
Margareta Vajda, Alexandru 
Pali sint cîtiva dintre fruntașii 
echipelor. Sînt interesante mă
surile de stimulare a micilor 
cooperatori. Cei care au lipsit 
de trei ori nemotivat de la ac
țiunile colective nu beneficiază 
de excursia de Ia Păltiniș-Sibiu 
care se pregătea în zilele vizi
tei noastre. Celor mai harnici și 
pricepuți „agricultori" li 
buie premii.

Rezultatele activității 
cooperativei agricole de 
ție din Gornești nu 
căutate neapărat în producțiile 
obținute la hectar. Mai degrabă 
în instruirea practică a elevilor, 
în conștiința necesității investi
ției de efort care îi caracteri
zează. Eficiența activității ute- 
ciștilor și pionierilor din Gor
nești o găsim dacă vrem în ac
tivitatea unității care îi patro
nează. Cultivînd cartofi din so
iurile experimentate de 
pe o suprafață de 100 ha. 
ori mai mare ca in anul 
dent, în condițiile in care 
pe un sfert din suprafață a fost 
calamitată total, C.A.P.-ul a ob
ținut producții medii Ia hectar 
mai mari cu 9 000 kg decît în 
anul precedent. La unele soiuri, 
s-a obținut peste 30 000 kg la ha.

Lăudabilă este deci hotărirea 
elevilor, cadrelor didactice de 
aici, pentru a subordona activi
tatea microcooperativei unor 
scopuri bine definite : formarea 
la elevi a deprinderilor de mun
că și responsabilitățile cetățe
nești, sprijinirea unității patro- 
natoare în acțiunea de cercetare, 
de introducere a noului.

se atri-

micro- 
produc- 
trebuie

elevi 
de trei 
prece- 
aproa-

MIRCEA BORDA

Școala politică serală U.T.C.
(Urmare din pag. I)

U.T.C. pentru atingerea obiecti
velor sale fundamentale : antre
narea tinerilor la realizarea sar
cinilor economice, ridicarea ni
velului lor de pregătire politico- 
ideologică, educarea prin mun
că și pentru muncă, mobilizarea 
elevilor la învățătură și la acti
vitatea tehnico-productivă etc. 
Acordăm o atenție deosebită te
melor metodice care permit cu
noașterea mai profundă a sarci
nilor majore ce revin U.T.C. in 
această perioadă de puternică e- 
fervescență creatoare cînd între
gul popor este angajat să în
făptuiască istoricele hotăriri a- 
doptate de Congresul al XI-lea 
al partidului. în cadrul unor de
monstrații practice am arătat 
cum trebuie să fie pregătită și 
să se desfășoare o adunare ge
nerală U.T.C., cum se primește 
un tînăr în U.T.C., cum se orga
nizează diferite activități politi- 
co-ideologice, cultural-distracti- 
ve, sportive, turistice și de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, cum trebuie apli
cate prevederile statutului în 
diferite situații și altele.

— N-ați amintit încă nimic 
despre lectori...

— Școala este condusă de un 
consiliu din care fac parte pri
mul secretar al Comitetului mu
nicipal sau orășenesc al U.T.C., 
activiști de la 
partid, profesori 
ciale, alte cadre 
experiență vastă 
neretul. In general toți aceștia 
sint lectori. Trebuie să precizez 
insă că la aceste cursuri predau 
in mod sistematic și membrii 
secretariatului comitetului jude
țean al U.T.C.

— Ce constatări a prilejuit în
cheierea primului ,.an de invă- 
țărnînt" ? Cum vor contribui ele 
ia perfecționarea in continuare 
a cursurilor ?

— La comitetul nostru jude
țean se ține o evidentă strictă a 
întregii activități pe care o des
fășoară școlile politice U.T.C. De 
mai multe ori activitatea lor a 
fost analizată in ședințe de bi
rou și secretariat, stabilindu-se 
măsuri concrete pentru continua 
ei perfecționare. Printre altele, 
am hotărit să punem un și mai 
mare accent pe demonstrațiile

cabinetele de 
de științe 
care posedă o 
în munca cu ti-

so-

(Urmare din pag. I)

înfrunta munții, chiar cei mai 
înalți, mai puțin bătuți, accesi
bili numai pentru inițiați. Dar 
ei se inițiaseră în tainele stînci- 
lor, se căliseră la foc de tabără 
și la focul focului lor de adoles
cenți porniți spre înalturi, spre 
zări necuprinse. Din el s-a năs
cut „Marșul Victoriei", suprem 
omagiu al celei mai tinere gene
rații de eroi ai timpului nostru 
socialist adus Anului XXX de 
țară liberă. Au urcat pe Moldo- 
veanu, numind întîiul pisc româ
nesc „Olimpul pionieriei", și pe 
alte 29 de vîrfwi carpatine, în
tr-o superbă demonstrație de vi
goare, măiestrie, agerime. Acolo 
sus, în „catedrala albastră", cum 
numește Geo Bogza spațiul mun
ților acoperiți cu ceruri, „unde 
ești cuprins de un adine res
pect față de întreaga zidire a 
lumii", adolescența a dat exa
menul capacității, al gîndirii ma
ture și-al simțirilor alese

Și următorul pas a fost făcut. 
In preajma Congresului al XI-lea 
al partidului, pionierii lansau cea 
mai importantă și cuprinzătoare 
acțiune din istoria de-un sfert de 
veac a organizației lor — „A- 
SALTUL CARPAȚILOR". S-au 
angajat solemn ca la un an de 
la istoricul eveniment, în noiem
brie 1975, să raporteze părinți
lor lor și-ai țării împlinirea unei 
vechi aspirații: cunoașterea și o- 
crotirea cununii noastre de pia
tră.

Care sînt liniile de forță, căile 
executării acestui plan pe cît de 
nobil pe atît de îndrăzneț ? De 
la ce se pornește și unde vor să 
ajungă ?

In expediții, ei și instructorii- 
comandanți și-au dat seama că 
templul carpatin nu-i . accesibil 
oricum și oricui, că nu toate co
loanele sale sînt îngrijite și ocro-

tite, că există tezaure, la cîțiva 
pași de noi, necunoscute, că le
gile naturii trebuie respectate, 
altfel și o măruntă excursie poa- 

. te face victime. Drept care, iată 
ce-și propun acești căpitani de 
15 ani: să împînzească munții 
cu poteci și căi marcate, cu po
duri, refugii și sate de vacanță, 
să umple pădurile cu păsări — 
construindu-le căsuțe, să capteze 
și să amenajeze izvoarele, să pre
vină accidentele în zonele peri
culoase, să îngrijească monu
mentele naturii, să depisteze sur
sele de degradare a mediului și

dovedit maipractice care s-au 
atractive și eficiente. Am obser
vat că cei care frecventează 
școala politică U.T.C. știu să-și 
organizeze și să-și planifice mai 
bine activitatea, sînt capabili să 
aplice mai consecvent hotărîrile 
proprii și ale organelor supe
rioare. Intenționăm să generali
zăm această formă de instruire 
in toate orașele, marile între
prinderi și chiar in unele comu
ne pentru a putea asigura o pre
gătire cit mai diferențiată a ac
tivelor in raport cu cerințele și 
specificul fiecărei localități. în- 
trucît aceste școli își propun să 
devină și o pepinieră de cadre, 
vom organiza 2—3 cicluri de 
pregătire, fiecare la un nivel mai 
ridicat, pentru a-i tine mereu la 
curent cu problemele și sarci
nile care se ridică, într-o etapă 
sau alta, în fața organizațiilor 
U.T.C. După alegeri vom orga
niza cursuri similare pentru 
membrii birourilor și comitetelor 
județean, municipale și orășe
nești ale U.T.C. care nu pot să 
conducă și să îndrume activita
tea organizațiilor U.T.C. din ju
deț fără o instruire temeinică, 
multilaterală.

rele amfiteatru presupune pregă
tire minuțioasă, studiu de labo
rator, carte citită rînd cu rînd 
și numai după aceea acțiune. Se 
face o treabă în contul viitoru
lui, responsabilitățile sînt prea 
mari pentru a lucra haotic, dile
tant, improvizat. Sînt elaborate 
metodologii, norme, instrucțiuni, 
s-a fixat cadrul legal al operațiu
nilor, în așa fel incit ceea ce se 
face azi să rămînă peste ani. 
„Avem un singur pămînt", e 
deviza-avertisment sub care s-a 
desfășurat o mondială întîlnire 
privind căile și mijloacele prin

Prin poarta adolescenței, 
spre Carpați

să indice mijloacele de comba
tere, să-i învețe și pe alții cum 
să facă toate acestea. Ei — cus- 
tozi ai naturii la vîrsta visurilor 
— se înscriu cu entuziasm în 
rîndul celor chemați să dea viață 
cerinței exprimate în plenul Fo
rumului comuniștilor de către to
varășul Nicolae Ceaușescu : „Va 
trebui să se acorde o atenție mai 
mare măsurilor de împiedicare a 
poluării, de conservare nealtera
tă a mediului înconjurător, asi- 
gurînd astfel condiții de viață 
cît mai corespunzătoare poporu
lui, atît în prezent, cît și în vii
tor."

Primele rezultate transmise 
Comandamentului republican al 
„Asaltului Carpaților" confirmă 
așteptările, dau măsura unei 
victorii de interes național. 
Nu-i simplă plimbare pe munte, 
în rezervații naturale sau vizită 
de curtoazie. Este o bătălie pen
tru cunoaștere, învățătura în ma

care omenirea este chemată să 
vegheze la propria-i existență, in 
condițiile dezvoltării industriale. 
Pionierii noștri, ajutați de legi și 
datini, au declanșat o avalanșă 
in care s-au prins cei mai de 
seamă factori de răspundere din 
numeroase sectoare de activitate, 
direct interesate de patrimoniul 
nostru natural, începînd cu Mi
nisterul Turismului și terminînd 
cu Academia R.S.R. De spri
jinul lor concret, de felul cum 
vor înțelege să pună umărul lin
gă umărul adolescenților, depinde 
reușita deplin-finală a inițiativei 
patriotic-revoluționară a tinerei 
generații. Dincolo însă de foruri 
înalte și sarcini încopciate în do
sare, stau dăruirea și pasiunea u- 
nor anonimi — profesori, instruc
tori, activiști — pentru care edu
cația și cultura celor de mîine 
reprezintă crezul vieții lor. Aici 
e vorba de dăruire, dar și de 
competență, clarviziune, respon-

laru și a celei argheziene : „Se 
întîmplă cu poezia lui Dimitrie 
Stelaru un proces asemănător, 
în linii mari, cu acela prin care 
a trecut lirica argheziană a vo
lumelor din urmă. Poezia nu și-a 
uitat temele și motivele, dar le-a 
lustruit colțurile. Le-a lustruit 
pină a-și arăta o față încadrată 
de porțelan, unde cutremurul 
din interior nu s-a pierdut, ci 
s-a liniștit, aidoma statuilor 
asiate, într-o mare nemișcare".

Se pot spicui, de altfel, mereu, 
pe parcursul cărțiii, definiții 
pregnante ți sugestive: la Nina 
Cassian versurile se lovesc ca 
un fluture orb intre pereții ace
leiași dureri ; poezia lui Tudor 
George e o vegetație tropicală 
din care răsar din cînd în cînd 
ochi fosforescenti, la Gabriela 
Melinescu poezia se înscrie în- 
tr-un climat de puritate langu
roasă șl feerie ; la Dan Lauren- 
țiu. imaginile golite de singe, 
vorbesc despre o diafanizare mo
rală ; lui Petre Stoica îi con
vine tonul disimulat, naiv, di
rect și răcăros ca o boare. Me
ritul criticului este dat de faptul 
că metaforele sale au o puter
nică funcție particularizatoare a 
unui anume univers poetic, că, 
în ciuda aparențelor, nu se „li
teraturizează" pe marginea ope
relor.

Chiar din exemplele pe care 
le-am dat se vede imediat că 
acest autor se înscrie în catego
ria criticilor eseiști la care, cei 
puțin la fel de importantă ca 
și judecata de valoare este inter
pretarea. Pentru autorii de acest 
tip recenziile e mai nimerit — 
credem — să reprezinte doar o 
primă fază în munca de ela
borare a unor eseuri (la întoc
mirea cărora se poate porni bi
neînțeles de la premisele exis
tente în aceste recenzii). Din a- 
ceastă pricină, textele lui Dan 
Cristea dau adesea impresia de 
schiță, de material nefinisat. 
Autorul lansează o idee intere
santă, pe care o întrerupe brusc 
fiindcă spațiul acordat în revistă 
în momentul publicării cronicii 
respective nu-i permitea să o 
dezvolte. Ar fi fost preferabilă 
— în acest caz — in locul unei 
culegeri de mai bine de cincizeci 
de comentarii, la tot atitea vo
lume de versuri, o suită de ese
uri asupra creației unor poeți, 
priviți în ansamblul operei lor.

VICTOR ATANASIU

Cartea Iul Petru Vintilă î 
Eminescu (Roman cronologic) 
publicată în anul acesta, cînd 
s-au împlinit nouă decenii de la 
stingerea poetului și cu puțin 
înainte de anul comemorării 
unui secol și un sfert de la 
nașterea lui, este diferită intru 
totul de biografiile anterioare 
ale poetului publicate de nu
meroși cercetători și critici. E 
un montaj, de felul celui cine
matografic sau de televiziune, 
un mozaic din speța artizanală, 
un muzeu de stampe șj tabele 
grafice, vorbite, nu văzute, des
pre viața lui Eminescu între 
1 ianuarie 1866 (anul debutului) 
ți 31 decembrie 1889 (anul dece
sului). Autorul nu-și îngăduie 
decît indispensabile explicații 
sumare la fiecare planșă și își 
rezervă imaginației sale, capa
cității sale creatoare, numai 
dreptul selecției din noianul de 
informații ți mărturii, a „efe
meridelor", cum le numește el, 
pentru a realiza „un tablou 
concentrat, extras dintr-o gala
xie de efemeride". Excluderea 
„oricărei fantezii" și a „celui 
mai mic joc de metafore" nu 
transformă insă cartea într-o a- 
ridă suită de date, căci o anu
mită știință a compoziției 
este vizibilă. Prozatorul care 
e Petru Vintilă, romancierul și 
nuvelistul, dar mai ales repor
terul ingenios, își spune cuvin- 
tul. Biografia se înșiruie după 
legile ei, urmind obligatoria 
succesiune a cronologiei, cita
tele din presa timpului aseme
nea. cu stricta respectare a zi
lei ți anului de apariție. Insă 
informația de ordin memorialis
tic, aceea cu neputință 
sat într-o zi anume, 
portretistică, crîmpeiul 
nă istorisită sau dialog 
8titult, acestea sînt 
după cerințele construcției unui 
ansamblu, care nu e al cărții 
de știință, ci al aceleia de li
teratură, al romanului îndeosebi.

biografia eminesciană, por
nită ți de aproape și mai de 
departe, e, cum spunea Cezar 
Petrescu, „un teribil roman 
trăit". Operînd reducția maximă 
în latura de comentariu și in
terpretare și permifindu-și nu
mai libertatea compunerii unui 
„tablou" din fragmente — dintre 
care multe puteau fi plasate ți 
in alt chip, și în alt loc — Pe
tru Vintilă dă celor mai multe

de pla- 
sugestia 
de sce- 

recon- 
utilizate

dintre secvențe sau fișe biogra
fice valoarea unor episoade de 
roman. Lectura unei atari fișe 
— care poate fi simplă infor
mație, text din ziar al lui Emi- 
nescu sau despre el, 
scrisoare sau paragraf 
rialistic — solicită din 
cititor 6ă compună el 
episodul în întregul lui, 
gineze din ceea ce știe 
ce îi prilejuiește articularea sec
vențelor între ele. Prin selec
ție șj alăturare, cartea dobîn- 
dește structura voită, de „ro
man cronologic", cum și este a- 
ceastă nouă biografie a poetu
lui național.

Petru Vintilă inserează și date 
care nu aparțin direct acestei 
biografii, ci epocii, contempora
nilor, dar luminează, iarăși prin 
contraste sau armonii, semnifi
cațiile intenționate. Un exem
plu : stăruința cu care sint 
consemnate. în ultima parte a 
cărții, sosirile listelor de sub
scripție sugerează mai mult de
cît ajutorarea poetului, dă ima
ginea legendei eminesciene care 
înainta în toate straturile popu
lare. Faptele dobîndesc astfel 
lumini și proporții nu numai pe 
cele proprii, intrinseci, dar și 
unele de la altele, ca în orice 
carte literară. Cititorul cu preo
cupări de strictă specialitate are 
adunat în această carte un 
imens material, care, chiar dacă 
îi e cunoscut, acum ii apare or
donat și structurat într-o formă 
care avantajează orice interpre
tări, orice valorificare diferită 
de cea dată de autor ; cititorul 
din cele mai diverse categorii, 
inclusiv elevul și studentul, des
coperă într-o formă instructivă 
și lesnicioasă la lectură, mate
ria unei cărți de știință expusă 
ca un roman.

Genul acesta de carte, lite- 
rar-exegetică, alcătuită ca un 
roman din date științifice este 
complet inedit la noi, el merită 
să fie practicat și în legătură 
cu alți scriitori, oameni de știin
ță, artiști. O colecție de atari 
lucrări ar avea oricind un loc 
de cinste intr-o bibliotecă și în
tr-o cultură.

frază de 
memo- 
plin pd 

însuși 
să ima- 
sau din

») EMINESCU. Roman cro
nologic de Petru Vintilă. Edi
tura „Cartea Românească", 
1974.

Adolescență și adaptare
Sub egida Centrului de cer

cetări pentru problemele tine
retului, filiala Iași, a apărut re
cent culegerea de studii și cer
cetări „Adolescentă și adaptare", 
elaborată de un colectiv larg de 
autori, sub redacția prof. univ. 
dr. Petre Brânzei, de la Institu
tul Medico-Farmaceutic din 
Iași. Prefața lucrării, care se 
bucură de autoritatea prestigioa
sei semnături a acad. Vasile Pa- 
velcu, schițează o 
discuție metodologică, accentuind 
caracterul interdisciplinar al a- 
bordării problemelor complexe 
ale adolescenței; propunîndu-și 
a fi o lucrare de psihologie, car
tea de față își adună bogatele 
izvoare din zonele de graniță 
cuprinse între „știința despie 
—a]je științe ca : antro-

binevenită

cupru 
suflet1 , , ,
pologia, sociologia, etica, peda
gogia, fiziologia, medicina. Ceea 
ce reprezintă un mare cîștig în 
precizarea unor concepte.

Adolescenta este o etapă on- 
togenetică de pregnantă indivi
dualizare și diferențiere a perso
nalității, caracterizată printr-o 
conduită proiectivă, în care se 
exprimă puternica tendință de 
afirmare specifică vîrstei. In 
peisajul dramatic al adolescenței 
reverberează ecourile unui anu-

sabilitate; n-au ce căuta iniția
tivele gratuite, graba și impro
vizația. In acest spirit s-au con
stituit comandamentele județene, 
în componența cărora intră aca
demicieni și forestieri, ofițeri și 
alpiniști, medici și gazetari, geo
grafi, naturaliști, istorici și spe
cialiști în turism ; așa au fost in- 
struiți mai marii consiliilor jude
țene, caselor șl cercurilor pionie
rești ; li s-a alăturat revista „Ro
mânia pitorească", publicînd din 
numărul lunii decembrie o rubri
că specială de metodologie și 
informație — „Asaltul Carpați
lor".

Intr-un prim tur de orizont, 
rezultatele au înscris tone de 
plante medicinale prahovene, ki
lometri de poteci marcate în 
Oaș, Dîmbovița și Harghita, lua
rea în custodie a monumentelor 
naturii brașovene, începerea 
„trasării" Paralelei 45 în jude
țul Tulcea etc. Da, pionierii își 
fac simțită de pe acum prezența 
pe văi și dealuri, în păduri și 
peșteri, pe toată întinderea car- 
nato-dunăreană. vatra noastră mi
lenară. Expedițiile lor argonau
tice în spațiul mioritic au în
ceput cu lecțiile de istorie-geo- 
grafie-naturale, în cercurile de 
etnografie și folclor, în atelierele 
unde-și confecționează săgeti- 
indicatoare, schițe-panouri, stîlpi 
metalici și plăci pe care scriu 
numele rîurilor, izvoarelor, lacu
rilor, vîrfurilor — îndrăgind „tot 
ce mișcă-n țara asta, rîul, ramul". 
Pe acești temerari și aventurile 
lor îi voi însoți pînă la „asaltul" 
final, acolo sus, 
natura-i învață 
niei, cu cei din 
jur 1 Intrăm în 
poarta 
anului
Selena,

în munți, unde 
crezurile priete- 
jur și cu ce-i în

Carpați prin 
de adolescenții 

urmă
deschisă
’74 : și rămîn în
Himalaia, Amazoanele...

cență"), de psihopatologie (Ti- 
beriu Rudică: „Conflictul, do
minantă psihologică în ado
lescență" ; Mihai Șelaru : „Con
ceptul „bio-psiho-social“ în in
terpretarea determinismului e- 
c-ologo-epidemiologic"; Neculai 
Cosmovici: „Conflict și adapta
re" ; Neculai Cosmovici: „Proxe- 
sie și adaptare"; Neculai Cosmo
vici: „Hipofrenia, interferență 
marginală a deficiențelor biO- 
psiho-sociale; Factor generator de 
eșec adaptativ" ; Petre Brânzei, 
Gh. Scripcaru, Tadensz Pirozyn- 
ski, Ion Bulău: „Aspecte și par
ticularități medico-sociale privind 

deviate în perioada 
infantile-juvenile" 
„Criterii de apă-

mit conflict între aspirațiile in
dividuale și posibilitățile, social
mente organizate, de realizare 
a acestora ; conflict determinat 
în primul rînd de nivelul de as
pirație ridicat al adolescentului, 
căruia îi lipsește încă, la această 
vîrstă, un sistem reglator atitu- 
dinal închegat, unitar (denumit 
uneori printr-un concept filo
sofic bogat în semnificații: Wel
tanschauung), structurat pe sis
temul axiologic, pe tabla de va
lori a societății. Idee prezentă 
pe larg în cuvîntul înainte scris 
de Ovidiu Bădina, membru al 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice.

Cartea cuprinde două părți : 
„Particularități bio-psiho-sociale 
privind procesualitatea adaptării 
adolescentului" și „Aspecte eco
logice și metodologice privind 
studiul adaptării și al riscului de 
eșec la adolescenți". Studiile, ba
zate pe o cercetare experimen
tală extrem de serioasă și de lar
gă, precum și pe ample incur
siuni în literatura mondială de 
specialitate, caută (și reușesc) să 
contureze profilul psihologic al 
adolescentului din țara noastră, 
să schițeze coordonatele de de
venire ale unei generații care se 
afirmă acum, în România acestor 
ani, ca o mare promisiune pen
tru destinul socialist al țării. In 
special lucrările de psihologie 
socială, din prezentul volum, in
sistă asupra problemelor com
plexe ale formării și dezvoltării 
unei structuri atitudinale și ca- 
racteriale de tip nou. (Ion Ale- 
xandrescu: „Adolescență, grup
social, rol, vocație"; Ion Grigo- 
raș: „Adolescența și valorile in
tegrării ei morale"; Cornelia Di- 
mitriu: ~~ 
Adrian 
cial și 
Brânzei: 
bilităti 
privind 
adolescentului"), 
de asemenea, 
psihofiziologie. biotipologie, an
tropologie medicală (Petre Brân
zei: „Adolescență și adaptare, do
minantă a societății contempora
ne"; Olga Necrasov, Maria Cris- 
tescu: „Coordonatele antropologi
ce ale adolescenței" dar și în 
Stela Teodorescu: „Dinamica 
procesualității psihice în adoles-

conduitele 
dezvoltării 
Petre Brânzei: 
rare și promovare a sănătății min
tale") ; de psihopedagogie 
(Constantin Logofătu: „Intere
sele la adolescenți" ; Joan Ro
man : „Școala și adolescentul" ; 
loan Holban: „Orientarea școla
ră și orientarea profesională, for
me ale acțiunii de asistență com
plexă a persoanei"; Emilia Lu- 
pașcu: „Cunoștințe, preferințe și 
opțiuni școlar-profesionale").

Cartea „Adolescență și adapta
re" se impune prin competenta și 
seriozitatea travaliului, ca și prin 
atitudinea deschisă, generoasă 
a autorilor. O carte necesară 
pentru tînăra generație, cît și 
— mai ales — pentru cei ce se 
ocupă de destinul ei.

EUGEN CHIROVICI

MUZEUL DE ARTĂ
POPULARĂ LA UN VEAC

DE EXISTENTĂ

„Familia și adolescentul"; 
Neculan: „Grupul so- 

adolescentul" ; Petre 
„Modalități și posi- 

de cercetare aplicativă, 
adaptarea și integrarea 

Sînt tratate, 
probleme de

împlinirea a 100 de ani de 
la înființarea Muzeului de 
artă populară al Republicii 
Socialiste România — insti
tuție de recunoscut prestigiu 
— a fost marcată, marți, prin 
mai multe manifestări jubi
liare, la care au luat parte 
reprezentanți ai organelor 
municipale de partid și de 
stat, personalități ale vieții 
noastre artistice, cercetători 
și muzeografi.

In încheierea ședinței s-a 
dat citire textului unei te
legrame adresate secretarului 
general al partidului, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU 
de către colectivul muzeului, 
în care se spune, printre al
tele : întruniți în ședință 
festivă cu prilejul aniversării 
a 100 de ani de la constituirea 
primei colecții a Muzeului de 
artă populară al Republicii 
Socialiste România și însu
flețiți de imensa bucurie a 
realegerii dumneavoastră ca 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, ne ex
primăm incă o dată. cu 
aceeași fermitate, profundul 
nostru atașament față de 
partid, față, de tot ce în
treprindeți, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru binele pa
triei, al poporului, conducîn- 
du-ne cu clarviziune și hotă- 
rire pe drumul edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului 
în România.

J
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AGENDA
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit din partea președintelui Republicii 
Finlanda, URHO KEKKONEN, următoarea telegramă :

Profund mișcat de cuvintele emoționante pe care Excelența 
Voastră și doamna Ceaușescu au binevoit să mi le adreseze cu 
ocazia încetării din viață a soției mele, vă rog să primiți ex
presia recunoștinței mele celei mai profunde.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a trimis președintelui Consiliului Militar 
Suprem, șef al statului Niger, locotenent-colonel SEYNI 
KOUNTCHE, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a XVI-a aniversări a proclamării Republicii 
Niger, vă adresez, in numele poporului și guvernului român, 
precum și în numele meu personal, cele mai călduroase felicitări, 
iar poporului nigerian prieten urări de noi succese în dezvolta
rea liberă și independentă a țării sale.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că Re
publica Socialistă România și Republica Niger își vor intensifica 
eforturile pentru a întări și extinde relațiile de colaborare dintre 
ele, spre beneficiul popoarelor român și nigerian, al cauzei păcii 
și înțelegerii intre popoare.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a primit din partea primului-mi- 
nistru al Japoniei. TAKEO MIKL următoarea telegramă :

Vă mulțumesc in modul cel mai sincer pentru felicitările cor
diale adresate cu ocazia numirii mele in funcția de prim-minis
tru al Japoniei.

împărtășesc convingerea exprimată în mesajul dumneavoastră 
și voi fi bucuros să acționez în acest scop.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a primit din partea primujui-mi- 
nistru al Greciei, C. CARAMANLIS, următoarea telegramă :

Mulțumindu-vă pentru călduroasele felicitări și sincerele urări 
pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia numirii mele in 
funcția de prim-ministru, mă folosesc de acest prilej pentru a 
vă exprima profunda mea convingere că relațiile tradiționale de 
prietenie și cooperare dintre țările noastre se vor dezvolta și 
mai jnult, spre binele popoarelor noastre prietene, pentru pace 
și securitate în regiunea balcanilor, în Europa și în lumea în
treagă.

PRIMIRE
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a primit, marți, 
pe Fereidun Mahdavi, ministrul 
comerțului din Iran, care parti
cipă la lucrările celei de-a X-a 
sesiuni a Comisiei mixte minis
teriale româno-iraniene pentru 
cooperarea economică și tehni
că, ce se desfășoară la Bucu
rești.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia au 
fost relevate cu satisfacție bu
nele relații româno-iraniene,. 
subliniindu-se rolul determinant 
pe care l-au avut în dezvoltarea 
acestora intilnirile și înțelege
rile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr. Au fost examinate căils 
și mijloacele pentru extinderea 
și adincirea colaborării econo
mice dintre România și Iran, in 
interesul celor două țări și po
poare," al cauzei păcii și coope
rării internaționale.

La primire, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
au participat Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Nicolae Doicaru, consilier 
al președintelui Republicii So
cialiste România, Ion St. Ion, 
secretar general al guvernului. 
Au luat parte Alexandru Boabă, 
ambasadorul României la Tehe
ran și Aii R6za Bahrami, amba
sadorul Iranului la București.

După intrevedere, primul mi
nistru al guvernului a oferit un 
dejun in onoarea ministrului 
iranian.

VIZITĂ
La invitația ziarului „Sein- . 

teia“, tovarășul Igor Nicolaevici. 
Me ivedev, vicepreședinte al A- 
ge’ ției de presă „Novosti", a 
făcut o vizită de documentare 
în țara noastră.

Ziaristul sovietic a vizitat 
unități economice și de învăță- 
mînt din Capitală și județul 
Cluj, a purtat convorbiri la Co
mitetul județean Cluj al P.C.R., 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, ziarul, ..Scinteia", A- 
gerpres și Radioteleviziunea 
Română, s-a întllnit cu ziariști 
români.

Ziaristul sovietic a fost, de a- 
semenea, primit la C.C. al 
P.C.R. de tovarășul Cornel Bur
tică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. La întrevedere a par

ticipat Alexandru Ionescu, re- 
dactor-șef al ziarului „Scînteia".

SOSIRI
Marți dimineața a sosit în Ca

pitală, o delegație de activiști 
ai Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, condusă de tovarășul

CRONICA U. T. C.
Ieri a sosit in Capitală o 

delegație a Organizației Pa- 
nelene a Tineretului „Rigas 
Ferreos" din Grecia condusă 
de Gheorghios Lațis, mem
bru ai Secretariatului Consi
liului Central, care, la invi
tația Uniunii Tineretului Co
munist, va efectua o vizită 
în țara noastră.

La sosire delegația a fost 
salutată de tovarășul Dio- 
nisie Balint. secretar al C.C. 
al U.T.C., de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

★
Ieri a sosit in Capitală, ve

nind de Ia Bonn, delegația 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, 
condusă de tovarășul Con
stantin Boștină, președinte 
al Consiliului U.A.S.C.R., care 
a participat la cea de a 12-a 
întilnire europeană a Uni
unilor Naționale Studențești, 
în cadrul intilnirii au fost 
dezbătute probleme referi
toare la contribuția studen
ților și a organizațiilor lor 
alături de forțele progre
siste in făurirea unui sistem 
de securitate și cooperare in 
Europa ; reforma și demo

CERCUL DE CREA ȚIE ȘTIINȚIFICĂ
(Urmare din pag. I) 

sirea soluțiilor pentru multe 
teme de inovații. Astfel, la 
I.O.R. au fost găsite soluțiile 
pentru 15 teme de inovații de 
către 2 dintre membrii cercului. 
De asemenea, tinerii inovatori 
sînt în faza de încheiere a unui 
contract cu Combinatul de celu
loză și hîrtie din Suceava, ei 
găsind posibilitatea perforării 
stratului de cauciuc și ebonită 
a valțurilor, operație care, pînă 
în prezent, nu se putea executa 
în țară.

Dar membrii „Cercului de 

Piotr Stecko, adjunct al șefului 
Secției Administrative a C.C. al 
P.M.U.P., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., efectuează o vizită 
pentru schimb de experiență In 
țara noastră.

★
La Invitația Consiliului Na

țional pentru Știință și Tehno
logie, marți a sosit la București 
o delegație din Republica Popu
lară Ungară, condusă de tovară
șul Miklos Ajtai, președintele 
Comitetului Național pentru 
Dezvoltare Tehnică.

CONFERINȚĂ 

PE PRESĂ
La sediul Ambasadei Repu

blicii Vietnamului de Sud din 
București a avut loc, marți la 
amiază, o conferință de presă 
cu prilejul celei de-a XlV-a a- 
niversări a creării Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de Sud.

în cadrul conferinței, amba
sadorul Republicii Vietnamului 
de Sud, Lam Van Luu, a rele
vat deosebita însemnătate pe 
care a avut-o crearea Frontu
lui Național de Eliberare pentru 
lupta poporului din Vietnamul 
de sud și a evocat, succesele 
înregistrate de populația din 
Vietnamul de sud pe multiple 
planuri, sub conducerea F.N.E. 
și a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu. în numele F.N.E. și 
G.R.P., Lam Van Luu a expri-
mat recunoștința față de Parti
dul Comunist Român, guvernul 
și poporul român, pentru spriji
nul prețios și ajutorul efectiv 
acordate populației sud-vietna- 
meze în lupta sa dreaptă.

RECEPȚIE
Cu prilejul turneului pe care 

I-a întreprins în țara noastră 
ansamblul artistic „Mansude" 
din Phenian, ambasadorul 
R. P. D. Coreene la București, 
Pak Zung Guc, a oferit, marți 
seara, o recepție.

Iarna la Vatra Dornei

Un meci
După cum se știe, de curind, 

tînărul mare maestru din Le
ningrad, Karpov, in vîrstă de 23 
de ani, a ciștigat meciul final al 
candidaților învingindu-1 pe 
Korcinoi, unul dintre cei mai 
străluciți reprezentanți ai ve
chii gărzi a șahului sovietic 
Acest ultim succes dintr-un .șir 
impresionant, care durează de 
circa trei ani, îi dă dreptul lui 
Karpov să-1 întilnească în luptă 
directă pentru titlul suprem pe 
actualul campion al lumii Ro
bert Fischer. în actuala con
junctură a șahului mondial, 
speculațiile legate de acest meci, 
pe care mulți ziariști l-au de
numit deja epocal, reeditare a 
meciului secolului de la Reyk
javik etc. sînt foarte numeroa
se, îndreptățite și... bazate une
ori pe elemente ieftine de sen
zațional, mai mult sau mai pu
țin plauzibile. Principala pro
blemă este legată de desfășura1; 
rea propriu-zisă a meciului, in- 
trucît in vara acestui an Fischer 
a anunțat că renunță Ia titlul 
său oficial, decernat de F.I.D.E 
— Federația internațională de 
șah — și că va juca cu preten- 
denți pe care și-i va desemna 
el... (S-ar crea, astfel, o situație 
nemaiîntîlnită în care lumea ai 
putea avea doi campioni mon
diali, unul adevărat și celălalt 
„rebel" !). Președintele F.I.D.E. 
dr. Max Euwe i-a dat răgaz de' 
gîndire lui Fischer pînă la 1 
aprilie 1975 și se speră că ex
centricul, dar fenomenalul mare 
maestru american iși va schim
ba hotărîrea anunțînd o decizie 
rezonabilă, care ar fi pe placul 
întregii lumi șahiste. Aceasta 

pentru „Cercul de creație știin
țifică și tehnică". Și mai vor să 
deschidă, în cursul anului viitor, 
o expoziție cu prototipuri avînd 
brevetul alături. La această ex
poziție vor fi invitați reprezen
tanți ai unor întreprinderi din 
Capitală și din țară, banii rezul
tați din vînzarea prototipurilor 
urmînd să fie folosiți la înfiin
țarea unei microîntreprinderi în 
care vor lucra studenții, adueîn- 
du-se astfel contribuția lor Spe
cifică la perfecționarea învăță
mîntului prin cel mai caracteris
tic proces al său, integrarea cu 
cercetarea și producția.

al marilor ambiții
EDIȚIA DE IARNĂ A 
„CUPEI TINERETULUI"

deoarece — mai ales după tri
umfalul drum al lui Fischer 
spre titlu în ultimul ciclu al 
campionatului mondial — e, 
practic, de neconceput ca el să 
renunțe de bunăvoie la titlul 
său, sau ca F.I.D.E. Să-l declare 
învins prin forfait! (Cum a fă
cut-o, deja, într-o partidă, cea 
.de a doua, a meciului cu Spas
ski de la Reykjavik). O serie 
de probleme de formă a regula-ȘAH PE GLOB
mentului actual al F.I.D.E., care 
a suferit unele modificări su
gerate de Fischer, au dat mari 
bătăi de cap conducerii F.I.D.E. 
Astfel, se va juca pînă cînd unul 
dintre cei doi .adversari va cîș- 
tiga zece 'partide' — număr su
gerat de Fischer — iar meciul 
va avea 36 partide. Campionul 
lumii a spus, însă, că după pă
rerea sa meciul ar trebui pre
lungit, iar remizele nu ar tre
bui să conteze... (Fischer arată 
că dacă s-ar ivi probleme finan
ciare pentru organizatori, me
ciul s-ar putea prelungi în altă 
țară). Karpov a declarat, tex
tual, în legătură cu poziția lui 
Fischer : „Nu înțeleg de ce 
campionul lumii caută să pre
lungească durata meciului. Pro
babil că se gindește că astfel 
va juca un rol determinant con
stituția sa fizică mai robustă ! 
Dar dacă meciul va fi mai lung, 
un rol important îl va avea fac
torul volitiv și aici eu pot ga
ranta că nu-i sînt inferior lui 
Fischer"... Și în lumea șahului, 
ca peste tot, de altfel, există și 
numeroși pesimiști. Și printre 
ei se numără și R. Byrne, mare 
maestru american, și unul din 
candidați! din ultimul ciclu al 
Campionatului mondial care a 
declarat textual că e gata să 
parieze o mie dolari cu oricine 
e dispus că Fischer nu va juca 
contra lui Karpov. Dacă ne a- 
mintim. însă, că recent Byrne 
a pierdut un pariu pe mina 
boxerului Foreman, nu e destul 
de ușor, cred, să ne îndoim că 
el ar avea dreptate... Personal 
sînt aproape sigur că Fischer va 
juca și că-șl va apăra titlul cu 
succes chiar dacă meciul va fi 
disputat probabil, și încă de 
înalt nivel șahist. Karpov este 
un jucător foarte bun, tinăr și 
ambițios în plină creștere, pier
de destul de rar și în ciuda fi

TURISMUL PENTRU TINERET

SPORURI CALITATIVE ȘI CANTITATIVE
Bilanțul acestui an se anunță 

rodnic și pentru activitatea de 
turism In rlndul tineretului. 
Rodnic atît pentru creșterea 
substanțială a numărului de ti
neri care au practicat turismul 
în acest an, cît și pentru accen
tul deosebit pus pe conținutul 
acțiunilor turistice, pe caracte
rul lor de instruire. Clteva cifre 
și date pe care ni le-au pus la 
dispoziție agențiile BTT TulCea 
și Dîmbovița vor marca tocmai 
acest dublu salt calitativ.

Primul argument ni-I oferă 
acțiunile organizate in cadrul 
ciclului tematic „Tineri — să 
ne cunoaștem patria socialistă", 
ciclu care a inclus mobilizarea 
unui mare număr de tineri pen
tru a vizita Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, Muzeul Doftana, alte 
locuri și monumente evocatoare 
ale unor episoade din lupta 
eroică a comuniștilor, a poporu
lui nostru. Șapte mii de tineri 
din Tulcea, alți cincisprezece 
mii din Dîmbovița au trăit emo
ționante clipe în aceste locuri, 
mai ales că în programul 
excursiilor au fost organizate 
adunări generale de primire în 

zicului său plăpînd, el este 
foarte rezistent. In plus, acum 
Karpov este, realmente, „pur
tat" de propriile sale succese 
care-i conferă cred o mare în
credere în sine (e interesant de 
amintit că la începutul actualu
lui ciclu de candidați Karpov 
nu-și acorda, personal, din mo
destie, probabil, nici o șansă...). 
Fischer, însă, in ciuda faptului 
că nu a jucat, practic, în ulti
mii. doi ani rămîne pentru mulți 
cunoscători ai șahului cel mai 
mare campion al tuturor tim
purilor, capabil de rezultate 
senzaționale în cele mai neaș
teptate momente. E, dealtfel, 
cunoscut că marele maestru a- 
merican a reușit să devină cam
pion al lumii triumfînd în in
terzonal în meciurile de candidați 
și în meciul cu Spasski, tot 
după o pauză de doi ani, pe 
care și-o impusese tot el sin
gur !

în acest context, cred că ar fi 
instructivă pentru cititori o pa
ralelă a performanțelor lui Fis
cher și Karpov în drumul lor 
spre supremația mondială. Ia- 
tă-le : Fischer : locul I la inter
zonalul de Ia Palma de Mallor
ca 1970, cu 3 puncte avans față 
de locul II, 6—0 cu Taimanov. 
6—0 cu Larsen, 6,5—2.5 (5 vic
torii, 3 remize, o infringere) cu 
Petrosian în meciurile de can
didați, 12,5—8,5 (7 victorii, trei 
înfringeri, 11 remize) în meciul 
pentru titlu cu Spasski 1972. 
Karpov : locul 1—2 la interzo
nalul de la Leningrad 1973 la e- 
galitate cu Korcinoi, 5,5—2.5 (3 
victorii, 5 remize) cu Poluga- 
evski, 7—4 (4 victorii, 6 remize, 
1 infringere) cu Spasski, 12,5— 
11.5 (3 victorii, 19 remize, 2 în
fringeri) cu Korcinoi, în meciu
rile de candidați în 1974.

Oricum, meciul Fischer— 
Karpov (pentru a cărei organi
zare rivalizează Italia, Mexicul. 
Suedia, Venezuela. Fiiipinele și 
Iranul) promite să fie un meci 
al marilor ambiții. Tinărul Kar
pov are de apărat prestigiul ex
cepțional al unei școli renumite 
de șah încercînd, totodată, re
cucerirea titlului (pe care sovie
ticii l-au deținut neîntrerupt 
din 1948 și pînă în 1972) pe cînd 
Fischer, fostul copil minune al 
șahului american (a cărui vic
torie a generat o nemaipomeni
tă popularitate a șahului în Sta
tele Unite) vrea să dovedească 
lumii șahiste și lui însuși că 
poate rămîne campion mondial 1

FLORIN GHEORGHIU 

U.T.C., festivități de înmînare a 
carnetelor de membru al U.T.C., 
recitaluri de poezie și cîntec re- 
voluționar-patriotic, montaje li- 
terar-artiștice. Alte acțiuni ale 
aceluiași ciclu și-au propus cu
noașterea principalelor obiective 
economice și social-culturale de 
pe raza propriului județ, de pe 
raza întregii țări. Un element 
eficient mai ales pentru orien
tarea profesională a elevilor din 
ultimele clase, dar și pentru 
contactul direct, nemijlocit cu 
efortul constructiv al poporului 
nostru, cu realizările impresio
nante obținute în România so
cialistă.

Cercurile de turism au conti
nuat să rămînă nucleul organi
zatoric cu cea mai înaltă func
ționalitate, ele detașîndu-se net 
atît prin marele număr de tineri 
angrenați (25 mii la Tulcea ; 45 
mii la Dîmbovița), cît și prin 
gama largă de acțiuni : drumeții, 
cicloturism, serbări cîmpenești, 
întreceri sportive etc.

Deosebirea de cifre pe care, 
desigur, cititorul a semnalat-o 
indică specificul fiecăruia dintre 
cele două județe. Județul Tul
cea, de pildă, beneficiază de o 
puternică bază turistică, proprie

pentru tineret, avînd în dotard . * *,♦*>  
patru remorchere, cinci șalupe 
remorcher, o navă dormitor cu 
60 locuri, un ponton dormitor 
cu 42 locuri, o șalupă de inspec
ție, o alta rapidă și 65 bărci de 
agrement și. în sfirșit, o bază 
turistică la Stipoc. în felul aces
ta agenția BTT Tulcea își asi
gură remorcajul (inclusiv pen- f- 
tru cele 14—15 pontoane inchi- »- 
riate în sezon) cu vase proprii 
in proporție de 90 la sută. Așa 
se și explică de ce în Deltă in- • 
vara acestui an și-au petrecufj. 
vacanța peste 24 mii de tineri. 
Dacă din punctul de vedere al 
dotării agenția BTT Dîmbovița 
nu se poate compara cu cea din 
Tulcea, totuși numărul tinerilor 
din țară care au trecut prin Tire 
goviște și au beneficiat de ser- ' 
viciile acestei agenții nu este 
cu nimic mai prejos.

cratizarea învățămîntului ; 
căile și modalitățile de dez
voltare a cooperării studen
țești europene ; solidaritatea 
studențimii de pe continent 
cu forțele care luptă pentru 
eliberare națională. Partici- 
panții au aprobat candida
tura U.A.S.C.R. de a orga
niza cea de-a 13-a întilnire 
europeană a Uniunilor Na
ționale Studențești în 1975 în 
România.

★
Marți a sosit in Capitală o 

delegație a Mișcării Interna
ționale a Tineretului și Stu
denților pentru Națiunile U- 
nite (I.S.M.U.N.) condusă de 
John Alexander, secretar ge
neral al I.S.M.U.N., care ur
mează să efectueze o vizită 
in țara noastră’la invitația 
U.A.S.C.R. La aeroportul in
ternațional București Oto- 
peni, delegația I.S.M.U.N. 
a fost salutată de tova
rășul Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., de activiști ai Co
mitetului Executiv al Consi
liului U.A.S.C.R.

creație științifică și tehnică" 
spun, și noi credem, că cea mai 
frumoasă realizare a lor o con
stituie cele 20 de propuneri de 
invenții realizate de Vlad Teo- 
dorescu. inginer, Mamulaș Ion, 
fizică III, Serghie Constantin, fi
zică II, Sava Doru Cornel, ingi
ner, Mihai Modreanu, Mărășoiu 
Dinu.

Au tinerii inventatori și o 
mare dorință : se așteaptă din 
partea Ministerului Educației și 
Învățămîntului aprobarea trans
ferului de aparate de la Facul
tatea de fizică, care voia să le 
caseze, către Consiliul U.A.S.C.B.

Iată deci cifre și date care 
atestă că turismul pentru tine
ret în general, în cele două a- 
genții menționate în special, a*"' ”- ■
trage un mare număr de tineri, (j 
oferă acestora excursii variate,., 
cu un conținut instructiv-educa- 
tiv bogat, interesant și atractiv.

AL. DOBRE

Sezonul sportiv de iarnă a în
ceput sub auspicii promițătoare 
în mai multe orașe și sate ale 
județului Bihor, unde s-au ini
țiat o suită de concursuri de 
masă la diferite discipline. Pe 
prim plan se situează întrece
rile din noua ediție a „Cupei ti
neretului", care au reunit, la 
startul primei etape, numeroși 
iubitori ai tenisului de masă, ai 
șahului și ai jocurilor pe echipe, 
programate în sală. Totodată au 
început și primele concursuri de 
patinaj și schi.

într-o scurtă convorbire avută 
cu tov. Mircea Caraba, activist 
al comitetului județean U.T.C., 
am aflat unele amănunte cu pri
vire la programul acțiunilor 
sportive de masă din acest se- 
zon. Interlocutorul nostru s-a 
referit, mai întîi, la măsurile 
luate pentru amenajarea locu
rilor de concurs și dotarea lor 
cu materialele sportive necesare. 
Bunăoară, la Stîna din Vale 
s-au construit trei pîrtii pentru 
probele de schi și o pirtie re
zervată concursurilor de sanie. 
De altfel, aici s-au organizat 
primele întreceri de schi-fond. 
Tinerii din Salonta, Beiuș, Aleșd 
și Marghita vor beneficia, în 
această perioadă, de o serie de 
patinoare, pe care se vor întrece

după un program stabilit de ca-, 
misiile locale pentru sporturile 
de iarnă. Pe terenurile de tenis 
ale Liceului agricol din Salonta 
sînt în curs de amenajare trei - - ' 
patinoare. Clubul tineretului din 
Marghita a fost reamenajat șj 
dotat cu mese de tenis și șahuri 
în vederea practicării acestor„ 
sporturi. De asemenea, au tost 
dotate cu jocuri de șah și mese, 
de tenis, casele de cultură dip 
Valea lui Mihai, Salonta, cămi
nul cultural din comuna Popești,.... 
unde aceste sporturi se bucură 
de o largă popularitate. O serie 
de patinoare sînt în curs de,„ 
amenajare și la Oradea, la baza ‘ 
sportivă a Liceului agricol, ca și . . 
în alte locuri.

Acum se poate vorbi despre 
pasionantele concursuri de șah___
și tenis de masă, care se desfă
șoară. în cadrul primei etape a .. 
„Cupei. tineretului", la cluburile--';" 
întreprinderilor „Solidaritatea", «« 
„Miorița" și „înfrățirea" din. 
Oradea, reunind, zilnic, sute de—<■- 
tineri și tinere. Mai notăm că. ■„ 
peste 3 000 de tineri din intre- *-*  
prinderile amintite au trecut.....
normele prevăzute în regula- — 
mentul complexului „Sport și'”' 
sănătate".

M. LERESCU

• FOTBAL. Cu prilejul unei 
conferințe de presă, care a avut 
loc la Buenos Aires, Joao Ha- 
velange, președintele Federației 
internaționale de fotbal, a con
firmat că întrecerile campiona
tului mondial din anul 1978 se 
vor desfășura în Argentina.

Exprimîndu-și încrederea in 
capacitatea organizatorică a fe
derației argentiniene de specia
litate, președintele F.I.F.A. a 
declarat : „Noi sîntem siguri că 
forurile sportive argentiniene 
vor continua să lucreze fără în
cetare pentru a asigura condi
ții optime de desfășurare a „Cu
pei Mondiale".

Referindu-se la candidatura 
comună a federațiilor de fotbal 
din Olanda și Belgia pen
tru organizarea uneia din 
viitoarele ediții ale campiona
tului mondial, Joao Havelange 
a spus că orice țară membră a 
F.I.F.A. are dreptul să depună 
oferte de acest gen, dar această 
candidatură nu poate privi în 
nici un caz ediția din 1978 care,

așa cum s-a stabilit, se va dîs- "" i 
pută în Argentina. • '«

Joao Havelange a sosit luni 
în Argentina pentru a vizita 
stadioanele pe care se vor des
fășura meciurile „Cupei Mon- ' - 
diale" din anul 1978.

• BOX. Pugilistul scoțian **"'  
Ken Buchanan și-a păstrat ti- 'l- ; i 
tlul de campion european la ca- " 
tegoria ușoară. în gala desfășu--
rată la Paris, Ken Buchanan l-a 
învins prin abandon, in repriza :
a 13-a, pe șalangerul său, bo- ■ • 
xcrul francez Leonard Tavarez. i

• FOTBAL. La Atena se va ■ — »,
disputa astăzi meciul dintre se-”*" î 
lecționatele de fotbal ale Gre- • '
ciei și Bulgariei, contind pen- J 
tru grupa a 8-a a campionatu- ț, 
lui european interțări. în vede
rea acestei întilniri, federația' j.
bulgară de specialitate a selec- ;
ționat un lot de 16 jucători din
care fac parte, printre alții, cu- 
noscuții internaționali, Filipov, — 
Iordanov, Ivkov, Kolev, Bonev^ 
Denev și Voinov.

ÎNTREPRINDEREA 
„23 AUGUST44

B-DUL MUNCII 256,
SECTOR 3 BUCUREȘTI, Tramvai : 23, 24 — Mașina : 79, 100

CAUTĂ URGENT
Muncitori calificați în meseriile :
Turnători-formatori; Oțelari; Curățitoti; Forjori; Lăcătuși; 

Sudori electrici și autogeni; Găuritori-filetatori; Macaragii; 
Strungari; Frezori; Rahotori; Mecanici locomotivă; Conducători 
auto; Manevrănți; Operatori pentru Oficiul de Calcul.

Muncitorilor pentru meseriile de turnători-formatori, oțelari, 
curățitori și forjori (nefamiliști), li se asigură cazarea în că
minele întreprinderii.

Muncitorilor necalificați, pentru meseriile de curățitori și for
jori, cu o retribuție de 1 738 lei lunar, li se asigură cazare ți 
masă contra cost.

Muncitori necalificați pentru calificare prin cursuri de 
scurtă durată de 6—8 luni în meseriile :

Strungari; Frezori; Sudori; Lăcătuși — studii 7—8 clase. 
Găuritori-filetatori; Turnători-formatori — studii 4—8 clase. 
Vîrsta de la 17—40 ani, exceptînd persoanele născute în anii 

1954—1955.
Muncitorii încadrați pentru calificare vor fi retribuiți cu 1193 

lei lunar pe perioada școlarizării.
De asemenea recrutăm tineri pentru calificare prin ucenicie 

la locul de muncă cu durata de școlarizare de 2 ani pentru 
meseria de turnător-formator.

Vîrsta 16 ani, studii 8 clase și se asigură cazare și masă 
contra cost

Informații zilnic între orele 7—15,30 la Biroul Evidență Per
sonal, telefon 43 04 40, interior 1856 și Biroul lnvățămînt, te
lefon 43 04 40, interior 1704.

decembrie
WWW!

...și a bucuriilor pentru cei dragi. Pentru a 
alege tradiționalele cadouri, vă recomandăm : 
coliere din material plastic, coliere fantezii din 

metal, brățări din metal, cu diferite aplicații și 
pietre, broșe din metal cu strassuri, inele cu 
monturi din pietre, butoni etc.

IN VĂȚAȚI
STENOGRAFIA

Metodă modernă ți rapidă , ț

DACTILOGRAFIA
Curs rapid de 2 luni (2 ore zilnic) 

sau
4 luni, de 3 ori pe săptămînă ••• '

SECRSTAR-AT ;‘i

MAȘINI DE?'cALCULAT

ELECTRICE Șl MANUALE
• ••'*  • n- f

Cursurile se predau de : ;
SPECIALIȘTI CU ÎNALTA CALIFICARE

de la prima școală de stenografie a statului - -
LA

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 4 
Str. Mircea Vodă nr. 5

f '-A 
•*.■*.**'

Informații ți înscrieri zilnic la secretariatul Casei de cui- " 
tură, tel. 21 54 96 ți 22 24 94.NOUTĂȚI LA LOZ ÎN PLIC!

La seriile aflate în vînzare pe lingă cîțtigurile în autotu
risme „Dacia 1 300" ți premiile variate în bani de 40000 
lei, 30 000 lei, 20000 lei, 10 000 lei ț.a. s-au introdus ți inte
resante cîștiguri în autoturisme „Trabant 601" și „Skoda 
S 100"- !

Numai cine joacă poate cîștiga I
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ADUNAREA GENERALA A O.N.U. A ADOPTAT 
PROIECTUL DE REZOLUȚIE VIZÎND 

Necesitatea transpunerii 
în viață a Declarației asupra 
acordării independenței țărilor 

și popoarelor coloniale
Adunarea Generală a adoptat — cu 118 voturi pentru, nici 

unul contra și 10 abțineri— cel mai important proiect de rezo
luție al sesiunii in problemele decolonizării, care vizează trans
punerea in viață a Declarației asupra acordării independenței ță
rilor și popoarelor coloniale.

Supusă dezbaterilor și aprobă
rii de un grup de state socia
liste și nealiniate. între care și 
România, rezoluția reafirmă că 
perpetuarea colonialismului în 
toate formele sale de manifes
tare este incompatibilă cu Carta 
Națiunilor Unite, cu Declarația 
universală a drepturilor omului 
și cu Declarația decQlonizării, 
constituind in același timp o 
amenințare serioasă la adresa 
păcii și securității lumii.

De asemenea, rezoluția — Ia a 
cărei elaborare România a parti
cipat direct cu propuneri con
crete — reafirmă recunoașterea 
legitimității luptei popoarelor 
aflate sub dominația străină, 
pentru exercitarea dreptului lor 
la autodeterminare și indepen
dență prin toate mijloacele ne
cesare aflate la dispoziția lor și 
ia notă cu satisfacție de progre- 
șele înregistrate de mișcările de 
eliberare națională, în special de 
cele din Africa, atit în lupta lor 
armată cit și in realizarea pro
gramelor de reconstrucție din 
Zonele eliberate.

Puterile colonialiste sint 
chemate să-și retragă imediat 
Și necondiționat toate bazele și 
instalațiile lor militare din colo
nii și să se abțină de la con
struirea altora. Totodată, rezolu
ția cheamă la lărgirea recunoaș
terii internaționale a mișcărilor 
de eliberare națională.

’. Adunarea Generală a adoptat 
apoi în unanimitate un proiect 
de rezoluție supus aprobării de 
un grup de state nealiniate și 
socialiste, între care și România, 
și vizind diseminarea informa
țiilor privitoare la evoluția pro

cesului decolonizării, în scopul 
mobilizării tuturor forțelor pro
gresiste, anticolonialiste, antira- 
siste, pentru eradicarea domina
ției străine și grăbirea .sfărîmă- 
rii ultimelor vestigii ale colo
nialismului. . ’

în continuarea dezbaterilor 
șale, plenara Adunării Generale 
a adoptat o serie de rezoluții în 
problema apartheidului. avînd 
drept coautori mai multe state,, 
intre care și România. In- 
tr-una din rezoluții. Adunarea 
Generală cere Consiliului de 
Securitate să reia de urgență în 
dezbatere chestiunea conflictului 
rasial din Africa de Sud in 
scopul adoptării unei decizii vi- 
zînd respectarea strictă a em
bargoului de arme și muniții 
furnizate regimului apartheidu
lui. într-o altă rezoluție se cere 
guvernanților Africii de Sud să 
elibereze imediat din temnițe 
pe cei care au fost condamnați 
pentru simplul motiv că s-au 
opus politicii criminjje de 
apartheid.

Situația din Africa de Sud 
formează obiectul unei rezoluții 
separate, pe care plenara a 
adoptat-o cu o majoritate covâr
șitoare. După ce prezintă situa
ția grea a poporului sud-african, 
aflat sub teroarea apartheidului, 
și dezvăluie legăturile dintre 
regimul acestei țări și anumite 
state și trusturi occidentale, re
zoluția cheamă la excluderea 
emisarilor guvernanților de la 
Pretoria din toate organismele 
O.N.U. și conferințele , desfășu
rate sub auspiciile Națiunilor 
Unite.

Premierul Perului 
l-a primit 

pe ambasadorul 
României

Primul ministru al Republicii 
Peru, .general de divizie Ed- 
gardo Mercado Jarrin, l-a pri
mit, luni, pe ambasadorul 
României la Lima, Mircea Nico- 
lâescu, cu ocazia plecării defini
tive a acestuia. în cursul între
vederii, premierul Mercado Jar
rin a evocat bunele relații exis
tente intre Republica Socialistă 
România și Republica Peru, pre
cum și importanța pe care sta
tul peruan o acordă dezvoltării 
continue a legăturilor cu țara 
noastră.
. în cursul aceleiași zile, amba
sadorul român a fost decorat cu 
marea cruce a înaltei distincții 
peruane „Orden del Sol" pentru 
contribuția sa la cursul ascen
dent al relațiilor dintre cele 
două state.

La Fraga, a avut loc con
sfătuirea ordinară a conducă
torilor organelor naționale 
de coordonare ale țărilor- so
cialiste participante la pro
gramul „Intercosmos" ■ de 
cercetare și folosire în sco
puri pașnice a spațiului cos
mic.

Participants la consfătuire 
au examinat rezultatele lu
crărilor1 efectuate în cadrul 
programului de colaborară 
al țărilor socialiste in dome
niile fizicii cosmice, meteo
rologiei cosmice, biologiei și 
medicinii cosmice și teleco
municațiilor 'spațiale.

Președintele Sadat despre căile soluționării conflictului din Orientul Apropiat
„Conflictul arabo-israelian și 

criza din Orientul Apropiat nu 
pot fi rezolvate pe calea utili
zării forței și operațiunilor mi
litare", a declarat președintele 
Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, intr-un interviu acordat 
ziarului iranian „Ettelaat". Una 
din problemele cele mai urgen
te și importante constă în de
zamorsarea bombei care este 
gata să explodeze în Orien
tul Apropiat, a continuat 
președintele. Activitatea în
dreptată spre realizarea păcii 
trebuie să continue. Noi am în
ceput acest proces cu acordurile 
de dezangajare, care au fost 
deja îndeplinite. Apoi, procesul 
s-a oprit și acum este necesar 
ca el să reinceapă.

Anwar Sadat a subliniat, de 
asemenea, că „în cazul în care
toate teritoriile arabe ocupate 
de Israel după 5 iunie 1967 vor 
fi restituite fără tirguială și so
luții intermediare, dacă Israelul 
va recunoaște drepturile legiti
me ale poporului palestinean, 
sintem gata să încheiem un tra
tat. de pace cu Israelul, care va 
însemna lichidarea stării de 
război ce durează în această re
giune de 26 de ani". Președintele 
Egiptului a arătat că Conferința 
de pace de la Geneva reprezintă 
un for adecvat, unde trebuie să 
se rezolve problema instaurării 
unei păci trainice în OrientulPropuneri pozitive pentru normalizarea in continuare a relațiilor intre R.D.G. și R.F.G.

Purtătorul de cuvînt al guver
nului Republicii Federale Ger
mania. Klaus Bolling, a decla
rat, in cadrul unei conferințe

Apropiat. „Aceasta înseamnă că 
în cadrul Conferinței de la Ge
neva trebuie rezolvată problema 
palestiniană ca bază importantă 
a păcii. De aceea, Egiptul va 
cere ca la conferință să participe 
reprezentanți ai poporului pa
lestinian".

Anwar Sadat a arătat, în con
tinuare, că în prezent se pre
gătește o conferință cvadriparti- 
tă — cu participarea Egiptului, 
Siriei, Iordaniei și Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei — 
al cărei scop principal va consta 
în căutarea unor căi pentru în
țelegere și colaborare dintre 
iordanieni și palestinieni, în con
formitate cu hotăririle Conferin
ței șefilor de state arabe de la 
Rabat.

CEHOSLOVACIA: In sala de montaj a turbinelor de la Uzinele 
Skoda din Plzen
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Berlin, capitala R.D. 
Germane. Universita
tea Humboldt. Cel ce 
pășește pragul impu
nătoarei ei clădiri de 
pe Unter den Linden 
este indemnat să se 
gîndească în egală mă
sură la istorie și la 
marile personalități 
științifice care i-au 
creat în decursul 
timpului o reputație 
de inalt prestigiu. Aici 
au profesat filozofii 
Fichte. Hegel și Schel
ling, folcloriștii Jakob 
și Wilhelm Grimm, fi
zicienii Max Planck, 
Albert Einstein și Wer
ner Heisenberg. Karl 
Marx a fost student al 
Universității berlineze 
ca și Friederich En
gels. între scriitorii 
de mare celebritate 
care au urmat cursu
rile Universității de 
pe Unter den Linden 
s-au aflat Heinrich 
Heine și Mihai Emi- 
nescu. In secolul nos
tru, 27 din profesorii 
Universității berlineze 
au primit premiul 
Nobel. în prezent, U- 
niversitatea Humboldț 
Berlin este cea mai 
importantă instituție 
de învățămînt supe
rior din R. D. Germa
nă. Absolvenții pregă
tiți de ea în citeva 
zeci de domenii sint 
specialiști de inaltă 
valoare.

în aceste zile de de
cembrie neobișnuit de 
călduroase, cadrele di
dactice și studenții de- 
partamentului de ro
manistică au trăit un 
eveniment științific 
deosebit. Timp de două 
zile, în imensa și e- 
leganta sală mare a 
Rectoratului s-au des
fășurat lucrările se
siunii internaționale 
de romanistică. Au 
participat cu referate 
și discuții, membri ti
tulari ai Academiei de 
științe a R.D.G. și ai 
Academiei de științe 
sociale și politice din 
România, profesori și 
conferențiari de la U- 
niversitățile Berlin, 
Leipzig, București, 
Cluj și Iași, un repre
zentant al Institutului 
de învățămînt superior 
Pitești, specialiști din 
institutele de cerce
tări ale Academiei 
R.D.G., de la Institu
tul de științe sociale 
al Comitetului Central 
al Partidului Socialist 
Unit din Germania, 
din edituri, de la în
treprinderile de tra
duceri Intertext Ber
lin și Dresda etc. De
legația română a fost 
compusă din profeso
rii Romul Munteanu, 
Grigore Brâncuș, Ion 
Rotaru, Teodor Hris- 
tea (Universitatea
București). Camil Mu
reș (Universitatea
Cluj), Constantin Cio- 
praga, I. D. Lăudat 
(Universitatea Iași) și 
lector univ. dr. Mihail 
Diaconescu de la In
stitutul de invățămint 
superior Pitești, in 
prezent — Gastdozent 
la Universitatea Hum
boldt. Tema sesiunii a 
fost Tradițiile și sta
rea actuală a studiilor 
românești în R.D.G. 
Ea a fost dedicată ce

lei de a XXX-a ani
versări a insurecției 
naționale antifasciste 
armate in România, 
celei de a 25-a aniver
sări a proclamării 
R.D.G. și celei de a 
70-a aniversări a în
ființării cursurilor și 
seminariilor de limba 
română la Universita
tea berlineză.

Cei 70 de ani de 
muncă in domeniul 
românisticii sint, fără 
îndoială, o bună ocazie 
de evaluare a cuceri-

aici cuprind o mare 
varietate de proble
me — între care cele 
de limbă, de literatu
ră, de critică sau de 
istorie sint numai o 
parte.

Formulate exact — 
obiectivele conferin
ței internaționale de 
romanistică au fost 
următoarele: 1) O dez
batere amplă și cu
prinzătoare cu privire 
Ia tradițiile și starea 
actuală a românisticii 
in R.D.G. 2) Direcțiile

La Universitatea 
Humboldt din Berlin

Tradiții 
și perspective 

în domeniul 
românisticii

rilor științifice mai 
însemnate din acest 
domeniu. în referate 
și discuții s-a subli
niat astfel că încă de 
la început cursurile, 
seminariile și cerce
tările de românistică 
de la Universitatea 
berlineză s-au bucurat 
de un binemeritat 
prestigiu. Acest pres
tigiu se datorește, 
între altele, savanți- 
lor care au ilustrat 
activitatea secției. Nu
mele marelui lexico
graf Hariton Tiktin 
(1850—1936), membru 
de onoare al Acade
miei române, și ai lui 
Ernst Gamillscheg au 
fost amintite în acest 
sens.

Astăzi, catedra de 
limba română de la 
Universitatea Hum
boldt desfășoară o ac
tivitate complexă, mai 
bogată decît orieînd. 
Tezele de licență și de 
doctorat cu subiecte 
românești susținute

tematice de dezvolta
re a studiilor de româ
nistică in R.D.G. 3) 
Probleme metodolo
gice.
• Cele 32 de comuni
cări prezentate timp 
de două zile în se
siune au cuprins o 
largă arie de preocu
pări, aducind în dez
batere rezultate dintre 
cele mal recente ale 
cercetărilor. Citeva 
teme de discuție au 
revenit însă mai in
sistent configurînd di
recțiile principale ale 
preocupărilor care îi 
animă pe specialiștii 
romaniști.

Astfel, o bună parte 
din studii au fost de
dicate tentativei de 
explicare a specificu
lui culturii române in 
context european și 
universal, contribuției 
proprii a poporului 
nostru la tezaurul va
lorilor spirituale ale 
lumii. în acest sens

au fost realizate co
municările prezentate 
de prof. univ. dr. doc. 
Constantin Ciopraga, 
membru al Academiei 
de științe sociale și 
politice din România, 
de conf. univ. dr. Horst 
Hcintze de la Uni
versitatea Humboldt, 
de dr. Arthur Beyrer, 
cercetător la Academia 
de științe a R.D.G., de 
prof. univ. dr. doc. 
Werner Bahner, mem
bru al Academiei de 
științe a R.D.G., de 
prof. univ. dr. Grigore 
Brâncuș de la Uni
versitatea București, 
de lector univ. dr Mi
hail Diaconescu de la 
Institutul de învăță- 
mînt superior Pitești 
etc.

O altă temă de dis
cuții a constituit-o re
liefarea importantei pe 
care succesele și me
todele școlii filologice 
românești o are pen
tru dezvoltarea gene
rală a științei. într-o 
comunicare intitulată 
Studiile române și 
neogrecistica, prof, 
univ. dr. Johannes 
Irmscher de la Uni
versitatea Leipzig, 
membru al Academiei 
de științe a R.D.G., a 
subliniat insistent im
portanța specială a 
rezultatelor științifice 
românești in domeniul 
grecisticii pentru în
țelegerea generală a 
culturii elene, a isto
riei balcanice și euro
pene. Alte comunicări 
dedicate importanței 
studiilor de românisti
că au prezentat conf. 
univ. dr. Klaus Boeh- 
mann de la Universi
tatea din Leipzig, dr. 
Margot Hegemann de 
la Institutul de istorie 
modernă și contempo
rană al Academiei de 
științe a R.D.G. etc.

N-au lipsit, bine
înțeles, comunicările 
dedicate raporturilor 
culturale și istorice ro- 
mâno-germane, unor 
noi metode de cerce
tare, reliefării unor 
rezultate noi in cerce
tările arhivistice. Su
gestiile oferite de se
siune au fost atit de 
bogate incit propune
rea dr. Mihail Diaco
nescu, de a se crea o 
comisie permanentă de 
studii românești în 
R.D.G. a fost îmbră
țișată cu căldură de 
participanți. Ca pre
ședinte al comisiei a 
fost desemnat conf. 
univ. dr. Klaus Boch- 
mann de la Universi
tatea Karl Marx — 
Leipzig. Prima întru
nire a acestei comisii 
urmează să aibă loc 
la finele lunii ianua
rie 1975.

Adăugind la acestea 
discuțiile particulare 
pe care membrii de
legației române le-au 
avut cu colegii ger
mani, vizitele prin 
muzeele din Berlin, 
Potsdam și Dresda, ca 
și atenția dată de 
presa din R.D.G. eve
nimentului, sesiunea 
internațională de ro
mânistică apare și mai 
clar conturată.

MIHAIL 
ȘTEFĂNESCU

de presă, că guvernul de la 
Bonn a apreciat ca pozitive pro
punerile Republicii Democrate 
Germane privind normalizarea, 
in continuare, a relațiilor din
tre cele două țări, fiind gata să 
poarte noi tratative în această 
problemă. relatează agenția 
D.P.A. în mod deosebit, a ară
tat Bolling, silit avute în vedere 
negocierile privind îmbunătăți
rea tranzitului dinspre și înspre 
Berlinul occidental, intensifica
rea contactelor economice, pre
cum și o serie de ameliorări în 
sistemul de plăți necomerciaie 
între cele două state germane.

Agenția precizează că aceste 
puncte de vedere ale R.F.G. au 
fost aduse la cunoștința R.D.G.. 
in cadrul convorbirii pe care 
Giinter Gaus, conducătorul re
prezentanței permanente a R.F.G. 
in R.D. Germană, a avut-o cu 
ministrul adjunct de externe al 
R.D.G.. Gurt Nier.

Klaus Bolling a menționat, 
totodată, că guvernul de la Bonn 
a luat act de, intenția R.D.G. de 
a iniția negocieri cu o serie de 
întreprinderi economice din 
R.F.G. și că. în această ordine, 
de idei, salută orice progres pe 
calea colaborării economice 
dintre cele două state.

DESEMNAREA
MEMBRILOR GUVERNULUI 

PROVIZORIU 
DE TRANZIȚIE DIN 

SAO TOME SI PRINCIPE ■>
La sediul din Libreville al 

Mișcării de eliberare din Sap 
Tome și Principe (M.L.S.T.P.), 
s-a anunțat desemnarea de că
tre M.L.S.T.P. a celor cinci 
membri din guvernul provizoriu 
de tranziție în acest teritoriu, 
conform prevederilor acordului 
de la Alger, încheiat între, gu
vernul portughez și o delegație 
a mișcării. Primul ministru al 
guvernului provizoriu de tran
ziție este Leonel d’Alva, secre
tar general adjunct al M.L.S.T.P.. 
ceilalți patru membri fiind Aida 
Espirito Santo, Gastao Torres, 
Carlos da Graca și Pedro Um- 
bellina.

După cum s-a anunțat, la 
sfirșitul lunii noiembrie la Al.- 
ger, a fost semnat un acord în 
care se prevede acordarea in
dependenței acestui teritoriu la 
12 iulie 1975, transferul puterii 
urmind a se face înainte de a- 
ceastă dată către un guvern pro
vizoriu de tranziție, care va or
ganiza și alegeri.

încheierea lucrărilor 
Congresului P. S. 
Portughez

La Lisabona au luat sfîrșit lu
crările Congresului Partidului 
Socialist Portughez. Congresul 
a adus unele modificări la Pro
gramul, Statutul și Declarația 
de principii ale partidului și a 
ales Comisia națională a P.S.P., 
compusă din 151 de membri, ții 
funcția de secretar general a 
fost reales Mario Soares.

La lucrările Congresului au 
participat delegații ale unor 
partide socialiste și social-de- 
mocrate, ale unor partide co
muniste, ale unor partide de 
guvernâmînt din țări africane și 
mișcărilor de eliberare din An
gola și Mozamhic.

Din partea Partidului Comu- 
nist Român a participat o dele
gație formată din tovarășii Ște
fan Andrei, membru supleant ăl 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Vasile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R.
• FOSTUL PREȘEDINTE al 

Consiliului de Stat, și deputat 
din partea Partidului NOua De
mocrație, Mihail Stassinopoulos, 
a fost propus, marți, candidat al 
guvernului pentru funcția de 
președinte provizoriu al Repu
blicii Elene.

• In Finlanda a fost orga
nizată o campanie de colec
tare a fondurilor pentru con
struirea, într-unul din raioa
nele teritoriului aflat sub 
controlul Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, a 
unei școli care va purta nu
mele eroului național Ngu
yen Van Choy.

• Ministerul învățâmintu- 
lui Superior și Cercetării Ști
ințifice din Irak a desemnat 
un comitet care se va ocupa 
de înfăptuirea proiectului de 
construire a unei universități 
politehnice la Bagdad, anun
ță cotidianul „Middle East 
Economic Survey" din Bei
rut. Proiectul, valorind 88 
milioane dolari, va fi reali
zat pînă în vara lui 1975, u- 
niversitatea urmind să so 
deschidă pentru anul univer
sitar 1975—1976. în prima e- 
tapă, se intenționează înfiin
țarea unui institut politehnic 
pentru formarea de ingineri 
mecanici, care, pînă la urmă, 
va avea 1 600 studenți.

• ÎN LOCALITATEA Reggio 
Calabria s-au încheiat lucrările 
Conferinței naționale avînd ca 
temă rezultatele anchetei orga
nizate în diversele regiuni ale

• PREMIUL „ERASMUS" PE 4NUL 19'5, acordat anual pen
tru contribuții deosebite la dezvoltarea științei și culturii euro
pene, a fost atribuit cercetătorilor Ernst Gombrlch, profesor de 
istorie la Universitatea din Londra și Willem Sandberg, fost di
rector al „Rijksmuseum“-ului oiandez. Ceremonia decernării pre
miilor va avea loc la 19 septembrie 1975. Omul de cultură brita
nic și-a creat un remarcabil prestigiu datorită lucrărilor sale 
privind artele plastice, dintre care cele mai reprezentative sint 
„Istoria artei" publicată in 15 limbi, și „Artă și iluzie", iar cer
cetătorul olandez a fost răsplătit pentru activitatea desfășurată 
in domeniul administrării muzeelor și al popularizării capodo
perelor artelor plastice • lt,5 MILIARDE DOLARI SINT CHEL- 
TUIȚI ANUAL IN S.U.A. pentru asistența medicală reclamată 
de afecțiunile , cauzate direct de consumul țigaretelor. Furnizînd 
această cifră, publicația „The Journal of the American Medical 
Association" cere din partea Administrației și a Congresului sus
pendarea subsidiilor acordate firmelor din industria tutunului, 
ca o măsură în direcția reducerii consumului e „PRIETENI LA 
NEVOIE". Aceasta este denumirea asociației care a luat naștere 
recent în orașul vest-german Schltichtern. Membrii asociației sint 
toți... cheli, Iar sarcina lor este de a lupta împotriva cheliei. Aso
ciația întreține legături strinse cu institutele din întreaga lume 
care se ocupă de această problemă, iar membrii ei achiziționează, 
cu eforturi comune, aparatura medicală necesară combaterii che
liei. Principalul însă, afirmă membrii acestei asociații, este că 
ne întîlnim uneori împreună, „între al noștri" • UN CALCULA
TOR CARE CINTA LA TROMPETA tot atit de bine ca șl un 
trompetist profesionist a fost construit de un fizician francez. 
Ca aspect exterior, acest ' calculator este asemănător unul mic 
frigider, cu citeva butoane de comandă. El Interpretează orice 
bucată muzicală programată. Constructorul afirmă că, efectuîn- 
du-i-se citeva perfecționări, calculatorul-trompetă va putea în
locui foarte bine o întreagă orchestră. Rămîne de... auzit! 
• BILLIE JEAN KING, UNA DINTRE CELE MAI BUNE JUCĂ
TOARE DE TENIS DIN LUME, ar fi semnat un contract de co
mentatoare sportivă pentru canalul de televiziune americană 
„ABC", au anunțat luni surse Informate la New-York • TELE- 
VIZOARELE-DESIGN, produse de fabrica Kranj. (RIS.F. Iugo
slavia) sint din ce In ce mai solicitate la export. Aceste televi
zoare, a căror cutie are o formă netradițională și este construită 
din material plastic, în culori vil. au fost premiate anul trecut 
la bienala de design industrial de la Ljubljana • POT FI MĂ
SURATE EMOȚIILE? La această întrebare caută să răspundă o 
nouă știință — sentica — aflată la granița dintre psihologie și 
fiziologie. Descoperitorul ei, Manfred Clynes, medic, pianist, in
giner și psiholog totodată, a realizat un ..transductor electronic" 
care înregistrează „pulsațiile interne", obținîndu-se astfel curbe 
ale diferitelor emoții. Dr. Clynes a spus că curba fiecărei emoții 
este asemănătoare la diferit! subiecți din diferite zone ale lumii: 
âl a făcut experiențe în Japonia. Hali și Mexic. Oamenii de 
știință apreciază că aceștia sînt primii pași pe care știința îi 
face' într-un domeniu rezervat, pînă acum, doar poeților șl ar
tiștilor.

Italiei asupra activității neofas
ciste. La lucrări au luat parte 
reprezentanți ai tuturor regiu
nilor italiene și delegați din 
partea partidelor politice demo
cratice, ai organizațiilor sindi
cale, de femei și de tineret.

Documentul final al conferin
ței relevă hotărîrea consiliilor 
regionale de a acționa cu fermi
tate pentru scoaterea in afara 
legii a tuturor organizațiilor și 
elementelor neofasciste. Partici- 
panții au cerut noului guvern, 
prezidat de Aldo Moro, ca, pe 
baza angajamentelor asumate in 
fața Parlamentului, să continue 
cu mai mare eficiență acțiunea 
de descoperire și condamnare a 
inițiatorilor „comploturilor ne
gre".

Colaborare 
româno-bulgară

• LA SOFIA a fost semnat 
la 17 decembrie protocolul de 
colaborare, pe o perioadă neli
mitată de timp, dintre camerele 
de comerț și industrie ale Româ
niei și Bulgariei.

Documentul prevede că cele 
două instituții vor folosi toate 
posibilitățile in scopul dezvol
tării schimbului reciproc de 
mărfuri, colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre or
ganizațiile economice ale celor 
două țări.

Congresul Uniunii 
Sindicatelor din 
Iugoslavia

• IN PREZENȚA președinte
lui Iosip Broz Tito, la Belgrad 
au început lucrările Congresului 
al VlI-lea al Uniunii Sindicate
lor din Iugoslavia. La lucrări, 
care vor dura patru zile, par
ticipă peste 1 300 de delegați, 
precum și un mare număr de 
delegații de peste hotare. Din 
țara noastră, participă tovară
șul Mihai Dalea, președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România.

Congresul a aprobat propune
rea făcută de Mika Șpiliak, pre
ședintele Consiliului Uniunii 
Sindicatelor, în numele mem
brilor sindicatelor, al clasei 
muncitoare, ca Iosip Broz Tito 
să fie declarat președinte de 
onoare al Uniunii Sindicatelor 
din Iugoslavia.
• SAPTAMÎNA TRECUTA a 

avut loc la Moscova ședința a 
24-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru statistică. In le
gătură cu împlinirea a 10 ani de 
la intrarea in vigoare a Con
venției dintre C.A.E.R. și Gu
vernul R.S.F.I. privind partici
parea Iugoslaviei la activitatea 
organelor C.A.E.R., Comisia 
și-a exprimat satisfacția pentru 
rezultatele colaborării dintre ță
rile membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I. in probleme care pre
zintă interes reciproc pentru a- 
ceste țări.

• EMIRATELE Arabe Unite 
vor prelua sub controlul deplin 
al sfatului toate concesiunile pe
troliere străine de pe teritoriul 
lor — a declarat, la Londra, mi
nistrul petrolului și ai resurselor 
naturale al Emiratelor Arabe 
Unite, Maneh Ben Said Al-Atei- 
ba. Totodată statul va prelua ș! 
întreaga activitate de explorare 
și de valorificare a noilor zăcă
minte petrolifere.

La 18 decembrie este săr
bătoarea națională a Repu
blicii Niger.

• Situat la intersecția A- 
fricii de Vest cu Africa Cen
trală și Sahara, Nigerul se 
învecinează cu Nigeria, Vol
ta Superioară, Ciad, Algeria, 
Dahomey, Libia și Mali. Pe 
un teritoriu de 1187 000 kmp, 
trăiesc aproximativ 4 110 000 
de locuitori. Capitala tării 
este orașul Niamey.

• Vecinătatea Saharei face 
din statul Niger, din punct 
de vedere climatic, o regiu
ne de tranzifie intre zona 
tropicală, cu ploi abundente, 
și zona sahariană, unde nu 
plouă niciodată. Handicapată 
și de absența apelor de su
prafață (fluviul Niger, unul 
dintre cele mai mari fluvii 
din lume și al cărui nume il 
poartă, nu face decît să tra
verseze teritoriul in extre
mul vest), țara este deseori 
bintuită de secete devasta
toare. Două treimi din teri
toriul tării reprezintă, de
altfel, zone deșertice.

• In 1950, anul proclamă
rii independentei, Nigerul, 
fostă colonie franceză, avea 
doar citeva drumuri gudro
nate, foarte puține școli și 
spitale și numai 10 la sută 
din populația țării era șco
larizată. Această situație a 
început să se modifice trep
tat, atunci cind prospecțiuni
le geologice efectuate au re
levai existența în subsolul 
țării a unui minereu rar — 
uraniul. Apreciate la 40 000 
tone de minereu concentrat, 
rezervele de uraniu, identi
ficate inițial in deșertul Air, 
situează Nigerul pe locul 5 
printre țările exportatoare ’ 
de uraniu din lume. Exis
tența prețiosului minereu a 
deschis perspective noi a- 
cestei țări ce părea predes
tinată sărăciei și calamități
lor naturale. în subsolul ni
gerian au fost descoperite și 
alte minereuri : cupru la 
Donkolo, molibden la Kour- 
ki, nichel la Fontio.

• La Niamey se acordă o 
atenție deosebită agriculturii. 
Badeguichiri — unul dintre 
primele proiecte de mare 
anvergură aplicate în Niger 
— prevede punerea în va
loare a 1 415 kmp de terenuri 
agricole situate în regiunea 
ce dă numele proiectului. Pe 
această suprafață vor lucra 
25 000 de locuitori și vor fi 
construite drumuri pe care 
să poată fi comercializate 
produsele obținute. în afară 
de bumbac și arahide s-a în
cercat cultivarea în zonă și 
a unor plante tehnice : cea
pa, patatelc, maniocul, tu
tunul, cartofii. în același do
meniu, al agriculturii, con
semnăm și proiectul de a- 
menajare a apelor fluviului 
Niger Ia care autoritățile de 
la Niamey participă alături 
de celelalte state riverane, 
în lupta împotriva secetei 
din Africa de Vest.

• Intre România și Niger 
există relații de prietenie, 
care se dezvoltă în interesul 
ambelor popoare și al cola
borării internaționale.

DOINA IOVANEL

CHEMĂRILE 
PRILEJUITE 

DE ANIVERSAREA 
CREĂRII F.N.E. 

DIN VIETNAMUL 
DE SUD < ți

Agenția de presă „Elibe
rarea" a dat publicității che
mările prilejuite de cea de-a 
XlV-a aniversare a creării 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud.

Chemările relevă necesita
tea ca forțele armate de eli
berare ale poporului sud- 
vietnamez și întreaga popu
lație să-și întărească unita
tea, să lupte perseverent 
pentru aplicarea Acordului 
de la Paris asupra Vietnamu
lui, pentru edificarea unui 
Vietnam de Sud pașnic, inde
pendent, democratic, neutru 
și prosper, în vederea reali
zării reunificării pașnice a 
patriei.

In chemări este exprimată 
gratitudinea poporului sud- 
vietnamez pentru sprijinul pe 
care 11 acordă luptei sale 
drepte poporul nord-vietna- 
mez, țările socialiste, mișcă
rile de eliberare națională, 
întreaga omenire progresistă 
și este salutată solidaritatea 
militantă dintre popoarele 
vietnariiez, cambodgian și 
laoțian.

memo
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URMĂRIT, URMĂRITĂ: Central 
(orele 9.15: 11,30: 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

TALENTE ȘI ADMIRATORI: 
Victoria (orele 9.15; 11,30; 13,30;
15,45; 18; 20,15).

UN ZlMBET PENTRU MAI TÎR- 
ZIU: Capitol (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,15); Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30).

FERMA SUSPICIUNILOR: Sala 
Palatului (orele 17,15: 20,15); Scala 
(orele 9,30: 11,30; 13,45: 16,15; 18,45; 
21).

COMISARUL CARDONE IN AC
ȚIUNE: Patria (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18: 20,15); Festival (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

BUNICUL SIBERIAN: Lumina 
(orele 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

UN GENTLEMEN ÎN VESTUL 
SĂLBATEC: Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21); București 
(orele 9, 11,30; 15: 17,30: 20); Fa
vorit (orele 9.30: 12; 15.30: 18:
20.30) ; Casa Filmului (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20).

CAVALERII TEUTONI: Aurora 
(orele 9: 12,30; 16; 19,15); Flamura 
(orele 9: 12,30: 16: 19).

O SCRISOARE CĂTRE SCOT
LAND YARD: Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30): Mo

dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

DUHUL AURULUI: Arta (orele 
16: 18: 20).

TIMPURI NOI: Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Me
lodia (orele 9; 11,15: 13.30; 16: 18,15;
20.30) .

„STEJAR" _ EXTREMA UR
GENȚĂ: Unirea (orele 16; 18; 20).

GOANA DUPĂ AUR: Doina (o- 
rele 11; 13,15; 15,30; 19,30 — pro
gram pentru copii orele 9,45; 17,30).

O ZI DE NOIEMBRIE: Lira' (o- 
rele 15.30; 18; 20.15).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI: BU-
zești (orele 9: 11.30: 14.15: 17.30:
20,15): Volga (orele 9: 11,45; 14,15; 
17: 19,45).

AGENTUL STRANIU: Drumul
Sării (orele 15,15; 17.45: 20.15):
Cringași (orele 16: 18.15).

ADIO. DOMNULE CHIPS: Tim
puri Noi (orele 9.30: 12,30; 16; 19).

LACUL CIUDĂȚENIILOR: F1O- 
reasca (Orele 15.30; 18: 20.15).

LOCOTENENT COLUMBO: Glo
ria (orele 9; 11,15: 13,30: 16; 18,15;
20.30) ; Tomis (orele 9; 11,15: 13,30: 
15.45: 18: 20.15).

HAIDUCII: Flacăra (orele 15,30: 
18: 20).

ULTIMELE LOR CUVINTE: Ra
hova (orele 16; 18; 20.30).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY: Bucegi (orele 15,45; 18; 20,15)

TUNURILE DIN NAVARONE; 
Moșilor (orele 15,30; 19).

O MADONA ÎN PLUS: Progre
sul (orele 16; 18; 20).

URMĂREȘTE-MA!: Pacea (ore
le 15,30; 18; 20,15).

APARTA.MENTUL:- Popular (o- 
re’.e 15,30: 18; 20.15).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL: Cosmos (orele 15.30; 184
20.15).

VÂND ANA: Vltan (orele 10; 
15.3(1: 19).

POLIȚIA ACUZA, LEGEA 
ACHITĂ : Miorița (orele 9: 11.15; 
13.30: 15,45; 18: 20.15), Giulești
(orele 15,30; 18; 20,15).

ZIDURI VECHI: înfrățirea (ore
le 16; 18: 20).

PROGRAMUL 1

8.30 Curs de limbă engleză. 9,00 
Teleșcoală: Pregătire tehnico-pro-? 
ductivă (Electrotehnică clasa a 
VIII-a școala generală) : Instalații 
electrice interioare (TVSI); 9.20
Geografie (anul IV liceu): Lacu
rile din R.S.R. (TVSI) : 9,35 Chi
mie (anul III liceu): Oțelul

(TVSI): 9.50 Un mare cărturar : 
Spiru Haret. 10,00 Curs de limbă 
rusă. 10,30 Tribuna TV. In ajuto
rul cursanților din învâțămîntul 
politico-ideologic și economic de 
masă. 10,50 Film artistic: ,,Depar
te de Tipperary". 12,10 Rapsodul 
ăstei țări rnă știu... 12,20 Telex. 
16,00 Curs de limbă germană. 
16,30—17,00 Curs de limbă france
ză. 17,30 Telex. 17.35 Agroenciclo- 
pedia — emisiune de știință și 
practică agricolă. 18.05 Atenție Ia... 
neatenție! 13.25 Scena. 18,50 Fami
lia în marea familie a societății 
noastre. înaltele răspunderi ale 
familiei izvorîte din documentele 
celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului. 19,30 Telelurnal. 20,00 
Cu documentele Congresului pe 
rnașa de lucru. Valorificarea su
perioară a resurselor țării — ca
racteristică a cincinalului 1976— 
1980. 20,15 Interpreți de muzică 
populară. 20,35 Telecinemâteca. Ci
clul „Mari ecranizări": LOVE 
STORY. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20.00 O viață pentru o idee: loan 
Athanasiu. 20,30 Festivalul folclo
ric al țărilor dunărene. 21.00 De
sene animate. 21,20 Telex. 21,25 
Legile țării — legile noastre. Le
gea retribuirii după calitatea și

cantitatea muncii. 21,35 Primii 
fulgi de nea. 21.45 Bucureștiul ne
cunoscut. 22,00 cărți și idei. Arc 
peste timp în cercetarea istoriei 
muzicii românești.

Opera Română: FLAUTUL FER
MECAT — ora 19; Teatrul de Ope- 
-etâ: OKLAHOMA — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala Mică): CA
MERA DE ALĂTURI — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra" 
(Schitu Măgureanu): JOC DE PI
SICI — ora 19.30; (Sala Studio): 
A 12-A NOAPTE — ora 19,30; Tea
trul de Comedie. PREȘUL — ora 
19,30; Teatrul Mic; VIAȚA E CA 
UN VAGON? — ora 19,30; Teatrul 
Giulești: COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19.30; Teatrul „Ion Vasilescti": 
DUDUL LUI TRATAN — ora 19,30; 
Teatrul ,.C. Tănase" (Sala Victo
ria): GROAPA — ora 19,30; Tea
trul „Ion Creangă": SCUFIȚA CU 
TREI IEZI — ora 16; Teatrul „Țăn
dărică" (Sala Victoria): ELEFĂN- 
ȚELUL CURIOS — ora 10: CUNU
NA SOARELUI _ ora 16: (Sala 
Academia): RĂI ȘI NĂTĂRĂI — 
ora 17; Studioul I.A.T.C.: MON- 
SERRAT — ora 20; Ansamblul 
„Rapsodia Română": FLACĂRA 
LUI AUGUST — ora 19,30: Circul 
„București": UN ȘERIF LA CIRC 
— ora 19.30; Teatrul „C. I. Notta- 
ra“ (Sala Studio) : CORIDA — 
ora 19.
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