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MESAJUL
adresat de președintele

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Joi dimineața au început lu
crările celei de-a 2-eT sesiuni din 
cadrul celei de-a 7-a legislaturi 
a Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România.

în aplauzele puternice ale de- 
putaților și' invitaților, în lojile 
oficiale iau loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tpyarășul Manea Mă-, 
nescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Văsile Vîlcu.

în sală se află membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii sînt pre
zenți numeroși invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R.. miniștri, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești,, reprezen
tanți ai oamenilor muncii, per
sonalități ale vieții științifice, 
culturale și artistice, ziariști 
români și corespondenți ai pre
sei străine.

Erau de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

Pentru actuala sesiune, Marea 
Adunare Națională a adoptat 
următoarea ordine de zi :

1. — Proiectul Legii privind 
sistematizarea, proiecțarea și re
alizarea arterelor de circulație 
în localitățile urbane și rurale.

2. — Proiectul Legii retribui
rii muncii în unitățile agricole 
cooperatiste.

3. — Proiectul Legii cu privire 
Ia producția < bunurilor alimen
tare.

4. — Proiectul Legii creșterii 
și ameliorării animalelor.

5. — Proiectul Legii privind 
regimul tăierii animalelor.

6. — Proiectul de Lege pentru 
adoptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială 
pe anul 1976.

7. — Proiectul de Lege pentru 
adoptarea Bugetului de stat pe 
anul 1976.

8. — Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

. Din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Iosif Uglar,

președintele. Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare, a 
prezentat proiectul Legii privind 
sistematizarea, proiectarea și 
realizarea arterelor de circulație 
în localitățile urbane și rurale.

în ședința de după-amiază, 
deputatul Dumitru Coliu, pre
ședintele Comisiei pentru consi
liile populare și administrația 
de stat, a prezentat raportul co- . 
misiilor permanente ale M.A.N. 
care au examinat și avizat pro
iectul de lege.. Comisia pentru . 
consiliile populare și administra
ția de stat, Comisia pentru 'in
dustrie și activitatea economico- 
financiară. și Comisia constitu
țională și juridică constată că, 
în ansamblul de măsuri privind 
modernizarea și sistematizarea 
localităților urbane și rurale — 
măsuri determinate de politica 
partidului și statului nostru de 
continuă dezvoltare economică și 
socială a țării; de creștere a 

‘ gradului de civilizație și bună
stare a poporului — un impor
tant rol revine sistematizării, 
proiectării și realizării arterelor 
de circulație. Țihînd seama de. 
scopul urmărit, proiectul de lege 
stabilește că sistematizarea, pro
iectarea și realizarea arterelor 
de circulație, în localitățile ur-

bane și rurale, se efectuează în- 
tr-o concepție unitară, avîndu-se 
în vedere criteriile de eficiență 
economică și de ordin social, 
condițiile specifice ale localită
ților, pe baza prevederilor pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială. Comisiile 
subliniază că proiectul de lege 
ia în considerare ‘ interesul larg 
pe care îl prezintă lucrările de 
sistematizare, construire și în
treținere a arterelor de circula
ție în localitățile urbane și ru-

rale și prevede, în consecință, 
că elaborarea măsurilor de sis
tematizare a arterelor stradale, 
precum și construirea și între
ținerea acestora se vor realiza 
cu participarea activă i cetățe
nilor.

In lumina acestor consjderații 
și Apreciind că prin reglemen
tarea pe care o cuprinde proiec
tul de lege este menit să asigu-
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Expunere la proiectul Legii

privind sistematizarea, proiectarea
și realizarea arterelor de circulație

în localitățile urbane și rurale
prezentată de tovarășul Iosif Uglar

PERSONAJUL DRAMATURGIEI Hidrocentrala
CONTEMPORANE Șl DIALECTICA VIEȚII „Porțile de Fier"

Eroul exemplar 
în drama istorică

DEPĂȘIREA TUTUROR
INDICATORILOR

actuală
PROIECTAT!

prof. univ. dr. doc. ION ZAMFIRESCU

Teatrul. în genere, se arată re
zervat față de așa-zisele perso
naje rezolvate. Mai precis : față 
de personajele construite sime
tric în alb și negru ; față de per
sonajele convenționale, concepu
te mai mult ca demonstrație de
cît ca act de viață ; față de per
sonajele statice, fixate într-un 
ecran, nu antrenate într-o miș
care dialectică. Personajul dra
matic nu poate fi un produs 
prefabricat, soluționat prin anti
cipație, adus pe scenă în mod 
programatic și manevrat aici 
exclusiv după ordinele autoru
lui. E necesar ca eroul căruia i 
se încredințează un mandat dra
matic să trăiască ; să apară în 
procese capabile să reflecte miș
carea : să se realizeze ca om ; 

participe la acțiunea în cau- 
cu posibilitățile lui actuale 
și cu cele virtuale. Nu ar fi 
ajuns doar să-1 vedem ; tot 
atît trebuie să-1 și simțim,

nu mai puțin, ea este concepută 
și ca un complex de idei în 
acțiune, cu rosturi integrante în 
ordinea, devenirea și construcția 
umană.

De aici, o viziune nouă, adîn- 
cită, în ce privește personalita
tea voievodului. In speță : a 
personajului dramatic primordi
al. Voievodul nu se rezumă a fi 
numai un administrator, dețină
tor de putere. El este și un gîn- 
ditor. Construcția politică pe 
care o reprezintă îi cere să fie

(Continuare în pag. a Il-a)

Energeticienii hidrocentra
lei „Porțile de Fier" au în
deplinit sarcinile de plan 
pentru acest an, cu 52 de zile 
mai devreme. Rezultat al ac
țiunilor întreprinse în direc
ția asigurării funcționării 
hidrocentralei la întreaga ca
pacitate, a reducerii timpului 
de revizii și reparații a agre
gatelor, succesul respectiv 
este însoțit de depășirea tutu
ror indicatorilor proiectați 
pentru acest important obiec
tiv energetic. Față de pre
vederile din proiecte, produc
ția fizică, de exemplu, este 
cu aproape 20 la sută mai 
mare, productivitatea muncii 
a înregistrat un important 
spor, în timp ce cheltuielile 
de producție au cel mai redus 
nivel din industria de profil.

să 
ză 
ca 
de 
pe .
să-1 înțelegem, să-i surprindem 
complexitatea lui intimă, să-i 
descoperim întreaga umanitate.

Dramaturgia noastră contem
porană se află pe linia acestor 
opțiuni. Chestiunea. desigur, 
comportă analize lungi și atente. 
Nu este cazul, deocamdată, să 
proclamăm numai victorii ; este 
cazul. însă, să arătăm că se fac 
deschideri semnificative, încăr
cate de promisiuni si perspective.

Ne oprim privirile. deocam
dată, asupra dramaturgiei isto
rice. Asistăm, în această direc
ție. la ieșiri hotărîte din descrip
tivismul și idilismul sămănăto
rist. Nararea propriu-zisă de e- 
venimente e mai redusă ; în 
schimb, pe primul plan apar 
procese și frămîntări de conști
ință de natură a pune în lumină 
idei și semnificații. Istorie nu în
seamnă doar o înșirare cronolo
gică de evenimente care au fost;

Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
participanților la Conferința mondială 

a reprezentanților mișcărilor 
naționale pentru pace

Este în interesul profund ăl asigurării păcii 
și colaborării în lume ca, acum, după încheierea 
cu succes a Conferinței general-europene, sa se 
acționeze ferm pentru aplicarea în viată a prin
cipiilor adoptate la Helsinki. Se impune în 
primul rînd să se treacă la măsuri concrete de 
dezangajare militară și la alte măsuri care să 
dea garanție fiecărei țări că se va putea dez
volta liberă, la adăpost de orioe agresiuni din 
afară.

Asigurarea păcii este strins legată de intensi
ficarea eforturilor popoarelor pentru stingerea 
focarelor de tensiune și conflicte care mai per
sistă pe diferite meridiane ale globului, pentru 
rezolvarea pe cale politică, pașnică, a tuturor liti
giilor dintre state. Cauza asigurării păoiițcere, de 
asemenea, să se facă totul pentru abolirea' deplină 
a politicii colonialiste și neocolonialism, a ori
căror forme de dominație și asuprire, pentru 
lichidarea subdezvoltării, a marilor decalaje 
dintre nivelurile de dezvoltare ale statelor, pen
tru instaurarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, bazată pe egalitate și 
echitate, care să favorizeze progresul mai rapid 
al tuturor țărilor, și în primul rimd al celor 
rămase în urmă, să asigure accesul larg ar fie
cărui popor la cuceririle științei și tehnicii mo
derne.

Poporul român este hotărît ca și tn viitor să 
militeze consecvent pentru afirmarea principii
lor noi de relații dintre state, pentru democrati
zarea vieții internaționale, să-și aducă întreaga 
contribuție la făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte, a păcii și colaborării.

Urez conferinței dumneavoastră succes deplin 
în desfășurarea lucrărilor, îmi exprim convin
gerea că ea va reprezenta un moment impor
tant în intensificarea luptei maselor populare, 
a opiniei publice mondiale pentru realizarea no
bilelor idealuri de pace și progres ale popoarelor.

îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Con
siliului de Stat și al Guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului român și al meu 
personal, să adresez un salut cordial participan- 
ților la Conferința mondială a reprezentanților 
mișcărilor naționale pentru pace și călduroase 
felicitări cu prilejul celei de-a - XXV-a aniver
sări a Consiliului Mondial al Păcii.

Republica Socialistă România acordă o mare 
importanță conferinței dumneavoastră, menită să 
se înscrie ca o nouă contribuție la lupta popoa
relor, a opiniei publice mondiale pentru instau
rarea unui climat trainic de pace, securitate și 
colaborare pe planeta noastră.

în zilele noastre se afirmă tot mai puternic 
dorința și voința popoarelor de a trăi m pace și 
colaborare, de a pune capăt vechii politici înte
meiate pe forță și agresiune. Ca rezultat al 
luptei popoarelor, al schimbărilor adinei petre
cute în raportul mondial de forțe, se conturează 
tot mai evident un curs nou, spre destindere și 
colaborare internațională. Ținînd seama că acest 
curs este abia la început, că în lume mai există 
forțe care pot pune în pericol pacea, considerăm 
că se impune unirea tot mai strînsă a eforturilor 
popoarelor, ale tuturor forțelor înaintate, ale 
partizanilor păcii, în vederea întăririi destin
derii, a instaurării unor relații noi, bazate pe 
înțelegere și colaborare între națiuni.

înaintarea omenirii pe calea progresului și 
păcii este nemijlocit legată de înfăptuirea dezar
mării și în primul rînd a dezarmării nucleare, 
în lume s-au adunat în prezent stocuri imense 
de arme, fapt ce atrage după sine o risipă ne
justificată de resurse umane și materiale, spo
rind, totodată, pericolul declanșării unor noi 
războaie nimicitoare. Doresc să exprim, șl cu 
acest prilej, convingerea țării mele că masele 
populare, forțele democratice, în rîndul cărora 
mișcările naționale ale partizanilor păcii dețin 
un rol determinant, pot impune să se treacă la 
măsuri practice și eficiente de dezarmare.

NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Republicii Socialiste România

DEZBATEREA NOASTRĂ LA ÎNTREBAREA:

Ce așteptați, tovarășe ministru, in viitorul cincinal 

de la tinerii care lucrează în sectorul dumneavoastră ?

CAPACITATE CREATOARE,
SOLUJII îndrăznețe

Azi, ne răspunde tovarășul NECULAI AGACHI,
ministrul metalurgiei

Prin specificul ei, munca în 
metalurgie este o muncă bărbă
tească, mai grea dar poate toc
mai de aceea atît de îndrăgită 
de cei ce o cunosc și o practi
că. Ea cere oameni pasionați de 
meserie, cinstiți, disciplinați, cu 
un înalt spirit de răspundere. 
Cine dorește să intre înțr-un 
asemenea colectiv trebuie să în
țeleagă că toate aceste calități

sînt obligatorii în munca plină 
de răspundere a metalurgiștilor. 
In spiritul acestor înalte exigen
țe ne-am îndreptat eforturile 
pregătirii profesionale și morale 
a miilor de tineri care an de an 
întineresc colectivul nostru pur- 
tînd mai departe tradiția mun
cii de metalurgist. Ca urmare, a 
crescut calitatea și conținutul 
învățămîntului de specialitate 
prin apropierea acestuia de pro
ducție, s-a îmbunătățit nivelul 
pregătirii profesionale a tineri
lor, a sporit disciplina și spiri
tul de răspundere. Sînt realități 
demonstrate de maturitatea și 
hărnicia cu care aceștia acțio
nează la locurile de muncă ce 
le-au fost încredințate, de pa
siunea și elanul cu care s-au 
angajat în întrecerea socialistă. 
Inițiativele lansate de organiza
țiile U.T.C. cum ar fi „Cuptorul 
tineretului" la C.S. Hunedoara, 
„Furnalul tineretului" la C.S. 
Galați sau „Investiția tineretu
lui" la C.O.S. Tîrgoviște, concre
tizate în realizarea unor însem
nate producții suplimentare de 
oțel, dovedesc că avem tineri 
minunați, oameni de nădejde pe 
care oricînd ne putem baza. 
Toate acestea ne îndreptățesc să 
afirmăm că nu există în pre
zent succes cu care industria 
metalurgică se mîndrește în care 
să nu se încorporeze și munca, 
hărnicia tinerilor muncitori, 
maiștri, ingineri și tehnicieni.

Anul acesta vom realiza o pro
ducție de circa 10 000 000 tone de 
oțel, iar ponderea oțelurilor a- 
liate și carbon de calitate repre
zintă circa 50 la sută din pro
ducția totală de oțel. Indiscuta
bil sînt succese care atestă efi-

ciența muncii depuse de colec
tivele din unitățile metalurgice, 
preocuparea lor continuă pentru 
sporirea valorii metalului prin 
ridicarea gradului de prelucrare. 
Trebuie să înțelegem însă că 
natura și complexitatea sarcini
lor viitoare impun o și mai 
mare mobilizare a potențialului 
uman și material, atît pentru 
creșterea ritmurilor de dezvol
tare, cît mai aleg pentru ridica
rea eficienței muncii, diversifi
carea mai rapidă a producției 
pe măsura necesităților econo
miei. Așa cum prevăd Directi
vele Congresului al XI-lea al 
P.C.R. producția de oțel a țării 
va crește în 1980 la 17 000 000— 
18 000 000 tone, fapt ce va situa 
țara noastră în rîndul țărilor cu 
o puternică bază metalurgică. în 
deplină concordanță cu evoluția 
și tendințele în perspectivă ale 
industriei constructoare de ma
șini, principalul nostru benefi
ciar, ne revine sarcina de mare 
răspundere de a obține produse 
feroase și neferoase cu un înalt 
grad de tehnicitate și fiabilitate. 
Sînt obiective care obligă la 
eforturi mai aprofundate din 
partea tuturor specialiștilor 
noștri și în mod deosebit a cer
cetătorilor, în direcția promovă
rii pe scară largă a tehnologiilor 
noi, folosirii într-o mai mare 
măsură a resurselor de materii 
prime indigene și reducerii im
porturilor. Pentru diversificarea 
produselor metalurgice, cerceta
rea și proiectarea tehnologiilor 
trebuie să se extindă spre re
zolvarea problemelor legate d*e

(Continuare în pag. a ll-a)

Pe linia de montaj a între
prinderii de autocamioane 

din Brașov
Foto : O. PLECAN

Fii cuminte, tăticuțule!
municipiul O- 
plîngerea unui

La miliția din 
radea am citit t.__ „___
părinte asupra fiului său : Aurel 
Sava, controlor de bilete pe 
mijloacele de transport în co
mun, își reclama fiul, Sava Au
rel (18 ani), ieșit de curînd din- 
tr-un centru de reeducare : 
„Primind invitația Oficiului pen
tru repartizarea forțelor de 
muncă de a fi plasat în serviciu, 
fiul meu a rupt cartea poștală 
fiindcă nu i se arăta ce retri
buție va primi, și că, dacă nu 
va primi peste 2 000 lei lunar, 
nu va pleca să muncească. Am 
căutat să-i explic că retribuția 
pe care o pretinde, n-o va primi, 
că e începător numai. A plecat 
de-acasă afirmînd că nu mai e 
sub comanda mea și nu va merge 
la muncă. Am încercat să-1 trag

la răspundere pentru 
comportare iar el a . 
pe pietre, destul de mari, și m-a 
lovit, obligindu-mă să părăsesc 
locuința, spunînd că el va fi 
stăpîn și acuzîndu-mă că am 
cerut tribunalului, pentru o serie 
de furturi, să fie internat la 
școala de reeducare. în această 
situație de părinte izgonit de a- 
casă am luat unele lucruri de 
strictă necesitate și-am ieșit în 
stradă. Aici, fiul m-a pîndit cu 
o bucată de lemn, m-a obligat 
să pun hainele și servieta jos și 
să scot tot ce am în buzunar ; 
mi-a luat ceasul de la mînă și 
mi-a aplicat iar două lovituri 
cu lemnul, urmărindu-mă pe 
malul Peței pînă la strada Can- 
temir. Am stat unde am putut 
pînă acum și în dese rînduri am

asemenea 
pus mina

căutat să iau legătura cu fami
lia ca să mă reîntorc acasă, dar 
de fiecare dată mi s-a spus să 
plec, amenințîndu-mă. Este, sub 
influența mamei lui ! în această 
situație, neavînd unde să locu-, 
iese, deși avem două case pro
prietatea noastră, construite în 
21 de ani de muncă, vă rog dacă 
e posibil să luați măsurile cores
punzătoare pe care dumnea
voastră le considerați"...

Notez adresa, str. H. Barbusse 
nr. 22 și merg în căutarea fami
liei care și-a izgonit tatăl.

Acasă, în casa cea nouă, n-am 
găsit decît pe Ecaterina Sava, 
mama copiilor, care tăia lemne.

ION MARCOVICI
(Continuare tn pag. a lll-a)

Sînt cu totul șl cu totul tulburat ori de 
cîte ori mi se întîmplă să dau cu ochii de 
cite un Închipuit.

Micul dicționar al limbii române (1974) 
îl caracterizează pe respectivul personaj 
drept „înfumurat, îngîmfat, plin de sine".

Inexact, după opinia mea, insuficient de 
nuanțat, fiindcă înfumurat sau îngîmfat 
poate fi și un om care în substanța muncii 
lui se prezintă ca o certă valoare, dar pe 
care nu-l ajută educația, caracterul. Un rău, 
Insă nu total.

Or, un om valoros, dar plin 
de sine, nu este egal cu un “' 
închipuit, care se crede și se 
prezintă drept ceea ce nu este 
in realitate.

Este un închipuit pentru că 
își construiește pentru sine un 
rol și își arogă niște merite de 
care nu dispune în realitate.

El are morga îngîmfării, __
dar îi lipsesc și talentul
și munca respectivă, singurele crea
toare de operă. Printre monumente, el 
se introduce ca un balon : la cea mai mică 
înțepătură plesnește și după un scurt fîsîit 
îi cauți pe jos rămășițele de gumilastic...

Orice întîlnire cu un închipuit are în ea 
o undă de tristețe. De regulă, închipuitul 
vorbește tare, mult și, mai ales, foarte si
gur. El n-are dubii. în special despre el,

Cînd îl ascult, am totdeauna prezent în 
minte acel aforism care spune că singurul 
care are curajul de a fi discutabil este a- 
devărul, minciuna însă niciodată. Dacă

te uiți atent la închipuit, descoperi lesne 
că el însuși este o mare minciună. Deci, un 
ins in-discutabil.

Dar există în tipologia generală, și sub
specii particulare ; nici închipuiții nu sînt 
doi la fel, după cum, mai rari sînt închi
puiții prezenți la sapă, la strung, și mult 
mai mulți cei situați în zonele 
culturii. Doar de aceea este insul 
— să nu rămînă la „brazdă" I

Sigur, de slujbași este nevoie 
domeniu. Cunoscîndu-și aptitudinile și fiind

limitrofe 
închipuit

în orice

că le sînt frunțile înfierbîntafe de treburi. 
Printre cunoscuți îi disting însă și 
chipuiți. lată unul scund, care 
își scoate atît de tare pieptul 
îl bănui, între altele, de a se 
Făt-frumos. Sînt sigur însă că 
poet. Prea deseori dă buzna 
Fondului literar... Mă uit la- el cum mișcă 

înainte - înapoi, rar, tacticos 
Cine mai este 
scrisă aproape

pe în- 
cînd merge 
înainte îneît 
crede și-un 

se închipuie 
la poarta

din servietă, 
și energic, 
iată lozinca 
tea lui.

ca mine ! ? — 
vizibil pe frun-

ÎNCHIPUIȚII
de Eugen Florescu

sinceri fața de ei, aceștia înțeleg necesitatea 
și acționează destins, ca oameni liberi. în
chipuitul refuză însă o atare situație, iar 
cînd e nevoit s-o poarte (mai trebuie sa 
mănînce și el...) trăiește în chin și povară. 
Refularea lui (de !... om al culturii I) stă 
în turnătoriile și bîrfele care trec pe limba 
lui ca telegramele prin aparatele P.T.T.R.- 
ului.

Spuneam însă ca sînt tipuri șl tipuri. 
Uneori, dimineața, privind pe fereastra bi
roului văd cum vine lumea la serviciu. Sute 
de oameni buni, modești, harnici. Se vede

Eminescu, așa 
vestește Vlahuță, 
lea Victoriei, spre reda'cție, ca 
o umbră. Dar el avea, bineîn
țeles, mari întrebări (despre 
poezie, despre statornicie, des
pre existența însăși). Rămas un 
monument, el își permitea o 
viată cu temeri.

Balon gol, celălalt nu poate 
fi decît un ins solid, sigur, cu 

pas apăsat, cu servietă mare, 
murit căutînd răspunsuri, 
lumea în degetul mic. Așa

cum ne po- 
trecea pe Ca-

voce solidă, cu
Eminescu a 
Celălalt are

crede el...
. Altul, înalt, . .............
ciomag. Cînd sosește iarna și își pune hai
na de piele se vede pe chipul lui cum își 
sporește imaginea despre sine ca la o 
miraculoasă dublare a valorii. Bărbie imo
bilă, linia gurii dreaptă. Nu știe nimeni la 
ce e bun cu adevărat, dar este de o dem-

vine pe alee, fix ca un

(Continuare în pag. a lll-a)
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ORGANIZAȚIA V.T.L.
Instruirile înlocuiesc
acțiunile concrete ?

Pentru o primă cunoștință eu 
problematica vieții de organiza
ție la întreprinderea de confec
ții „Bega" din Timișoara solici
tăm darea de seamă prezentată 
cu prilejul conferinței de alegeri. 
Puțin descumpănită de pretenția 
noastră, secretara comitetului 
U.T.C., Mayzik Margareta, ne 
pune in fața unui text din care 
primele pagini lipsesc, iar pentru 
următoarele pină la 12, întilnim 
o puzderie de fișii de hirtie albă 
aplicate peste rînduri sau chiar 
paragrafe întregi. Au trecut a- 
proape 2 luni de la data confe
rinței și locurile goale au rămas 
tot necompletate. A fost insă 
singurul document aflat in fișe- 
tul comitetului U.T.C. Originalul 
dării de seamă, programul cadru 
de activități, programul trimes
trial de activități, procesele ver
bale etc. au fost luate de tovarășa 
Burcă, activista comitetului mu
nicipal, și duse spre păstrare a- 
colo. Știm, pentru munca de în
drumare și control sînt nece
sare astfel de documente. între
barea care se pune însă este 1 
dar membrii aleși in plenul or
ganizației U.T.C., atunci cînd, în 
urma propunerilor făcute, a dis
cuțiilor purtate, presupunem, au 
fost fixate sarcinile de viitor, nu 
își desfășoară și ei activitatea 
după un plan de muncă rigu
ros stabilit ?

Să admitem în extremis că se 
poate munci fără un program de 
activitate, că fiecare știe ce are 
de făcut și se achită conștiin
cios de sarcinile încredințate, 
înainte de a vedea exact cum 
stau lucrurile, citeva precizări se 
impun. Numărul tinerilor luați 
în evidența organizației este de 
429. Adăugind și neuteciștii ajun
gem la aproape 700. Răsfoim ca
ietul cu procese verbale găsite 
între timp de secretara U.T.C. 
la o colegă care-l păstra perso
nal. în ciuda consemnării foarte 
superficiale a intervențiilor fă
cute de tineri, reținem citeva 
observații care intr-un fel sau 
altul intră sub incidența activi
tății organizației U.T.C. Gabriela 
Kincse : „Din pricina insuficien
tei calificări, tinerele realizează 
produse de slabă calitate... Dis
ciplina este deficitară... se pierde 
multă vreme „la fumat"..., Ace
lași vinovat „indisciplina" este 
adus pe banca acuzării de către 
Maria Banca. Pe Ana Cic o re
voltă obrăznicia multor q. dintre 
colegele ei, felul lor de a fi 
prea libertin. Secretara comite
tului de partid, tovarășa Zoe 
Dănețiu, le vorbea colegelor ei 
mai tinere despre importanța 
deosebită pe care o are reali
zarea ritmică și corespunzătoare 
din punctul de vedere al cali
tății, al sarcinilor de plan. Să 
notăm că toți vorbitorii solici
tau noului comitet ce va fi a- 
les sporirea eforturilor sale 
pentru îmbunătățirea disciplinei, 
intensificarea acțiunilor în do
meniul muncii profesionale și 
politico-ideologice.

Comitetul U.T.C. este compus 
din 15 membri. Aproape toți, in
clusiv secretara U.T.C., au fost 
pentru prima dată aleși în con
ducerea organizației U.T.C. Fi-

Cîteva observații 
privind stilul de muncă 
al unui comitet U.T.C. 
ai cărui membri nu s-au 
mai întîlnit de la alegeri
resc deci ca lipsa de experiență 
să-și spună cuvintul. Dar tocmai 
de aceea tot așa de firesc este 
ca, aceasta fiind situația, acti
vistul comitetului municipal 
U.T.C. să le acorde un sprijin 
nemijlocit. Momentan sensul a- 
cestei stringente necesități se 
rezumă la participarea secreta
rului la instruiri unde i se spu
ne, fixindu-i-se chiar termene, 
ce să facă. Problema căreia ni
meni nu s-a gîndit să-i dea un 
răspuns este cum pot fi reali
zate aceste cerințe ? Am stat de 
vorbă cu cîțiva dintre membrii 
comitetului U.T.C., prezenți in 
schimbul de dimineață in între
prindere. In afară de noi, după 
2 luni de la alegeri, pe Geor- 
geta Mitrofan n-a deranjat-o ni
meni. Ileana Tatarciuc se miră 
cînd îi spunem cite ar putea

face în calitatea ei de responsa
bilă cu probleme culturale, 
dar ce să mai vorbim cînd în 
tot acest răstimp comitetul 
U.T.C. nu s-a întrunit măcar 
o dată într-o ședință de lu
cru. Nu este prin urmare sufi
cient ca activistul comitetului 
municipal U.T.C. să poată spu
ne că el și-a ținut instruirea se
cretarilor, că se află în posesia 
tuturor documentelor cerute. 
Pasul imediat următor este să 
vadă cum se materializează ho- 
tărîrile luate, la nevoie să devină 
el însuși principalul lor anima
tor. Procedind astfel, va constata 
că finalizarea eficientă a unei 
inițiative, impune repartizarea 
responsabilității pe fiecare mem
bru al comitetului. Rezolvînd 
astfel a doua problemă funda
mentală pentru un stil de mun
că real : organizarea muncii co
mitetului U.T.C. Se realizează 
astfel reala instruire a acestuia, 
cu atît mai necesară cu cit 
membrii săi se află la început 
de drum. Practic, intr-o aseme
nea situație tonul stilului de 
muncă trebuie să îl dea comi
tetul municipal U.T.C.

ION DANCEA foto O. PLECAM

Atelierul școală de strungărie de la Liceul de mecanică „Progresul1 
Brăila

CARITATEA Șl ADEVARATA
*

GRIJA FATA DE OM

Realizarea și depășirea sarci
nilor planului de producție, in
tensificarea activității de cerce
tare în cadrul cercurilor tehnico- 
aplicative și integrarea absolven
ților în producție cu o treaptă 
superioară celei de încadrare, 
iată obiectivele chemării la în
trecere lansată de la tribuna 
Conferinței județene U.T.C. de 
organizația U.T.C. a Grupului 
școlar de chimie Piatra Neamț 
și adresată tuturor liceelor de 
specialitate din județ în vederea 
îndeplinirii în mod exemplar a 
sarcinilor ce le revin în cincina
lul revoluției tehnico-științifice.

Argumentele inițiatorilor 7
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Vizităm stația micropilot din 
cadrul laboratorului tehnologic. 
Prin marea diversitate și com
plexitate a instalațiilor concepute 
și realizate în întregime de către 
cadrele didactice, cu sprijinul 
elevilor, a fluxului tehnologic 
continuu ce poate fi asigurat de 
elevi pe parcursul a trei schim
buri, imaginea unei adevărate 
secții, uzinele se conturează tot 
mai clar. Și asta nu e totul. 
„Cîștigul cel mai mare, ne spune 
tovarășul Sergiu Bumbu, direc
torul adjunct al școlii, este acela 
că deja o serie din cercetările 
elevilor își găsesc aici aplicația 
practică. De la început cerce
tarea și producția școlară au fost 
concepute pentru a se realiza o 
producție de mic tonaj (care cel 
mai adesea e importată). Este o 
indicație dată de M.I.C. școlilor 
din subordine. Se așteaptă acum 
de Ia Combinatul chimic Făgă
raș sosirea a încă unui reactor 
de polimerizare rapidă a capro- 
lactamei, masă plastică utilizată 
pentru înlocuirea metalelor în 
realizarea de roți dințate, bucși 
etc. în vederea onorării contrac
telor încheiate cu uzina patrona- 
toare și Uzina de fibre sintetice 
Iași. Alte produse ca antigel,

acetat de zinc, de calciu la nivel 
de puritate avansată, obținute 
ca urmare a unor cercetări și 
experimentări proprii — și. folo
sind cel mai adesea materii pri
me reziduuri de la combinat — 
sînt produse a căror desfacere 
e asigurată integral, înlocuiesc 
importul și aduc beneficii însem
nate în vederea trecerii treptate 
la autofinanțare. în continuare, 
alte teme de cercetare își așteap
tă rezolvarea, apoi finalizarea. 
Adică, trecerea la o producție

ȘCOALA
bil, se va putea trece cît mai cu- 
rînd la obținerea Iul din deșeurile 
care se aruncă. La fel, obținerea 
ureei farmaceutice de către alți 
doi elevi. Olga Scripurcu șl Vic
toria Drăgan prin purificarea 
celei folosite ca îngrășămînt și 
de care anual e nevoie In țară 
de 2,6 tone. De fapt, aceste teme

oboreazA titiiii
de microserie. La ele lucrează 
în special elevii ultimului an 
care își efectuează practica de o 
jumătate de an în combinat. 
Aici, au timpul necesar și posi
bilități multiple de a încerca, 
verifica, experimenta diferite 
analize chimice, beneficiind și 
de îndrumarea tehnică a cadre
lor uzinei. Doi elevi de anul V, 
Rodica Andraș și Petru Vod- 
nischi, încearcă prin metode 
electrochimice recuperarea nive
lului din catalizatorii de nichel 
de la hidrogenarea caprolacta- 
mei. Dacă și studiile economice 
vor dovedi că procedeul e renta-

Capacitate creatoare
(Urmata din pag. 1) 

fabricarea cocsului metalurgic în 
rețeta căruia va crește ponde
rea cărbunilor indigeni slab coc- 
sifleabili și energetici, îmbună
tățirea calității oțelurilor prin 
creșterea purității acestora, fa
bricarea țevilor din oțeluri înalt 
aliate utilizate în industria nu
cleară, aeronautică etc. De fapt, 
programele prioritare ce revin 
metalurgiei vizează tocmai ase
menea acțiuni care necesită e- 
forturi conjugate pe întregul 
flux producție — cercetare — 
proiectare, pe baza cărora se 
vor crea condiții ca la nivelul 
anului 1980 metalurgia să asi
gure economiei întregul necesar 
de produse feroase, neferoase, 
din producția proprie șl prin 
schimburi.

Sintetixînd toate aceste sar
cini și direcții de dezvoltare 
este evident că complexitatea și 
noutatea problemelor ce vor tre
bui rezolvate in etapa următoa
re impun abordarea acestora de 
pe poziții noi, folosind mai bine 
proiectarea și cercetarea, abor- 
dlnd cu mai mult curaj șl ini
țiativă noile tehnologii metalur
gice ; tehnica de calcul trebuie 
sâ participe direct la optimiza
rea pe o treaptă superi
oară a muncii noastre în 
ansamblu. Trebuie să acțio
năm în așa fel incit cincinalul 
următor să devină efectiv și 
în metalurgie cincinalul revolu
ției tehnico-științifice, așa cum 
ne-a îndrumat conducerea noas
tră de partid. Mă adresez în 
mod deosebit tinerilor cercetă-

tori și proiectanți ca, alături de 
cei mai vîrstnici, să colaboreze 
îndeaproape la soluționarea și 
găsirea unor rezolvări îndrăznețe 
acestor multiple probleme teh
nice și tehnologice cu care se 
confruntă metalurgia noastră. 
Știu că ne putem baza pe ei, 
pe capacitatea lor creatoare și 
spiritul de inițiativă pe care 
l-au dovedit pînă acum în ca
drul colectivelor pentru cerce
tarea unor teme importante. La 
ICEM- avem tineri uteciști res
ponsabili de probleme sau co
laboratori în soluționarea unor 
teme de cercetare majore, după 
cum la IPROMET- și IPROLAM 
tinerii incluși în colectivele de 
proiectare au participat la a- 
cordarea asistenței tehnice pa 
teren pentru montarea utilaje
lor șl instalațiilor proiectate, 
pentru probele de montaj. Pu-» 
tem vorbi așadar de o bună ex
periență ce se cere însă conti
nuată și amplificată pe un plan 
superior, corespunzător sarcini
lor cu mult mai mari și mai 
complexe ce ne stau în față.

Dezvoltarea accelerată a me
talurgiei și în special creșterea 
calitativă șl diversificarea pro
duselor, a valorii acestora vor 
conduce la adîncirea perfecțio
nării pregătirii profesionale 
a tuturor cadrelor tehni
ce și economice pentru a 
putea aplica în producție 
cele mai noi metode de muncă 
și tehnologii. In acest sens am 
înființat un centru de perfec
ționare a cadrelor, specific me
talurgiei, la care anual partid 
pă circa 2 000 cadre tehnico-ingi

nerești, în special tineri. Acor
dăm în același timp o atenție 
deosebită promovării cadrelor 
tinere care s-au remarcat prin 
rezultatele obținute la locul de 
muncă, în activitatea profesio
nală. In prezent, ponderea tine
rilor în posturile de conducere 
a unităților, șantierelor, secții
lor și atelierelor reprezintă circa 
30 la sută și slnt posibilități ca 
acest procent să crească mai 
mult în viitor avînd în vedere 
dezvoltările pe noile platforme 
de la Călărași, Zimnicea, Zalău, 
Tecuci, Tulcea, Turnu Severin 
etc., platforme la care avem ne
voie de cadre bine pregătite, 
care să asigure punerea în func
țiune a unităților la termene
le stabilite șl să realizeze sar
cinile de producție ce le revin 
încă din primul an de funcți
onare.

9

de cercetare vor servi și ca 
proiecte \ de diplomă la absol
virea liceului". ,,Sarcina noastră 
imediată — precizează Dorina 
Mazilu, secretara comitetului 
U.T.C. pe școală, este de a atra
ge tot mai mulți elevi la activi
tatea cercurilor cu profil tehni- 
co-aplicativ a căror tematică 
inspirată într-o proporție tot 
mai mare din necesitățile pro
ducției oferă elevilor cadrul 
propice cultivării talentului, în- 
demînării, inițiativei și spiritu
lui creator". Profilul majorității 
claselor însă este de lăcătușerie. 
Prin urmare, ei învață și produc, 
produc și învață în cadrul celor

patru ateliere de lăcătușerie, 
forjă, nichelare și de mașini- 
unelte, executînd atît produse 
pentru dotare, cît și pentru terți, 
pe bază de comenzi ferme. Pla
nul de anul trecut — în valoare 
de 1,5 milioane lei — a fost în
deplinit și chiar depășit. în anul 
în curs, el se situează la același 
nivel. Comitetul U.T.C. pe școa
lă, organizațiile de clasă și-au 
fixat ca obiectiv imediat și de 
perspectivă să acționeze mult 
mai ferm în direcția creșterii 
răspunderii fiecărui elev față de 
pregătirea și participarea la ac
tivitatea practică, pentru respec
tarea strictă a disciplinei de pro
ducție. folosirea eficientă a 
timpului de lucru, cunoașterea, 
îndeplinirea și depășirea norme
lor de producție. în felul acesta, 
se realizează și cel de al treilea 
obiectiv al întrecerii, pregătirea 
absolvenților pentru producție 
cu o treaptă superioară celei de 
Încadrare. Profesorul Gheorghe 
Avarvarei, îndrumătorul U.T.C. 
ne explică : „Absolventul nostru 
este încadrat ca muncitor califi
cat la categoria a doua, dar noi 
îl* pregătim pentru a treia, ghi- 
dîndu-ne după examenele care 
se dau la acordarea unei catego
rii în plus. Prin eforturile conju
gate ale noastre, ale profesorilor 
cu cele ale uzinei, urmărim 
eliminarea acelei perioade de 
acomodare la noul loc de mun
că, așa zisa „Integrare". Noi, la 
curs, iar cei din uzină în timpul 
practicii în producție vom insis
ta în direcția formării deprinde
rilor și priceperii de a stăpîni 
instalațiile și aparatele de care 
vor avea nevoie cînd vor merge 
în producție, în uzină".

ION MIHALACHE

Creștlnîsmul a ridicat carita
tea la rangul unei virtuți su
preme. A situat-o chiar mai 
presus de credință și speranță, 
in „Întîia epistolă a lui Pavel 
către Corinteni" putem citi : 
„Acum dar rămîn aceste trei : 
credința, nădejdea și caritatea; 
dar cea mai mare dintre ele 
este caritatea". în înțelesul dat 
de teologii creștini noțiunii de 
caritate ea semnifică iubirea 
de dumnezeu și de semeni, sau 
altfel spus iubirea de semeni 
prin și pentru iubirea de dum
nezeu. Simpla și pura iubire 
de semeni este deci condiționa
tă, în accepțiunea de mai sus, 
de întreaga capacitate a omului 
de a-1 iubi pe dumnezeu. Evan
ghelia după Matei explicitează 
fără posibilitate de echivoc o 
atare condiționare : „Să iubești 
pe Domnul Dumnezeul tău, cu 
toată inima ta, cu tot sufletul 
tău, și cu tot cugetul tău. A- 
ceasta este cea dintîi și cea mal 
mare poruncă. Iar a doua, ase
menea ei, este : ...să iubești pe 
aproapele tău ca pe tine în
suți".

Motivele carității față de se
meni în viziunea teologiei creș
tine sînt : bunătatea lui dum
nezeu ; faptul că dumnezeu îi 
iubește pe oameni — deci tre
buie să iubim ceea ce iubește 
el — ; faptul că omul este creat 
de dumnezeu, este opera lui 
destinată să-1 glorifice etc. 
Caritatea față de semeni nu se 
justifică astfel In sine și prin 
sine. Chiar dacă este o caritate 
universală — ca în creștinism 
— și nu una restrînsă etnic, ca 
spre pildă în mozaism. în legea 
mozaică, ura și răzbunarea sînt 
reprobate, iar iubirea de se
meni elogiată — toate trei ra
portate însă la un context oa
recum regional, concret-istoric 
poate : în timp ce iubirea 
creștină de semeni este genera
lă, universală. Se scrie tot în 
Evanghelia după Matei : „Să 
nu vă împotriviți celui ce vă 
face rău. Ci, oricui te lovește 
peste obrazul drept, întoarce-i 
și pe celălalt". Iubirea de a- 
proape nu cunoaște așadar — 
în viziune creștină — limite ’. 
ea fiind considerată de sorgin
te „supranaturală" nu cunoaște 
nici chiar limitele „naturale" 
ale simpatiei (dublată de anti
patie), prieteniei (dublată de 
inamiciție), dragostei intre sexe 
(care la un moment dat poate 
înceta, ori se poate transforma 
chiar în ură).

Poate constitui preceptul ca
rității creștine un „pattern" 
(model) sau un Izvor de atitu
dine modernă înscrisă pe firul 
bunătății, altruismului, binefa
cerii. milei și îndurării 7 înain
te să schițez răspunsul aș face 
cîteva detalieri în legătură cu 
felul în care virtutea creștină a 
carității a „funcționat" efectiv 
în societățile întemeiate pe ex
ploatare, cît și în legătură cu

dr. H. CULEA

cultural-artistice

Eroul exemplar
(Urmare din pag. I)

arhitectul ei. Sarcina lui sta-și —...... ..............  — __
tală trebuie îndeplinită prin ho- 
tărîri prompte, lucide și pers
picace. Aceasta, însă, nu exclu
de să fie și om, cu simțurile lui 
aparte, cu îngîndurările proprii, 
cu eventualele lui oscilații între 
stări sufletești sau stări de spi
rit contrarii.

Un exemplu : figura Iul Ște
fan cel Mare, din S&ptămîna 
patimilor, piesa lui Paul Anghel. 
Domnitorul Moldovei este înfă
țișat în cea mai grea confrun
tare pe care l-a pus-o pe umeri 
destinul lui de om și conducător 
de țară. Aceasta, și în numele 
dreptului nostru ca popor de a 
trăi, și în acela al unei comu
nități europene de care se simte 
legat. E om, în deplinul înțeles 
al cuvîntulul: cu înălțimi și scă
deri, cu virtuți și patimi, cu lz-

bucniri eroice ca și cu refugieri 
în tăcere, meditație sau îndoieli 
dureroase. Se simte, însă, și 
purtător al unei investiri înalte, 
al unei necesități istorice. 
Trăiește o îngîndurare severă. 
Resimte un îndemn neîndurător 
de a se descoperi mereu pe sine, 
cu puteri inedite, în continuă 
împrospătare, unele din acestea 
macerate îndelung în frfimîntă- 
rile lui de conștiință, altele iz
bucnind cu hotărîre din intuiția 
clipei. Este și diplomat, și stra
teg. Imprimă prin orice gest, 
chiar și prin cele violente, dem
nitate. Știe să îmbrace și să 
poarte purpura, făcînd a se în
țelege că este în misiunea Iul să 
preia ceva din moștenirea isto
rică și spirituală a Bizanțului, 
în măsură egală este și un om 
al pămîntului și al țăranilor, în
frățit cu aceștia, consimțind să 
împartă cu ei soarta, sărăcia și

prețul necruțător al voinței de 
supraviețuire.

Acest exemplu nu este singu
rul ce poate fi invocat. loan 
Vodă cel Cumplit în piesa cu 
același nume a lui Laurențiu 
Fulga, Tudor Vladimlrescu în 
dramele lui Mihnea Gheorghiu, 
Petru Rareș în viziunea lui Ho- 
ria Lovinescu, Mihai Viteazul 
conceput tot de Paul Anghel — 
pentru a nu-i aminti decît pe 
aceștia — reflectă unghiuri și 
criterii asemănătoare cu privire 
la personajul dramatic în piesa 
istorică. E un fapt interesant, 
puțind să treacă și dincolo de 
domeniul strict al fenomenului 
dramatic. Cultura noastră con
temporană îl poate menționa cu 
încredere. In lumina lui, drama 
istorică își constituie un nou 
orizont și o nouă retorică: nu 
festivlsm, nu declamație stereo
tipă, nu romantism paseist, nu 
reconstituire idealizantă, ci scru
tare critică, dialectică, în mă
sură să reveleze adevăruri con
stitutive din existența Istorică și 
morală a poporului nostru.

sentimentele și deprinderile 
morale pe care le presupune.

Desigur, nu se poate contesta 
că în unele momente și etape 
istorice, creștinismul și chiar 
alte religii și-au legat numele 
de un oarecare efort social de 
organizare a carității. Cum nu 
se poate trece cu vederea fap
tul că nenumărat! martiri ai 
religiei au suferit deopotrivă 
pentru dragostea lor nețărmuri
tă față de dumnezeu și față de 
om. Să amintim în acest sens 
fie și numai exemplul unor re
ligioși care și-au riscat și și-au 
pierdut viața în lagărele nazis
te din anii celui de-al doilea 
război mondial ca luptători 
pentru pace sau pentru salva
rea unor semeni.

împrejurările și cazurile e- 
xemplare — explicabile poate 
în mai mică măsură prin im
perativul carității creștine și 
mai mult prin integritatea per
soanei umane — nu pot ascun
de faptul că în societățile ba
zate pe exploatare, preceptul 
creștin, etc., al „dragostei de 
aproape" nu intra în contradic
ție cu consfințirea proprietății 
private — izvor de exploatare 
și ură între oameni. Este drept 
că cei bogați, crescuți în spiri
tul carității creștine, trebuiau 
să-i ajute pe cei săraci „din 
huzurul lor". Filantropia bur
gheză, de pildă, rima perfect 
cu exploatarea capitalistă, des- 
chizînd, totodată, celor bogați 
„porțile spre împărăția ceruri
lor". Caritatea fariseică expri
mată adeseori printr-o filan
tropie ieftină contribuia, desi
gur,. la permanentizarea unei 
stări în care după cum scria 
poetul Heine „unii să bea la 
nesfîrșit și cu plăcere vin, iar 
alții să accepte a bea cu plă
cere apă". Filantropia, mila, 
binefacerea — astfel concepute
— 6înt profund imorale pentru 
cei ce le practică și adînc umi
litoare pentru cei ce le supor
tă. In multe cazuri filantropia
— așa cum se practică ea în
capitalismul 
constituie 
eschivare 
unele țări 
re scutesc 
te), sau o __________
sporire a notabilității și bogăției 
„filantropilor" înșiși. Cît pri
vește filantropia organizată de 
înseși instituții statale, aceasta 
are întotdeauna mai curînd te
meiuri politice și economice de
cît religioase.

Dar să lăsăm deoparte aceas
tă problematică „macro-socia- 
lă" a carității și să ne întoar
cem la „scana" tineretului de 
azi. înseamnă oare că dată 
fiind „compromiterea istorică*' 
a valorilor milei, binefacerii, 
indulgenței, mizericordiei, fi
lantropiei și altor forme ale 
„grijii față de om", tineretul 
nostru nu mai trebuie educat 
în acest spirit ? Nu voi răs
punde încă la întrebare deoa
rece au mai rămas de făcut 
cîteva precizări preliminarii, 
unele de ordin strict termino
logic chiar. Mila, în general 
vorbind, se referă la sentimen
tul de compasiune pentru su
ferința semenului tău ; indul
gența se referă Ia sentimentul 
iertării, precum și la tendința 
de a scuza, de a găsi circum
stanțe atenuante ; mizericordia 
este mila care, conjugată cu 
bunătatea, iartă orice ; binefa
cerea este înclinația de a face 
bine din bunătate ; întrajutora
rea — acțiunea de a veni în aju
tor ; altruism — Iubire dezinte
resată față de alții ; abnegația
— sacrificiu spre binele altora. 
Cu precizările făcute să încer
căm un 
tie.

La un 
abstract, 
carității 
gența,

contemporan — 
doar o tentativă de 
de la impozite (în 
operele de bineface- 
de anumite impozi- 
simplă metodă de

început da demonstra-
nivel strict teoretic, 
preceptul creștin al 

reclamă mila și indul- 
mizericordla, bineface-

rea, filantropia ș.a., nu ca for
me ale grijii dezinteresate față 
de semen — în concretitudinea 
sa fizică și psihică, materială 
și ideală — ci ca mijloace pen
tru auto-salvarea insului ce as
cultă de legea iubirii de dum
nezeu. De altfel, teologul creș
tin numit Sfintui Toma scrie 
textual : „Toată rațiunea de a 
iubi pe Dumnezeu se află în 
aceea că el este tot binele nos
tru. Presupunînd, prin imposi
bil, că Dumnezeu nu este binele 
omului, acesta din ‘urmă nu ar 
avea nici un temei să-1 iubeas
că". Și deci nici să-și iubească 
semenii. Astfel zdruncinîndu-se 
credința religioasă sau năruin- 
du-se ideea că dumnezeu este 
tot binele nostru — și sînt su
ficiente temeiuri pentru o atare 
năruire — nu mal există nici o 
rațiune religioasă pentru iubi
rea de semeni. Or, dacă dum
nezeu ar fi tot binele nostru 
oamenii ar trebui să fie egali, 
în așa fel îneît unii să nu aibă 
nevoie de mila, indulgența, bi
nefacerea altora. Dar, cum știm, 
lucrurile nu stau astfel. Iată, 
deci, cît este de precar temeiul 
logico-teologic al carității creș
tine, al dragostei creștine de 
om.

Dimpotrivă, concepînd carita
tea în chip laic ca dragoste 
nemijlocită față de semeni, a- 
vem un temei pe deplin rațio
nal pentru a ști de ce trebuie 
să ne exercităm altruismul, în
trajutorarea, ș.a., ca forme ale 
unei griji reale, autentice față 
de aproapele nostru ; pentru a 
ști cum trebuie să ne exercitări 
in concret caritatea.

împrejurările concreta de via
tă fac ca oamenii să aibă ne
voie unii de alții. Întrajutora
rea constituie deci sensul vieții 
sociale. Ea nu trebuie să cape
te însă forma înjositoare a fi
lantropiei, oamenii sînt pe de
plin egali în fata condițiilor 
vieții sociale : nimeni nu tre
buie pus în situația de a cerși, 
de a trăi din mila cuiva. Mun
ca este o îndatorire de onoare 
ce zămislește dreptul la o viață 
decentă, îndestulată, iar cei a- 
flați în imposibilitatea de a 
munci — bolnavi, infirmi, bă- 
trînl, eopîi etc., — beneficiază 
de pe urma muncii lor trecute, 
sau a muncii pe care o vor 
presta în viitor. Munca’ socială, 
colectivă în substanța ei, rezi
dă prin întrajutorare. Socie
tatea socialistă — oamenii mun
cii libere — convertesc carita
tea colectivă în echitate, lege 
de bază în funcționarea orîn- 
duirii noi. Dar oare faptul că 
munca presupune întrajutora
re conduce stihinic, automat 
spre o sferă în care caritatea 
individuală devine de prisos 7 
Desigur că nu. Colectivitatea 
nu există decît prin oameni, iar 
dacă aceștia ar fi văduviți de 
caritate, de bunătate, omenie, 
spirit de întrajutorare, al- 
struism ș.a., nici cea mai per
fectă orînduire socială nu ar 
putea fi considerată umană. 
Iată de ce atît caritatea afecti
vă, cît și cea efectivă sînt ne
cesare fiecărui om nou, con
structor al socialismului. Cari
tatea, implicată de umanismul 
socialist se află însă la antipo
dul preceptului carității crești
ne, deoarece : a) se manifestă 
ca grijă nemijlocită față de om, 
față de nevoile, drepturile și 
datoriile sale social-umane ; b) 
izvorăște nu dintr-o credință în 
supranatural, ci din mecanismul 
obiectiv de funcționare a ra
porturilor intertimane și socia
le. socialiste ; c) refuză mizeri
cordia conjugată cu indulgența 
șl practică o intransigență izvtW 
rită din necesitatea obiectivă 
de dezvoltare atît a colectivită
ții, cît și a personalității uma
ne ; d) este compatibilă cu ati
tudinea critică și autocritică ca 
manifestări ale lipsei de indife
rență față de om ; e) cultivă 
mila șl sentimentul de compa
siune doar în măsura în care 
acestea nu înjosesc demnitatea 
celui căzut în .suferință, nu 
contravin echității.

Paralel cu, desfă
șurarea întâlnirilor 
tinerilor cu delegații 
la Congresul al X- 
lea, unde se dezbate 
ampla și emoționan
ta cumntare rostită 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la deschi
derea lucrărilor fo
rumului tinereții și 
se prezintă sarcinile 
ce revin membrilor 
organizațiilor U.T.C. 
în lumina raportului 
prezentat la Con
gres, in județul 
Neamț au loc și alte 
ample activități po
litico-educative și
cultural-artistice.

o In localitățile Bi- 
caz. Piatra Neamț, 
Roman, Tirgu Neamț, 
Dragomirești, Birgă-

oani, cu ocazia aces
tor întâlniri, la peste 
200 tineri elevi, 
muncitori, țărani li 
s-au înmînat carne
tele de membri ai 
organizației U.T.C.,

NEAMȚ
fiind declarați „Ge
nerația Congresului".

• Treizeci de for
mații de teatru, al
cătuite din tineri de 
diferite profesii se 
întrec pe scena că
minelor culturale și 
caselor de cultură în 
cadrul Festivalului 
teatrului scurt. Spec
tacolele, desfășurate 
în șase centre din

județ în fu/L unui 
public numeros, s-au 
bucurat de un bine
meritat succes.

• Chipul tînărului 
comunist oglindit în 
filmul românesc este 
genericul sub care în 
mai multe orașe și 
comune ale județului 
se desfășoară con
cursuri gen „Cine 
știe ciștîgă".

• în toate organi
zațiile U.T.C. din o- 
rașele și comunele 
județului în aceste 
zile are loc Festiva
lul cîntecului și ver
sului patriotic. La 
faza de masă slnt 
antrenați peste 68 000 
tineri.

DUMITRU DUCA

O H©UĂ TK.AGEK.E
La 25 noiembrie 1975
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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

DISCIPLINĂ .
Șl RIGOARE ȘTIINȚIFICA

(Urmare din pag. I)
re o ordine riguroasă în dome
niul sistematizării, proiectării și 
realizării arterelor de circulație
— avind în vedere și avizul 
Consiliului Legislativ — comisi
ile au avizat favorabil, în una
nimitate, proiectul de lege.

în cuvîntul său, deputatul Va- 
sile Mușat a relevat că actul 
normativ aflat în dezbatere con
stituie o completare necesară, de 
o deosebită importanță, a re
glementărilor stabilite prin Le
gea privind sistematizarea teri
toriului și localităților. Prin pre
vederile sale, proiectul noii legi 
răspunde obiectivelor stabilite 
de Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român de dez
voltare economico-socială a ță
rii, a tuturor județelor și locali
tăților, de ridicare continuă a 
nivelului de trai material și 
spiritual al poporului.

Vasta activitate ce se desfă
șoară în prezent, pentru elabo
rarea planului de dezvoltare eco- 
nomico-socialâ și de sistemati
zare a localităților — a arătat 
deputatul —- evidențiază necesi
tatea unor reglementări unitare, 
stabilite rațional, pentru perfec
ționarea și dezvoltarea rețelei 
de străzi, a circulației în orașe 
și sate. Subliniind că apărarea 
și economisirea terenului este o 
datorie primordială, o problemă 
națională, vorbitorul a spus : 
Consultarea oamenilor muncii 
asupra tuturor problemelor care 
privesc localitățile lor, atragerea 
maselor la realizarea planurilor 
și programelor de dezvoltare e- 
conomico-socială este un prin
cipiu constant al politicii parti
dului, care se regăsește și in 
proiectul pe care îl dezbatem. 
Sîntem convinși că oamenii 
muncii din Vîlcea vor primi cu 
aprobare, cu bucurie legea ce 
va fi adoptată de Marea Aduna
re Națională.

L>t jutatul Ion Gheorghe a a- 
răta.^în cuvîntul său, că moda
litățile folosite pînă acum. în a- 
bordarea problemelor de siste
matizare a străzilor au condus de 
multe ori la soluționări neuni
tare,' la dimensionări neecono
mice și consumuri mari de su
prafețe de teren, la unele nea
junsuri ce s-au manifestat și în 
Capitală, și care au făcut obiec
tul unor îndreptățite critici din 
partea conducerii partidului.

Proiectul de lege aflat^în dez
batere — a subliniat vorbitorul
— răspunde unor cerințe strin
gente ale dezvoltării economico- 
sociale a localităților. Aplicarea 
legii va contribui la statornicirea 
unei ordini depline în acest do
meniu, la întărirea disciplinei în 
proiectarea și realizarea artere
lor de circulație. Pentru Capita
lă, ținînd seamă de ritmurile 
înalte ale dezvoltării sale eco- 
nomico-sociale și edilitar-urba- 
nistice, noua lege va avea o im
portanță deosebită, constituind 
un sprijin real în rezolvarea 
sarcinilor care vor reveni în vi
itor oamenilor muncii bucu- 
reșteni. In această ordine de i- 
dei, vorbitorul a exprimat mul
țumiri secretarului general al 
partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru 
indicațiile date în domeniul dez
voltării, modernizării și siste
matizării Capitalei.

Exprimind opiniile cetățenilor 
pe care îi reprezintă, deputata 
Valeria Stănescu a spus : Așa 
cum este concepută, legea 
pune capăt unor practici exis
tente pînă în prezent de a face 
drumuri la întîmplare, de a 
scoate din circuitul firesc în
semnate suprafețe de teren. 
Spun toate acestea, gîndindu-mă 
și la comuna în care trăiesc și 
muncesc, Leordeni, precum și la 
celelalte localități ce fac parte 
din circumscripția noastră. Cu 
ocazia întocmirii schiței de sis
tematizare am avut în vedere 
corectarea acestei situații și re
ducerea rețelei de drumuri la 
striZ'’’ necesar, urmînd ca, în 
confounitate cu noua lege, să 
revizuim în spiritul ei, prevede
rile referitoare la suprafața 
carosabilă a străzilor și trotuare
lor.

Deputatul Ion Iliescu a sub
liniat, în cuvîntul său, faptul că 
este salutară ideea de a asigura,
— prin lucrările de sistematizare 
și realizare a arterelor de circu
lație — păstrarea și folosirea sis
temului de străzi existente. Se 
au, astfel, în vedere nu numai 
reducerea cheltuielilor în con
strucția urbană, ci și conserva
rea și integrarea în noua fizio
nomie a localităților a specificu
lui local, a moștenirii edilitare, 
urbanistice, arhitecturale lăsate 
de înaintași, menținerea notei 
distincte a fiecărei localități.

Vorbitorul a apreciat rațională

prevederea ca proiectarea șî exe
cutarea noilor rețele stradale să 
se facă în devans față de reali
zarea noilor obiective economice, 
social-culturale și a locuințelor. 
In acest scop, trebuie să fie pre
văzute fondurile necesare, prin 
plan, la începutul fiecărui 
cincinal, odată cu aprobarea 
schițelor de sistematizare a lo
calităților și amplasamentelor 
construcțiilor industriale și ci
vile. Pornind de la faptul că rit
murile actuale de realizare a in
vestițiilor urbane impune extin
derea mijloacelor și tehnologiilor 
industriale, deputatul a arătat că 
vor trebui delimitate mai bine 
elementele supuse tipizării și a- 
vizării organelor centrale de di- 
rectivare, lăsînd un cîmp mai 
larg de inițiativă unităților de 
proiectare teritorială, care au 
căpătat o suficientă experiență 
în ultimii ani și dispun de ca
dre calificate.

Ca deputat și primar al mu
nicipiului Brașov, a spus Gheor
ghe Dumitrache, consider că 
proiectul de lege supus astăzi 
dezbaterii noastre oglindește 
preocuparea consecventă a parti
dului și guvernului pentru adîn- 
cirea și amplificarea activității 
de sistematizare, de integrare 
armonioasă a noilor obiective cu 
caracter economic, social-cultu
ral sau de locuințe în cadrul ar
hitectural și al sistemului stra
dal existent, respectînd particu
laritățile fiecărei localități.

In cuvîntul său, deputatul a 
apreciat că prevederile proiec
tului de lege sînt realiste și că, 
prin sporirea preocupării de gos
podari ai orașului, ele pot fi 
atinse, conducînd la creșterea 
densității suprafeței locuibile la 
hectar, la îmbunătățirea circula
ției și sporirea eficienței eco
nomice a investițiilor.

Aș remarca, în primul rînd, 
faptul că în proiectul de lege 
este clar formulată concepția 
unitară privind realizarea siste
matizării și proiectării arterelor 
de circulație, ținîndu-se seama 
de condițiile specifice localită
ților, pe baza prevederilor pla
nului național unic de dezvolta
re economico-socială a țării — a 
spus deputatul Antoniu K6mi- 
veș. în legătură cu gospodărirea 
terenurilor, aș dori să subliniez 
necesitatea ca, în toate cazurile 
de modernizare sau rectificare 
a drumurilor de orice categorie, 
să se urmărească cu consecvență 
aplicarea celor mai raționale 
soluții, care să înlesnească re
darea unor importante suprafețe 
producției agricole sau altor ac
tivități productive.

Deputatul și-a exprimat con
vingerea că legea sistematizării, 
proiectării și realizării arterelor 
de circulație în localitățile ur
bane și rurale va conduce la 
îmbunătățirea întregii activități 
din sectorul transporturilor ru
tiere, la sporirea contribuției a- 
cestuia la înfăptuirea programu
lui de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Relevînd însemnătatea preve
derii privind aprobarea schiței 
de sistematizare a localităților 
odată cu cea a sistematizării ar
terelor de circulație, deputatul 
Ioan Ichim a arătat că în acest 
mod se asigură o concepție uni
tară, strîns legată de perspecti
vele dezvoltării economico-socia- 
le a localităților potrivit unor 
norme obligatorii. El a precizat 
că astfel se înlătură, o serie 
de neajunsuri care s-au mani
festat pînă în prezent în acest 
domeniu, se creează condiții 
pentru o cheltuire mal econo-

micoasă a fondurilor, pentru o 
corelare mal bună a lucrărilor.

Vorbitorul s-a referit, de 
asemenea, la caracterul deo-

important al pre
vederii ca lucrările de sis
tematizare, de construire șî
întreținere a arterelor stra-

dale să se realizeze cu parti
ciparea activă a cetățenilor. A- 
ceasta va da posibilitatea consi
liilor populare să valorifice su
gestiile și propunerile oamenilor 
muncii, de a-i atrage într-o 
măsură și mai mare în cadrul 
acțiunilor de muncă patriotică.

După ce a discutat, pe artico
le, proiectul, Marea Adunare Na
țională a adoptat în unanimita
te, prin vot deschis, Legea pri
vind sistematizarea, proiectarea 
și realizarea arterelor de circu
lație în localitățile urbane și 
rurale.

în încheierea primei părți a 
sesiunii, tovarășul Nicolae Gio- 
san a anunțat că proiectele de 
legi înscrise la celelalte puncte 
de pe ordinea de zi, dintre care 
unele se află în dezbatere publi
că, ca și alte proiecte de legi ce 
se vor primi la Biroul M.A.N., 
urmează să fie examinate de că
tre comisiile permanente de re
sort și apoi vor fi supuse Marii 
Adunări Naționale.

Data reluării în plen a lucră
rilor sesiunii va fi anunțată ul
terior.

Din experiența zootehniștilor din Câteasca-Ârgeș

Expunerea la proiectul Legii
privind sistematizarea, proiectarea

și realizarea arterelor de circulație
in localitățile urbane și ruraleA

prezentată de tovarășul Iosif Uglar
Subliniind că din însărcinarea 

Consiliului de Miniștri supune 
spre dezbatere și adoptare pro
iectul de Lege privind sistema
tizarea, proiectarea și realizarea 
arterelor de circulație în locali
tățile urbane și rurale, elaborat 
ca urmare a sarcinilor trasate 
de conducerea superioară de 
partid și de stat și pe baza in
dicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a 
spus :

Dezvoltarea economică și so
cială a tuturor localităților ur
bane și rurale din țara noastră, 
amploarea construcțiilor ce se 
realizează în fiecare an, crește
rea continuă a transporturilor 
de bunuri și persoane impun ca 
o necesitate imediată, izvorîtă 
din transformările urbanistice ce 
au Ioc în patria noastră, siste
matizarea complexă a localități
lor, zonificarea funcțională, am
plasarea rațională a noilor in
vestiții, organizarea judicioasă 
a rețelei stradale existente și 
proiectarea eficientă a dezvoltă
rii arterelor de circulație ceru
tă de amplasarea noilor obiecti
ve economice și sociale.

In abordarea și soluționarea 
acestei probleme deosebit de în
semnate ne-am bucurat de spri
jinul permanent și îndrumarea 
prețioasă ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Indicațiile judicioase, 
de o mare utilitate practică, 
date de secretarul general al 
partidului, analiza atentă și a- 
mănunțită pe care a făcut-o 
schițelor de sistematizare a mu
nicipiilor și orașelor, zonelor și 
platformelor industriale, ampla
sării obiectivelor economice și 
sociale prevăzute în proiectul 
planului cincinal 1976—1980, au 
constituit jaloanele fundamenta
le ale actualului proiect de lege, 
în cadrul acestor analize, pă
trunse de grija deosebită pen
tru ridicarea pe trepte superi
oare a organizării social-econo- 
mice a tuturor orașelor țării, au 
fost făcute observații critice 
privind folosirea terenului, so
luționarea amplasării obiective
lor economice și sociale, păstra
rea și încadrarea fondului de 
construcții valoros existent, rea
lizarea de ansambluri urbane 
închegate, utilizarea sistemului 
stradal existent, scurtarea dis
tanțelor de transport în vederea

îmbunătățirii condițiilor de trai 
ale populației.

Pornind de la aceste valoroase 
indicații s-au elaborat studii și 
analize aprofundate privind sis
tematizarea localităților, o a- 
tenție deosebită acordîndu-se ne
cesităților reale de dezvoltare a 
sistemului de circulație și tran
sport. Pe baza acestor studii s-a 
întocmit proiectul de Lege pri
vind sistematizarea, proiectarea 
și realizarea arterelor de circu
lație în localitățile urbane și 
rurale care se prezintă Marii 
Adunări Naționale.

Proiectul de lege este un act 
legislativ de o mare însemnăta
te, care reglementează unitar și 
științific, în contextul general de 
sistematizare a localităților, pro
blemele proiectării, realizării și 
întreținerii arterelor de circula
ție necesare traficului rutier, 
transportului în comun, precum 
și amplasării construcțiilor în ra
port cu sistemul de străzi actu
ale și de perspectivă, potrivit 
unor norme obligatorii ce asi
gură păstrarea rețelei de străzi 
existente, creșterea eficienței și 
sigurarTței transporturilor.

Valorificarea elementelor tra
diționale din arhitectura locali
tăților, a clădirilor reprezentati
ve, care contribuie la formarea 
caracterului particular și speci
fic al fiecărei localități, este asi
gurată prin prevederea ca la sis
tematizarea, proiectarea și rea
lizarea arterelor de circulație în 
localități să se aibă în vedere 
păstrarea și folosirea sistemului 
de străzi existente, a alinierilor 
lor, evitarea demolărilor, con
servarea construcțiilor, a speci
ficului arhitectural și urbanistic 
al localităților.

Relevînd că un rol Important 
în aplicarea legii revine comi
tetelor executive ale consilii
lor populare județene și al mu
nicipiului București, care răs
pund de proiectarea și realizarea v 
arterelor de circulație, în con
dițiile prezentei legi avînd o- 
bligația de a coordona toate 
lucrările de investiții, moderni
zări, reparații șl întreținere ce 
se realizează pe arterele de cir
culație, vorbitorul a evidențiat, 
în același timp, că noul act nor
mativ prevede măsuri prin care 
se asigură participarea activă a 
populației la înfăptuirea acestor 
obiective ; în acest scop, este

stipulată obligația pentru consi
liile populare de a informa ce
tățenii asupra principalelor as
pecte reieșite din dezvoltarea 
circulației, de a analiza suges
tiile și propunerile acestora și 
de a-i atrage în cadrul unor 
acțiuni organizate la realizarea 
măsurilor adoptate.

Proiectul de Lege privind sis
tematizarea, proiectarea și rea
lizarea arterelor de circulație în 
localitățile urbane și rurale rea
lizează pentru prima dată în 
țara noastră o legislație unitară 
care garantează ordinea și dis
ciplina în acest domeniu deo
sebit de important, asigură 
condițiile optime pentru dez
voltarea continuă a economiei 
naționale și sistematizării locali
tăților urbane și rurale din 
România. Această lege, după 
intrarea în vigoare, va marca o 
etapă nouă, calitativ superioară, 
care va crea condițiile cele mai 
bune pentru traducerea în viață 
a politicii Partidului Comunist 
Român și a statului, stabilite de 
Congresul al XI-lea și în Pro
gramul Partidului Comunist 
Român, pentru sistematizarea 
teritoriului și a localităților ur
bane și rurale. Pe aceste con
siderente se propune Marii A- 
dunări Naționale proiectul de 
lege pentru a fi dezbătut și a- 
probat.

In urmă cu doi ani, în comuna 
Căteasca, județul Argeș se înăl
țau cele șapte grajduri, precum 
și alte clădiri-anexe ale Asoci
ației economice de stat și coo
peratiste pentru îngrășarea tine
retului taurin. Și tot atunci, pe 
inginerul Ștefan Manole, azi di
rector al asociației, l-am întîlnit 
la Comitetul județean U.T.C., 
unde cerea să i se recomande 
tineri care vor să lucreze în zo
otehnie. Și nu a trebuit să treacă 
mult timp ca unitatea amintită, 
datorită rezultatelor bune obți
nute în creșterea și îngrășarea 
animalelor, să fie tot mai 
mult cunoscută în județe
le țării. Propriu-zis asoci
ația și-a început activita
tea la data de 6 mai 1974, 
cînd a preluat din mers de la 
constructor primele grajduri, 
ultimul fiind dat în folosință la 
15 ianuarie 1975, dată la care a 
fost populat la întreaga capaci
tate. Planul livrărilor de carne 
pe anul în curs este de 1500 
tone. Pînă la mijlocul lunii no
iembrie, prin creșterea și îngră
șarea celor peste 9 000 capete 
bovine au fost livrate pieții 1 900 
tone carne, iar pînă la finele 
anului vor mai fi livrate alte 
100 tone carne. Realizările au 
fost posibile datorită unei fu
rajări și îngrijiri corespunzătoa
re a animalelor care ajung la 
greutatea de livrare în maxi
mum 11 luni de la introducerea 
lor în îngrășătorii. Zilnic pe 
complex se realizează un spor 
mediu în greutate pe cap de 
animal de 980 grame, cu o sută 
de grame mai mult decît cifra 
planificată. Fapt ce demonstrea
ză încă o dată, dacă mai este 
nevoie, potențialul ridicat al 
animalelor atunci cînd se bucu
ră de o bună hrănire și îngri
jire, Totul depinde de oameni, 
de dragostea și pasiunea pentru 
profesia aleasă. Cine sînt acești 
oameni harnici ? Poate ar tre
bui să începem cu directorul 
unității, Ștefan Manole, pentru 
buna organizare și alegerea 
unor tehnologii adecvate produc
ției ; ori cu uteciștii Elena 
Muscalu, Ioan Tudor, Gheorghe 
Leca, Doina Dumitrescu, Ion 
Badea, Nicolae Șoancă, Dumitru 
Vînătoru, pentru modul cum 
știu . să aplice în practică cu
noștințele teoretice ; sau cu tî- 
nărul medic veterinar loan 
Neacșu, care după nici doi ani 
de activitate a reușit să reducă

mortalitatea animalelor. Și nu 
numai cu ei, pentru că la Că- 
teasca fiecare îngrijitor, într-un 
fel sau altul, constituie un 
exemplu de corectitudine și hăr
nicie.

— Cum s-au obținut asemenea 
producții încă din primul an de 
activitate ?

— Rezultatele bune obținute 
se datoresc faptului că am apli
cat în practică cerințele impuse 
de tehnologiile moderne de 
creștere a animalelor — ne spu
ne medicul veterinar loan Neac- 
șu. încă de la popularea prime
lor grajduri animalele au fost 
separate pe categorii de greu
tate. în prima fază animalul este 
îngrășat de la greutatea de 40 kg, 
la greutatea de 120 kg, cînd este 
trecut la faza a doua, unde este 
îngrășat pînă la greutatea de 
livrare, adică peste 350 kg. In 
ambele faze, animalele primesc 
rații uniforme de furaje, chiar 
la discreție am spune. Pentru 
că după părerea noastră tot se
cretul constă în modul în care 
se face furajarea. Practica su- 
praalimentării tăurașilor numai 
în perioada finisării nu-ți aduce 
nici un kilogram de carne în 
plus dacă animalul nu s-a bucu
rat de o îngrijire deoșebită încă 
din primele zile după naștere. 
Subliniez aceasta întrucît sînt 
mulți crescători de animale care 
se pare că au uitat aceste ele
mentare cerințe. Și cînd vorbesc 
despre furajarea animalelor, mă 
refer la un asemenea sistem de 
alimentație, la întocmirea unor 
asemenea rații furajere, care 
să pună în valoare întregul 
potențial productiv al tăurași
lor. Sporurile zilnice de 
carne 1 200 — 1 300 gra
me pe care le obținem de la 
unele exemplare nu pot fi ex
plicate numai prin faptul că le 
asigurăm hrana la discreție. To
tul constă în asigurarea unor 
rații uniforme pe întreaga peri
oadă. De aici încolo, sporirea 
producției depinde de oameni, 
de felul cum fiecare îngrijitor 
respectă programul de hrănire 
și îngrijire. Sîntem o unitate tî- 
nără și este normal ca majori
tatea oamenilor să fie tineri, 
(media de vîrstă este sub 28 ani), 
dar pricepuți, dornici de afirma
re. De fapt, datorită lor cît șî 
celorlalți muncitori, anul acesta- 
vom obține un beneficiu de pes
te trei milioane lei.

Joi seara, s-a înapoiat de la 
Berlin delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a participat la reu
niunea Comisiei redacționale, 
pentru pregătirea Conferinței 
partidelor comuniste și munci
torești din Europa.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

A fost prezent dr. Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

★
Pe aeroportul central din 

Berlin, delegația P.C.R. a fost 
condusă de Hermann Axen, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G., de 
activiști ai C.C. al P.S.U.G. A 
fost prezent Vasile Vlad, am
basadorul României în R. D. 
Germană.

ÎNTÎLNIRE
Tovarășul Gheorghe Pană, 

președintele Consiliului Central 
~ s-a întîlnit joi di- 

delegația Uniunii 
Oamenilor Muncii 

(UNTGB),

Tovarășul
al U.G.S.R., 
mineață cu 
Naționale a 
din Guineea-Bissau _____ ,,
condusă de Pascoal Alves, se* 
cretar general al UNTGB, carer 
la invitația Consiliului Central, 
al U.G.S.R., face o vizită de pri
etenie și schimb de experiență 
în țara noastră.

TELEGRAMĂ
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Giosan, a a- 
dresat o telegramă de felicitare 
președintelui Consiliului Legis
lativ al Republicii Zair, Bo- 
Boliko Lokonga, cu prilejul re
alegerii sale în această funcție.;

MANIFESTARE
Ansamblul „Liaonin" din 

Chineză, care întreprinde 
turneu în țara noastră, a 
zentat miercuri și joi, la Timi
șoara, spectacole de cîntece și 
dansuri, inspirate din viața, 
lupta și munca poporului chi
nez, pentru edificarea socialis
mului în patria sa, din bogata 
tradiție culturală, obiceiurile și 
datinile populare chinezești.

R.P. 
un 

pre

A APĂRUT i 

„ERA 
SOCIALISTĂ"

REVISTA TEORETICA 
SOCIAL-POLITICA A 
MITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN
22/1975 ANUL LV, 

NOIEMBRIE
Din sumar :

• La împlinirea unui an de 
la Congresul al XI-lea al 
P.C.R. revista publică edito
rialul : PROGRESUL MUL
TILATERAL AL PATRIEI 
SOCIALISTE

• CONSULTAȚII • ȘTI- 
INȚA-lNVAȚAMlNT • CRE
AȚIA LITER AR-ARTISTI
CA • VIAȚA INTERNAȚIO
NALA • CURENTE ȘI IDEI
• CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII
• REVISTA REVISTELOR

OVIDIU MARIAN

Grupele preliminare ale celui de-al XI-lea
Campionat mondial de fotbal

Ieri la Ciudad de Guatemala, 
au fost stabilite prin tragere la 
sorți grupele preliminare ale 
celui de-al 11-lea Campionat 
mondial de fotbal, al cărui tur
neu final este programat între 
1 și 25 iunie 1978, în Argentina. 
Echipa României va participa 
în GRUPA A 8-A împreună cu 
selecționatele Iugoslaviei și Spa
niei.

Iată și componența celorlalte 
grupe europene : GRUPA 1 : 
Polonia, Portugalia, Danemarca, 
Cipru ; GRUPA A 2-A : Italia. 
Anglia, Finlanda, Luxemburg ; 
GRUPA A 3-A : R. D. Germană, 
Austria, Turcia, Malta ; GRUPA 
A 4-A : Olanda, Belgia, Irlanda

ÎNCHIPUIȚII

de Nord, Islanda ; GRUPA A 
5-A : Bulgaria, Franța, Irlanda ; 
GRUPA A 6-A : Suedia. Elveția, 
Norvegia ; GRUPA A 7-A : Sco
ția, Cehoslovacia, Țara Galilor ; 
GRUPA A 9-A : U.R.S.S., Unga
ria, Grecia. Cîștigătoarele pri
melor opt grupe din zona euro
peană se califică pentru turneul 
final, iar prima clasată îngrupa 
a 9-a va Susține un meci de ba
raj cu a treia clasată în turneul 
final al zonei sud-americane.0 
Iată și alcătuirea grupelor zonei 
America de Sud : GRUPA 1 : 
Brazilia, Paraguay, Columbia ; 
GRUPA A 2-A : Uruguay, Boli
via, Venezuela ; GRUPA A 3-A : 
Chile, Peru, Ecuador. Cîștigă
toarele celor trei grupe participă 
la un turneu, iar primele două 
clasate se califică pentru turneul 
din Argentina.

★

(Urmare din pag. I)

Sorin, băiatul de 12 ani, era la 
muncă patriotică cu școala. Eca- 
terina, fetița de 10 ani, învăța 
după masă, cei doi gemeni, de 
7 ani, Dan și Viorica, nedespăr- 
țiți, plecaseră împreună la pîine, 
Claudia, fiica cea mică — 6 ani — 
era la grădiniță, iar cei doi băieți 
Marius și Ovidiu de 5 și 3 ani, la 
creșa din cartier.

— Se cunoaște lipsa tatălui î 
Dacă nu era izgonit de acasă a- 
vea cine să taie lemne, să poarte 
grijă de treburile mari și grele 
ale familiei, spun Ecaterinei 
Sava moralizînd situația.

— Da, ne-a lăsat pe toți nouă 
în prag de iarnă și-a plecat ! Eu 
sînt acum bolnavă, copiii sînt 
prea micuți ca să m-ajute, fa
cem și noi ce se poate și vom 
fi liniștiți fără să mai suportăm 
atîtea scandaluri și stricăciuni 
din partea tatălui !

In curte — lemne nesparte. O- 
grada, destul de mare, trebuia 
să devină o frumoasă grădină de 
legume ; totul rămăsese în pa
ragină, se observa absența unei 
mîini harnice, de gospodar pri
ceput. De ce și-o fi izgonit tatăl? 
încerc să clarific aceasta prin 
copiii care sosesc pe rind acasă. 
Mai întîi apar gemenii cu cinci 
piini în mină : „Mamă, nu am 
găsit altă pîine decît franzelă !“. 
Ecaterina Sava îmi spune că așa 
fac gemenii cînd merg ei la 
pîine, cumpără pîine albă ! Spre 
ora 19, vine de la școală Ecate
rina — fiica, „gospodina fami
liei". „locțiitoarea mamei". A- 
duce un zece în carnetul de note. 
Se bucură mama, s-ar fi bucu
rat, cred, și tatăl. Dar acesta lip-

sește, nu poate trăi această 
bucurie ! „Ți-e dor de tăticu ?“ 
— o întreb. „Da, mi-e dor 
„Nu ai vrea să vină acasă ?“. 
„Da, să vină! Dar să fie cuminte! 
Să n-o mai bată pe mama și să 
nu mai bea banii de pîine și să 
fie cuminte ca să-mi fac lecțiile 
în liniște. Să nu mai sfarme 
ceasul aruncîndu-1 în mama, să 
repare televizorul, fiindcă ne-a 
cumpărat mama un televizor să 
vedem și noi „lumea copiilor".

cinstit și așezat la casa lui. 
„Acum sîntem mai liniștiți, ne 
e greu, dar sîntem mai liniștiți. 
Mi-a stricat toate rochiile și 
ghetuțele copiilor, nu că-i prost 
la minte, așa a vrut el, că e pu
ternic. că e bărbat și face ce 
vrea în casa lui. După trei ani 
de scandaluri în familie a lăsat 
totul în paragină și-a plecat cu 
chirie. Trimite acasă, din mun
ca lui, cinci sute lei, iar fiul său 
aduce 1 400 lei ; în plus primim

FII CUMINTE,
TATICUTULE!

pe rățoiul Donald, pe Pluto și 
pe toți, iar tata cînd a venit 
beat i-a rupt toate ațele din- 
tr-însul, l-a lovit cu pumnii și 
cu bocancii pîn’lo stricat, cum a 
stricat altădată și pereții casei. 
Să vină la noi, dar să fie și el 
cuminte ! Cit fac copiii gălăgie 
în recreație, tot e mai liniște ca 
la noi in casă cînd se îmbată 
tata. M-a făcut de rușine la co
legele de pe stradă ! Să nu mai 
vină dacă mai bea. că așa beat 
nouă nu ni-e dor de dînsul..."

Ecaterina Sava, care știa că 
există la miliție o „plîngere" a 
soțului bine ticluită, lăsase nu
mai copiii să vorbească. Și ea, 
mamă cu opt copii, ar vrea să 
aibă un soț harnic și gospodar,

ajutor de la stat încă 1 400 lei 
sub forma alocației pentru co
pii. A căzut beat în șanțuri apoi 
ne-a reclamat că l-am izgonit. 
N-am făcut-o, dar merita, decît 
să ținem un stricător în casă 
care bea în crîșme pîinea copi
ilor. Plîngerea de la miliție e 
neadevărată, cum fals este și 
angajamentul ce și l-a luat în 
scris, față de noi, că va fi un 
părinte corect ! Dacă vine aca
să cu aceleași năravuri îmi stri
că copiii ! Și nu sînt doi-trei, 
sînt opt ! Din cauza scandaluri-

Acum lucrează ca lăcătuș la în- 
întreprinderea „Metalica"; mun-

lor și a băuturii mi-a fu-
git și cel mare de aca-
să. A furat, a vagabondat.

cește, cu meseria învățată la 
școala de reeducare. S-a cumin
țit, și-a revenit în fire, aduce 
în casă ce poate, pentru frații 
și surorile lui".

Seara, la cină, toată familia 
se adună laolaltă în jurul me
sei : Ecaterina, Sorin, gemenii, 
Claudia fetița cea mică cu 
ochii albaștri și păr castaniu — 
Marin, Adrian și Aurel, băiatul 
cel mare care le-a adus la cei 
mici halva și compot de pier
sici. Pe marginea patului sînt 
așezate în ordine patru unifor
me de școlari și trei șorțuri de 
grădiniță pe care mama brodase 
cu acul pe viteazul rățoi Donald 
în harță cu clinele Pluto. Bro
deria scăpase de furiile tatălui. 
Intr-un cuier o salopetă albastră, 
de muncă, haina cinstei, ce-o 
îmbrăcase de curînd băiatul cel 
mare, Aurel, nădejdea mamei. 
Masa aceea de seară la care am 
fost ospătat, rotită de căpșoare 
bălaie și codițe castanii, era ilu
minată de zîmbete și surîsuri de 
încredere...

A doua zi am căutat pe tatăl, 
care, singur, se izgonise de aca
să. Nu-1 cunosc decît din cele 
spuse de Ecaterina, fetița lui cu 
ochii albaștri și păr castaniu ; îl 
mai cunosc și din cele două de
clarații neadevărate, cea adre
sată miliției și cea mărturisită, 
tainic, familiei. L-am căutat și 
nu l-am găsit pe niciunul din 
traseele publice, unde, în uni
formă de controlor, verifica o- 
nestitatea călătorilor și valabi
litatea biletelor de călătorie ! 
Ce minunat ar fi dacă tatăl ar 
putea înțelege sfaturile fetiței 
sale ! „Să vină acasă, dar să fie 
cuminte 1“

(Urmare din pag. I) 
nltate înspălmîntătoare pînă șl în momen
tul cînd îșl bea cafeaua. „Ce dracu, nu 
vezi că am ceașca In mînă î“, te întreabă 
din priviri dacă te bănule că vrei să știi 
cam cu ce ie ocupă, cam ce produce.

Sînt șl închipuiți bolnavi („Am o sufe
rință veche, dar nu pot să nu lucrez ; mun
cesc noaptea, acasă...“). Bineînțeles, nu lu
crează nimic. Sînt și închipuiți sentimen
tali (în realitate niște banali nestăpîniți pe 
plan sexual). După cum sînt și unii care 
s-au crezut o viață întreagă buni de șefi. 
In preajma schimbărilor au insomnii, își 
plănuiesc gesturile („Așa aș face EU 1") în 
cazul numirii lor, apoi ies zdrobiți din șe
dința unde cu uimire constată că nimeni 
nu s-a gîndit să-l numească pe EL...

Tipologie variată I
Dar, voi adăuga, nu rareori și suficient 

de dăunătoare. Scriitorul Marin Preda îmi 
povestea, cu vreo doisprezece ani în urmă, 
ce efecte a avut un asemenea închipuit

ajuns Intr-un postuleț de unde se emiteau 
șl opinii despre creația artisticâ, „N-am eu 
timp, se exprima cu Ingîmfare închipuitul, 
că aș turna la romane de-aș anula jumă
tate din scriitori l“. Și uite-așa, vreo doua 
decenii, 
a trecut 
în oltul.
cînd, în ______  __
au arâtat câ este un incapabil șl l-au pus 
la locul Iul. Dar au trecut două decenii, 
timp în care el s-a strecurat, fâcînd un te
ribil slalom printre prilejurile în care putea 
fi de mai demult analizat cu seriozitate.

Acesta este, dealtfel, singurul sistem de 
profilaxie a închipuitului. Tendința lui fiind 
de a se urca mereu, furiș, pe-o trambulina 
și de a face pe grozavul, trebuie să te iei 
cu mărăcinele după el și să-l 
sară în gîrlă...

Vei fi obligat, desigur, să-i 
colac de salvare. Dar, cel puțin 
de-o panoramă... I

scriitori I". Și uite-așa, vreo doua 
cu balonul acesta de săpun, el 
drept un om Important dintr-un loc
Pînă mai acum cîteva sâptâmînl 
colectivul sâu de muncâ, oamenii

• TNCEPÎND de ast&zî șl pînl 
duminică, 23 noiembrie, sala Di
namo din Capitală va găzdui în
trecerile celei de-a 13-a ediții a 
„Dinamoviadei" de gimnastică. 
La această competiție și-au a- 
nunțat participarea gimnaștl și 
gimnaste de la cluburile Dinamo 
(U.R.S.S.), Dynamo (R. D. Ger
mană), Dozsa (Ungaria), Levski- 
Spartak (Bulgaria), Gwardia 
(Polonia), Ruda Hvezda (Ceho
slovacia) și Dinamo (România).

Astăzi, concursul începe la 
ora 17.

obligi sa

dai și un 
ai scâpat

• JOI la Liubliana au început 
campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Iugoslaviei la 
care participă sportivi și sportive 
din 14 țări. în competiția pe e- 
chipe selecționata masculină a 
României a debutat cu o victo
rie, întrecînd cu 3—0 echipa An
gliei. Rezultate tehnice : Dobosi- 
Jarvis 21—15, 21—13 » Gheorghe- 
Day 21—17, 20—22, 21—19 ; Do- 
bosi, Gheorghe-Day, Jarvis 
13—21, 21—10, 21—10.

Șl
infernul

Gheorghe Fischer

Mircea Onișoru,

dupâ romanul lui 
Laurențiu Fulga

Regia : Iulian Mihu
Imaginea : Alexandru întor- 
sureanu,
Muzica : Anatol Vieru 
Decoruri :
Petre Veniamin
Costume : Oltea lonescu

O producție a Casei de filme ,,numărul patru

Cu : Violeta Andrei, Romeo Partenie, Nicolae Radu, Cornel Patrichi, loan Sabău, Emanoil Petruț, Hans Pomarius, Nicolae Praida, 
Florin Tănase, Gheorghe Novac, Aristide Teică, Aurel Popescu.

Film realizat in studiourile Centrului de Producție Cinematografică „BUCUREȘTI1
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Dezbaterile Președintele Perului

de la Națiunile Unite l-a primit pe ambasadorul

• Cuvîntul delegatului român în Comitetul ad-hoc 
pentru restructurarea sectoarelor economic ți so
cial ale organizației • Necesitatea creșterii rolului 
UNCTAD în edificarea unei noi ordini economice 

internaționale

României la Lima

La sediul Națiunilor Unite 
din New York se desfășoară lu
crările primei sesiuni a Comi
tetului ad-hoc pentru restruc
turarea sectoarelor economic 
și social ale organizației, comi
tet creat în septembrie anul 
trecut la cea de-a șaptea se
siune extraordinară a Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite. Majoritatea celor 
care au luat cuvîntul, pînă în 
prezent, au. subliniat că este 
necesar să se treacă imediat 
și cu hotărîre la activitatea de 
elaborare a procesului de re
structurare a sectoarelor vizate 
direct, pentru a le spori rolul 
și capacitatea de acțiune, în 
cadrul eforturilor generale de 
promovare a unei noi ordini 
economice internaționale.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
delegatul român Marian Chirilă 
a . evidențiat că pentru a spori 
rolul O.N.U. în procesul instau
rării noii ordini economice, A- 
dunarea Generală trebuie să 
includă pe agenda de lucru a 
sesiunilor sale ordinare 
extraordinare examinarea 
tematică a problemelor econo
mice. a modului in care sînt 
realizate programele interna
ționale de măsuri și acțiuni, 
creîndu-se în acest scop struc
turi organizatorice corespunză
toare. Consiliul economic și 
social trebuie să-și organizeze 
astfel lucrările îneît să asigure 
într-o manieră concretă urmă
rirea și coordonarea mai eficace 
a modului în care instituțiile 
ce compun sistemul O.N.U. 
transpun în practică obiectivele 
înscrise în programele econo
mice privind instaurarea noii 
ordini economice și sprijinirea 
dezvoltării mai rapide a țărilor 
în curs de dezvoltare.

România — a arătat vorbito
rul — se pronunță în mod ho- 
tărit pentru înfăpteirea princi
piului universalității Organiza
ției Națiunilor Unite și a tutu
ror instituțiilor sale economice, 
pentru asigurarea participării 
active și directe, pe baza ega
lității depline în drepturi a tu
turor statelor, la activitatea sis
temului, pentru aplicarea con
secventă a principiului reparti
ției geografice echitabile a 
locurilor în toate organismele 
sistemului economic și social, 
pentru generalizarea metodei 
de desemnare, prin alegeri, a 
■țațelor membre.

sau 
sis-

în Comitetul pentru probleme
le economice al Adunării Gene
rale a O.N.U. s-au încheiat dez
baterile asupra raportului de 
activitate al Conferinței Națiu
nilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (UNCTAD), dezbateri 
care au constituit în fapt o a- 
naliză detaliată a stării econo
miei mondiale, o trecere în re
vistă a măsurilor ce se impun 
pentru îmbunătățirea structuri
lor de piață în domeniul mate
riilor prime și produselor de 
bază.

Subliniind daunele provocate, 
în primul rînd, țărilor în curs 
de dezvoltare, de recesiunea 
economică exportată de statele 
industrializate occidentale, de 
inflație și de criza sistemului 
monetar internațional, numeroși 
reprezentanți ai statelor socia
liste și nealiniate au insistat 
asupra ...........
suri < 
termina __ „__
stări de lucruri, 
tea, s-a _________
tea îmbunătățirii structurii 
ganismelor economice ale O.N.U., 
inclusiv a UNCTAD. în context, 
au fost avansate o serie de pro
puneri concrete în vederea celei 
de-a IV-a Sesiuni a UNCTAD, a 
cărei agendă provizorie reflectă, 
în prezent, temele majore for
mulate în Declarația și Progra
mul de acțiune asupra creării 
unei noi ordini economice in
ternaționale și coincide cu te
mele identificate de cea de-a 
Vil-a sesiune extraordinară a 
Adunării Generale.

în ce privește transferul de 
resurse reale, majoritatea vor
bitorilor au susținut opinia ac
cesului nestingherit al țărilor la 
resursele internaționale de ca
pital. fără obligația de a adopta 
metodele de dezvoltare ale sta
telor industrializate, fără nici un 
fel de condiții de orice natură 
ar fi ele și fără a-și limita drep
turile suverane permanente asu
pra resurselor lor naturale.

Problema prețurilor, a stabi
lirii unui echilibru echitabil și 
remuneratoriu între prețurile 
produselor de bază, agricole și 
ale materiilor prime exportate 
de statele în curs de dezvoltare 
și costul produselor industriale 
importate de ele din statele dez
voltate a format un principal 
punct de referință în cadrul dez
baterilor. Au fost, totodată, re-

levate necesitatea accelerării 
creșterii ponderii statelor în 
curs de dezvoltare în comerțul 
mondial, imperativul eliminării 
practicilor discriminatorii și res- 
tricționiste din calea circuitului 
mondial liber de bunuri mate
riale, precum și rolul major ce 
revine UNCTAD în liberalizarea 
comerțului internațional, pentru 
facilitarea progresului economic 
și social în lume, în special in 
țările în curs de dezvoltare, pen
tru realizarea unor pași spre e- 
dificarea noii ordini economice 
internaționale.

Președintele Perului, general 
de divizie Francisco Morales 
Bermudez, l-a primit pe amba
sadorul României la Lima, loan 
Comănescu, care i-a transmis, cu 
acest prilej, un mesaj de prie
tenie din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. în mesaj se 
relevă cu satisfacție dezvoltarea 
ascendentă a relațiilor de^ prie
tenie și colaborare rodnică din
tre România și Peru, exprimîn- 
du-se convingerea că raporturi
le de cooperare dintre România 
și Peru se vor extinde în conti-

a generalului Franco
nealiniate au 
adoptării 

eficace pentru 
schimbarea

mă- 
de-

unor
a 
acestei 

între aces- 
subliniat necesita- 

or-

• •unei noi ordiniPentru înfăptuirea 
economice internaționale in domeniul

alimentației §i • •

în comisia I a celei de-a 18-a 
conferințe generale a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură — 
F.A.O. a fost' abordat punctul 
de pe ordinea de zi intitulat : 
„Examinarea tendințelor și po
liticilor pe termen lung în do
meniul agroalimentației, ' ' 
cont de

. . ținind
recomandările Confe

rinței mondiale a alimentației și 
de declarația și programul de 
acțiune privind instaurarea unei 
noi ordini economice interna
ționale".

Intervenind în cadrul dezba
terilor, reprezentantul perma
nent al tării noastre la F.A.O., 
ambasadorul Iacob Ionașcu, a 
arătat că România apreciază că 
această organizație poate și tre
buie să aibă o contribuție im
portantă la instaurarea unei noi 
ordini economice și politice in
ternaționale. F.A.O. și statele 
membre ale organizației — a 
subliniat vorbitorul — trebuie 
să ia măsuri urgente în vederea 
eliminării fenomenului de sub
dezvoltare agricolă și industria
lă existent în lume, pentru li
chidarea împărțirii anacronice 
a lumii în state bogate și săra
ce, în dezvoltate și subdezvolta
te. Aceste măsuri trebuie să 
contribuie în primul rînd, la 
creșterea substanțială și diver
sificarea producției agroalimen- 
tare în țările în curs de dez
voltare. F.A.O. este chemată, 
de asemenea, să întreprindă 
acțiuni concrete de natură să 
contribuie la formarea de noi 
cadre calificate necesare proce
sului de dezvoltare a agricul
turii și la dezvoltarea cercetă
rii științifice în acest domeniu 
al economiei.

După ce a subliniat că reali
zarea integrală a acestor pro
grame presupune eforturi sus
ținute din partea fiecărei țări în 
curs de dezvoltare și. paralel, o 
creștere a sprijinului acordat de 
țările dezvoltate, vorbitorul a 
arătat că resursele necesare în
făptuirii acestor deziderate pot 
fi asigurate și prin reducerea 
bugetelor militare ale tuturor 
statelor și alocarea unei părți 
din suma rezultată pentru dez
voltarea agricolă a țărilor în 
curs de dezvoltare. Pentru ca 
organizația să poată răspunde 
exigentelor contemporane, a a-

rătat reprezentantul român, este 
imperios necesar ca F.A.O. să-și 
perfecționeze continuu meca
nismul său instituțional, să-și 
revadă normele și metodele de 
lucru, regulile de procedură, în 
așa fel incit să creeze condiții 
pentru o participare mai largă 
și mai activă a tuturor statelor 
memb’re la activitatea organiza
ției. în acest sens, vorbitorul a 
sprijinit documentul prezentat 
de un grup de state în curs de 
dezvoltare, printre care Alge
ria, Cuba, Mexic, Panama, Pe
ru, Venezuela, referitor la re
formele de structură care tre
buie aduse F.A.O. și la înfăp
tuirea unei noi ordini economi
ce internaționale în domeniul 
alimentației și agriculturii.

Generalul Francisco Franco, 
șeful statului spaniol, a încetat 
din viață joi dimineața, la spi
talul La Paz din Madrid în 
vîrstă de 83 de ani.

★
După decesul său, conducerea 

statului a fost preluată, interi
mar. de un Consiliu de regen
ță. Acest organism este alcătuit 
din președintele Parlamentului 
(Cortes), Alejandro Rodriguez 
de Valcarcel, arhiepiscopul de 
Zaragoza, Cantero Cuadrado. și 
generalul de armată Angel Sa
las Larrazabal.

Urmînd o procedură de urgen
ță excepțională. Consiliul de 
regență s-a întrunit joi după- 
amiază, hotărînd să propună o se
rie de decrete-lege extraordina
re, supuse spre aprobare Comi
siei legislative speciale a Par
lamentului, între care unul re
feritor la numirea prințului Juan 
Carlos de Borbon drept „că
pitan general al forțelor terestre,' 
maritime și aeriene", titlu pe 
care l-a deținut în Spania numai 
generalul Franco ; un al doilea 
restabilește „registrul special al 
Casei regale", abolit în 1931 
printr-o dispoziție specială ; iar 
alt decret-lege stabilește ca ziua 
de sîmbătă să fie rezervată ce
remoniei de depunere a jură- 
mîntului de către prințul Juan 
Carlos de Borbon, în calitate de 
șef al statului.

★
în declarații date joi publici

tății. sau în mesaje speciale, re
prezentanții forțelor politice din 
Spania și-au exprimat speranța 
că odată cu încetarea din viață 
a generalului Franco va fi rein- 
staurată democrația, va fi resta
bilită legalitatea, oferindu-se ga
ranții pentru manifestarea li
beră și plenară a reprezentanți
lor forțelor democratice din țară.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist din Spania, San
tiago Carrillo, a declarat că în 
prezent este necesar ca „forțele 
de opoziție — de stînga, de cen
tru, inclusiv cele de dreapta — 
să acționeze deschis pentru a 
propune un guvern provizoriu, 
realist, capabil să asigure cea 
mai mare unitate națională". 
Este necesar, a spus Santiago 
Carrillo, ca puterea de decizie 
să revină cetățenilor spanioli în
șiși și să fie instaurat în țară 
un regim democratic. El a ară
tat că Junta Democratică și 
Platforma de Convergență De
mocratică — cele două alianțe 
politice care grupează diversele 
mișcări de opoziție din Spania 
—trebuie să adopte într-un timp 
optim inițiativele care să con
ducă la realizarea acestor obiec
tive.

„După încetarea din viață a lui 
Franco, Spania democratică ar 
putea juca un rol important 
pentru destinderea internațională, 
pentru întărirea păcii și secu-

deschis pentru a

rjtății în Europa" — a declarat 
Dolores Ibarruri, președinta 
Partidului Comunist din. Spania, 
în prezent, în țară există con
diții pentru transformări demo
cratice, dar aceste schimbări nu 
vin de la sine — a subliniat 
Dolores Ibarruri. Pentru, trans
punerea lor în viață este nece
sară organizarea unor acțiuni 
largi ale maselor populare, in 
primul rînd ale oamenilor mun
cii. Principala sarcină, în pre
zent. este desfășurarea luptei 
împotriva franchismului fără 
Franco.

„Un capitol întunecat din is
toria Spaniei a fost închis, a spus 
Felipe Gonzales, prim-secretar al 
Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol. Momentul actual este 
marcat de preocupare și spe
ranță ; preocupare din cauza a- 
menințării cu violența și a pro
vocărilor împotriva democraților, 
iar speranță cu privire la viito
rul Spaniei, pe care 90 la sută 
dintre spanioli îl doresc demo
cratic". El a făcut apel la toate 
forțele democratice să acționeze 
în comun pentru făurirea „unei 
Spânii libere și demne", adău
gind că poporul spaniol are ne
voie de ajutorul democraților 
din întreaga lume, și în special 
din Europa. Rodolfo Llopis, li
der al acestui partid, fost pre
ședinte al guvernului republican 
in exil, a apreciat într-o decla
rație că „nici un regim nu tre
buie impus poporului spaniol, 
fără ca acesta să fie consultat 
în prealabil".

Intr-o declarație, secretarul 
general al Partidului Social 
Democrat Spaniol, Antonio Gar
cia Lopez, a cerut prințului 
Juan Carlos să dizolve organi
zațiile fasciste, să proclame am
nistia politică și să restabilească 
libertățile democratice. El a ce
rut armatei să sprijine forțele 
democratice împotriva vechii 
gărzi franchiste : „Franco a mu
rit, iar frânchismul trebuie să 
aparțină trecutului".

Rafael Calvo Serrer, monar
hist liberal, membru al Juntei 
Democratice, a subliniat că ma
rea problemă a Spaniei de azi 
este integrarea sa în viața in
ternațională, iar aceasta se 
poate face numai prin interme
diul unui regim democratic. O- 
poziția democratică, constituită 
de-a lungul anilor împotriva 
franchismului, va. permite edifi
carea în Spania a unei vieți po
litice, pe baze noi — a spus el.

La rîndul său, președintele 
Republicii Spaniole în exil, Jo
se Maldonado, a afirmat că re
galitatea nu poate asigura o so
luționare pașnică a problemelor 
Spaniei. Nu există altă soluție 
— a spus el — decît consulta
rea prealabilă a poporului spa
niol, în cadrul unor alegeri li
bere și universale.

nuare pe multiple planuri, con
tribuind la înfăptuirea dezide
ratelor de progres și bunăstare 
ale celor două țări și popoare. 
Totodată în mesaj sînt exprima
te urări de noi succese în des
fășurarea procesului peruan de 
transformări revoluționare și în 
realizarea aspirațiilor de progres 
și prosperitate ale poporului 
peruan prieten.

Exprimînd bucuria deosebită 
pe care i-a prilejuit-o primirea 
mesajului, șeful statului peruan 
a rugat să fie transmise pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
sincere mulțumiri. El a eviden
țiat, totodată, continua dezvol
tare și consolidare a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare, su
bliniind că un rol deosebit în 
această privință l-a avut vizita 
întreprinsă de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Peru, în 1973. Președintele 
Francisco Morales Bermudez a 
arătat că guvernul peruan do
rește să asigure continuitatea si 
amplificarea relațiilor cu Româ
nia, urmărind traducerea în via
ță a acordurilor semnate între 
cele două țări.

„Relațiile de cooperare

dintre state trebuie

contribuie la

întărirea păcii**

sa

în comunicatul dat pu
blicității la Haga, la înche
ierea convorbirilor dintre.mi
niștrii de externe ai Olandei 
și R. S. Cehoslovace, se su
bliniază că relațiile de co
operare dintre state trebuie 
să contribuie la crearea unei 
atmosfere de încredere și în
țelegere reciprocă, la întări
rea păcii și securității inter
naționale. Părțile și-au rea
firmat hotărîrea de a respec
ta principiile relațiilor din
tre state, înscrise în docu
mentul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa.

Notă de protest
a guvernului laoțian

Ministerul de Externe al Gu
vernului Provizoriu de Uniune 
Națională al Laosului a dat pu
blicității o notă, în care protes
tează împotriva unor acțiuni 
provocatoare tailandeze la fron
tiera de pe Fluviul Mekong. 
Nota precizează că, la 17 noiem
brie a.c.. nave tailandeze au 
deschis focul asupra unor mili
tari laoțieni și asupra a două 
sate laoțiene. Partea laoțiană a 
ripostat, o navă tailandeză fiind 
scufundată, iar celelalte silite să 
se retragă. Tot la 17 noiembrie, 
avioane tailandeze au violat spa
țiul aerian laoțian. Pe de altă 
parte, trupe tailandeze au tras 
cu mortiere și mitraliere asupra 
unor regiuni populate laoțiene, 
provocînd pierderi de vieți ome
nești și daune materiale.

Condamnînd energic aceste 
acțiuni, nota laoțiană cere gu
vernului Tailandel să respecte 
suveranitatea Laosului și 
pună capăt actelor de acest

să 
fel.

BULLA-HO-
a fost reales

• GONZALO 
YOS (Columbia) 
pentru o nouă perioadă de doi 
ani în funcția de președinte al 
Consiliului F.A.O. (Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură).

Consiliul este alcătuit din 42 
de membri și este organul con
ducător al F.A.O. în intervalele 
dintre conferințe.

• SEMNAL DE ALARMĂ. Ieri după-amiază „supertalfunul" 
June s-a localizat la 200 mile vest de insula Guam. Cen
trul meteorologic de avertisment de pe insulă apreciază 
că taifunul ar putea fi cel mai distrugător din cîte s-au 
abătut vreodată în Oceanul Pacific. Viteza vîntului a atins 175 
mile (282 km) pe oră, rafalele ajungînd în zona centrală la 220 
mile (354 km) pe oră. Se reamintește că cel mai devastator tai
fun din Pacific a fost Karen, care a atins o viteză doar de 172 
mile pe oră. • AEROPORTUL NARITA. Lucrările de construire 
a noului aeroport internațional al capitalei japoneze de la Na
rita înaintează de o manieră satisfăcătoare. Majoritatea facilită
ților importante — incluzînd pista de aterizare de 4 000 m (mal 
lungă cu 850 m decît cea de la aeroportul Haneda), stația termi-‘ 
nus pentru mărfuri, centrul de alimentare cu carburanți și cen
trala electrică — sînt deja gata, putînd fi utilizate. Intrarea în uz 
a aeroportului este programată pentru a doua parte a anului 
1976. • DESCOPERIRE IN CAUCAZ. In Munții Caucaz au fost 
descoperite recent zăcăminte de cărbune, ceea ce a infirmat 
ipotezele geologilor că acești munți ar fi numai de origine vulca
nică. Descoperirea făcută într-o zonă de unde, pînă în prezent, 
se extrăgeau numai minereuri de fier, mercur și materiale de 
construcție oferă noi posibilități pentru dezvoltarea multilaterală 
a R.S.S. Azerbaidjdne. De asemenea, republica va fi asigurată 
acum și cu materie primă energetică în afara petrolului, care se 
extrage în regiunea Baku de peste 100 de ani. • 16,5 TONE DE 
OPIUM. în urma unei acțiuni antidrog lansată de poliția afgană, 
la Kabul, au fost capturate 16,5 tone opium, cantitate din care se 
puteau confecționa 550 milioane doze de heroină. Captura va fi 
utilizată în laboratoarele farmaceutice afgane. • TEMERE LA 
GENEVA. Experți ai O.M.S. exprimă temeri că o nouă serie de 
epidemii de meningită este posibilă. După ravagiile făcute de 
această maladie în regiunea africană Sahel, ea capătă în prezent 
o alură epidemică în America Latină, Orientul Mijlociu, Africa 
Australă, Asia și chiar în unele țări europene. Situația epidemio- 
logică pe glob, conchid experții, este îngrijorătoare, ceea ce re
clamă elaborarea de către O.M.S. a unor măsuri de urgență pen
tru combaterea ei. • CIOCNIRE LA ELWOOD. în urma ciocni
rii cu un camion la un pasaj de trecere, unul din cele cinci tur- 
botrenuri utilizate de aproape doi ani de compania americană 
„Amtrak" a deraiat. Ciocnirea a avut loc la Elwood (statul Illi
nois) lingă orașul Chicago și s-a soldat cu 39 de răniți din cei 
100 de pasageri. • CLAUDE LELOUCH, cunoscut amatorilor de 
cinema în special datorită filmului său de succes „Un bărbat și 
o femeie", a fost distins de Academia Franceză cu premiul „Jean- 
le-Duc“ pentru noua sa creație cinematografică „Pisica și șoare
cele". Premiul se atribuie anual unui film care „corespunde cel 
mai bine gustului francezilor". • DUPĂ „LOVE STORY"... „OLI
VER’S STORY". Eric Segal, profesor american de filologie cla
sică devenit celebru prin publicarea romanului „Love Story", în 
anul 1970. lucrează în prezent la continuarea cărții sale. Sub 
titlul ..Oliver’s Story", el înfățișează viața eroului din „Love Sto
ry", Oliver Barrett IV, după moartea soției acestuia. Cartea va fi 
publicată în 1976 în editura „Harper and Row", din New York.

După cum anunță 
agenția TASS, a fost 
realizată cuplarea na
vei cosmice sovietice 
fără pilot, „Soiuz-20“, 
lansată la 17 noiem
brie, cu stated orbi
tală „Saliut 4“, care a 
fost plasată pe o or
bită circumterestră la 
26 decembrie 1974.

După plasarea, na
vei „Soiuz-20" pe or
bită, au fost efectua
te manevrele in ve
derea apropierii și

Un nou tren spațial sovietit
Klimuk ji Vitali 
vastianov. Ultimii doi 
s-au aflat în spațiu 
timp de 63 de zile.

Noul tren spațial 
sovietic, realizat prin 
cuplarea lui „Saliut- 
4“ cu nava „Soiuz- 
20‘*, are ca scop pu
nerea la punct și în
cercarea unor agre
gate și sisteme 
bord ale ambelor 
parate cosmice 
zbor comun.

cuplării, folosindu-se 
sistemele radioteh- 
nice și ordinatoarele 
de bord.

După cum se știe, 
stația orbitală „Sa- 
liut-4“ a fost utilizată 
pentru explorări ști
ințifice de echipajele 
navelor cosmice „So- 
iuz-17“ și „Soiuz-18“. 
La bordul ei au lu
crat cosmonauții Ale
xei Gubarev, Gheor- 
ghi Greciko, Piotr

St-

Air France in sprijinulFRANJA - Aspect de la • recenta demonstrație a lucratorilor companiei 
revendicărilor lor social-economice

Hotărirea guvernului 

Portugaliei de a-și 
suspenda activitatea

„Cel de-al șaselea guvern pro
vizoriu al Portugaliei a hotărît 
să-și suspende activitatea pînă 
cînd președintele Republicii și 
șef al Statului Major General al 
forțelor armate va asigura con
dițiile indispensabile exercitării 
atribuțiilor și autorității sale, 
pe întreg teritoriul național" — 
informează un comunicat ofi
cial dat publicității, joi dimi
neață, la Lisabona.

Se precizează că această hotă
rîre a fost adoptată în cadrul 
reuniunii extraordinare a Con
siliului de Miniștri al Portuga
liei, desfășurată sub președinția 
premierului Jose Pinheiro de 
Azevedo, în noaptea de miercuri 
spre joi.

Dizolvarea guvernului sanmarinez
Marele Consiliu General al 

Republicii San Marino, (Parla
mentul) întrunit miercuri, a ho- 
tărît dizolvarea guvernului.

Criza politică sanmarineză s-a 
declanșat, de fapt, la 10 noiem
brie, odată cu demisia din Con
gresul Statului (guvernul) a 
celor trei miniștri socialiști. A- 
ceștia au făcut cunoscut că ho
tărîrea lor se datorează faptului 
că ceilalți șapte membri ai gu
vernului (aparținînd Partidului 
Democrat-Creștin) se opun ori
căror schimbări sociale și amină 
aplicarea programelor de dez
voltare economică a țării.

După cum informează agenția 
United Press International, că
pitanii regenți ai Republicii San

au preluat conducereaMarino _  ____  .
țării pînă la formarea unui nou 
guvern.

★
San Marino, unul dintre cele 

mai mici și mai vechi state eu
ropene — cu o suprafață de 61 
kmp și o populație de aproxi
mativ 20 000 de locuitori — for
mează o enclavă in partea de 
centru-est a Peninsulei Italice, 
fiind situat la sud de Rimini și 
la est de Florența, in apropierea 
Mării Adriatice. Adevărata sa 
istorie începe în secolul al IX- 
lea, cînd San Marino capătă au
tonomie implicită, pentru ca in 
secolul al XIII-lea să devină 
republică.

Principalele partide politice 
din San Marino sint : democrat- 
creștin, comunist, socialist și 
socialist-democratic indepen
dent.
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• DELEGAȚIA DE ACTI
VIȘTI AI P.C.R., condusă de 
Cornel Onescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Teleorman al 
P.C.R., a fost primită miercuri 
de Voislav Srzentici, secretar în 
Comitetul Executiv al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I. în cadrul con
vorbirii s-a făcut un schimb de 
păreri privind preocupările ac
tuale din cele două țări în con
strucția socialistă, îndeosebi în 
dezvoltarea agriculturii.

Joi dimineața, delegația 
înapoiat în Capitală.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN

s-a

• In zona centrală a Beirutului 
și în suburbii' au continuat, joi 
schimburile de focuri violente 
dintre grupările rivale, inițiate 
în timpul nopții, în zona sudică 
a capitalei. Aceste ultime cioc
niri au provocat moartea a opt 
persoane. Din cauza tensiunii e- 
xistente, activitatea economică a 
fost din nou paralizată, iar cir
culația a fost întreruptă. Postul 
de radio Beirut anunța în 
acest sens, că drumurile spre 
oraș sint nesigure.

• STATELE UNITE au efec
tuat joi o experiență nucleară 
subterană la mare adîncime, în 
deșertul Nevada, avînd o putere 
echivalentă cu 200 000 — 1 000 000 
tone de trotil — informează a- 
gențiile U.P.I. și A.P. Observa
torul seismologie al Institutului 
de tehnologie din Pasadena, Ca
lifornia, a anunțat că intensita
tea exploziei a fost de gradul 
6 pe scara Richter.

„EXPLORER-55-

R.F.G. - 86 100 ȘOMERI
20 DE ANI

SUB

AN, 
vîrsta 

în
• IN VARA ACESTUI 

numărul șomerilor avînd 
sub 20 de ani înregistrați 
R.F. Germania a fost de 86100 
de persoane — cifră cu 22 la 
sută superioară celei corespun
zătoare aceleiași perioade din 
anul trecut.

Conform unei analize efectu
ate de Departamentul federal 
pentru problemele muncii, șoma
jul în rîndul tineretului vest- 
german reprezintă „o problemă 
social-politică extrem de ac
tuală".

VIZITA LUI A. CUNHAL
IN R.D.G.

• ERICH HONECKER, prim- 
secretar al C.C. e ’ ” ~
a avut convorbiri 
ro Cunhal, __
ral al P. C. Portughez, aflat 
într-o vizită ' — ~
mană. Cu acest prilej a avut loc 
o informare reciprocă privind 
situația din cele două țări și au 
fost discutate probleme interna
ționale actuale, precum și 
colaborării 
partide.

al P.S.U.G., 
L CU 

secretar
Alva-. 
gene-

în R. D. Ger-

. . ___ , ale
dintre cele două

ACORD IN 
CONVORBIRI

VEDEREA UNOR 
PRIVIND TIMORUL

• MINISTRUL DE EXTERNE 
AL INDONEZIEI, Adam Malik, 
a anunțat la Djakarta că repre
zentanții celor trei mișcări din 
Timor, între care există contra
dicții privind viitorul politic al 
insulei, sînt gata să se tntflneas- 
că la Bali în vederea unor con
vorbiri. In acest sens există a- 
cordul mișcărilor respective, care 
vor lua in discuție rezultatele 
întrevederii între ministrul in
donezian, Adam Malik, și mi
nistrul de externe al Portugali
ei, Melo Antunes, care a avut 
loc la Roma.

R.P. CHINEZA a a- 
recent, in editura 
Wu“ din Pekin, in 
seriei de informații 

' „Româ-

• fN 
părut 
„Shang 
cadrul 
geografice, volumul 
ni a".

Bogat ilustrată cu hărți și 
tabele statistice, cartea pre
zintă, pe lingă aspectele fun
damentale ale geografiei fi
zice a României, 
economică a țării 
fiind scoase in

geografia 
noastre, 
evidență 

transformările structurale din 
industrie și agricultură rea
lizate după eliberare.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN
CEHOSLOVACIA

• LA PRAGA au avut loc, joi. 
lucrările plenarei C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, care a dezbă
tut raportul Prezidiului C.C. al 
P.C.C. cu privire la principalele 
sarcini ale dezvoltării economiei 
naționale în anul 1976.

Comitetul Central a adoptat o 
hotărîre în legătură cu docu
mentul dezbătut.

în încheierea lucrărilor, secre
tarul general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Gustav Husak, a 
rostit o cuvîntare.

• LA VIENA a avut loc o 
nouă ședință plenară în cadrul 
negocierilor privind reducerea 
trupelor și armamentelor și 
suri adiacente în Europa 
trală.

mă- 
cen-

• IN PERIOADA 1—15______- NO
IEMBRIE a.c., numărul șomeri
lor totali a crescut în Belgia 
aproximativ 15 000, f&cînd 
totalul celor lipsiți de locuri 
muncă să ajungă la 213 000 
persoane, dintre care 110 000 sînt 
femei. Potrivit prognozelor gu
vernamentale, este de așteptat 
ca anul viitor numărul șomeri
lor totali să ajungă Ia cifra re
cord de 245 000 de persoane.

cu 
ca 
de 
de

• AGENȚIA SPAȚIALA A- 
MERICANĂ a anunțat, miercuri 
seara, lansarea de la centrul 
spațial Cape Canaveral din Flo
rida a satelitului științific ,,Ex- 
plorer-55“, care are, intre altele, 
misiunea de a da un răspuns 
problemei reducerii, în ultima 
vreme, a stratului de ozon al 
atmosferei. Oamenii de știință 
americani încearcă, astfel, să 
stabilească in ce măsură acest 
fapt, care reprezintă un pericol 
pentru sănătatea populației glo
bului și agricultură, se datorează 
unor variații naturale sau, dim
potrivă, activităților omului.

• CEA DE-A XI-A SESIUNE 
de consultări semestriale din
tre Statele Unite și C.E.E. s-a în
cheiat, miercuri, la Washington. 
Cu acest prilej au fost abordate 
probleme interesînd cele două 
părți în domeniile energiei, a- 
griculturii, al relațiilor cu țările 
în curs de dezvoltare și al rela
țiilor comerciale multilaterale.

Finn Gundelach, membru al 
Comisiei C.E.E., a declarat, în 
cursul unei conferințe de presă, 
că participanții la reuniune, au 
discutat, totodată, pozițiile pe 
care Statele Unite și Comunita
tea Economică vest-Europeană 
urmează să le adopte la Con
ferința asupra cooperăriiu^ 
mice internaționale, programată 
la 16—17 decembrie, la Paris.

'• IN ANII PUTERII 
POPULARE, in Cuba au fost 
construite sute de școli medii 
sătești cu regim de internat, 
in care elevii din clasele 
mari îmbină învățătura cu 
activitatea productivă. Re
cent, in provincia cubaneză 
Camaguey au fost predate 
beneficiarilor alte două școli 
de acest fel de mare capa
citate.
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CUT... IOSEFINI șl ANSAMBLUL 
DE LILIPUTANI DE LA CIRCUL 
DIN MOSCOVA — ora 19,30; Tea
trul „Ion Creangă" : SCUFIȚA CU 
TREI IEZI — ora 16.

O ANCHETA : Scala (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MARELE GATSBY : Sala Pala
tului (orele 17 ; 20,15), Capitol (o- 
reie 9,45; 12,45; 16,15; 19,15), Patria 
(orele 9,30; 12,30; 16,15; 19,30) Favo
rit (orele 9,15; 12,15; 16,15; 19,15).

LEGĂTURĂ PIERDUTA : Tim
puri Noi (orele 9; 11; 13; 15,15;
17,30 ; 19,30).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30). Melodia (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11; 13.15; 15,30: 17,45: 20).

CAZUL A AVUT' UN DEZNO- 
DÂMÎNT FERICIT : Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , București (orele 9; 11,15;
13; 16.15: 18.30; 20.30).

POLIȚISTA : Festival (orele 9'; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15;
20.30)

MASTODONTUL : Floreasca (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), 
Aurora (orele 9: 11,15; 13.30; 15.45; 
18: 20,15).

MUȘCHETARUL ROMAN : Vic
toria (orele 9.15; 11.30: 13.45; 16; 
18,15; 20,30). Bucegi (orele 15.45; 18; 
20), Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 
18; 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL 8 
Doina (orele 9,30; 11,15; 13; 14,45; 
16,30; 18,15; 20).

CANTEMIR : Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 18; 20,15), Cosmos (ore
le 15,30; 18; 20,15).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A?! 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

FLACĂRA î Ferentari 
15,30; 19).

ULTIMUL ACT : Grlvlța 
9,30; 12; 15; 17,30: 20).

ELIXIRUL TINEREȚII î 
(orele 16; 18; 20).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMINTULUI : Dacia (orele 9; 
12,30; 16; 19).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Viitorul (orele 15,30; 18; 
20).

SE MAI ÎNTÎMPLA MINUNI : 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30).

ANA ȘI COMANDORUL : Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

EVADAREA s Vitan (orele 15,30; 
18; 20,15).

(orele

(orele

Pacea

FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE:
Unirea (orele 16; 18; 20).

OCHII SHIVANEI : Lira 
15.30; 19).

FERMA LUI
Iești (orele 9; 
18: 20.15)

NOAPTEA _________ ,_______
Crîngași (ora 17).

CALVARUL UNEI FEMEI 8 Arta 
(orele 14; 16; 18; 20).

RĂZBOI ȘI PACE (seriile I—II): 
Rahova (orele 15,30; 19).

DE CE ESTE UCIS UN 
GISTRAT : Moșilor (orele 
13.15: 15.30- 18; 20).

TENTATIA : Munca (orele 16). 
SECRETUL PLANETEI MAIMU

ȚELOR : Munca (orele 18 ; 20,15).
TNFRÎNGEREA LUI L. W1LKI- 

SON : Popular (orele 15,30; 18; 
20.15).

A FOST ODATA UN HOLLI- 
WOOD : Flacăra (orele 15,30; 19).

PICIUL — TRÎNTORII : 
greșul (orele 16; 18: 20).

CAMERON 7 
11,15; 13,30:

(orele
Giu- 

15,45;

ARTIFICIILOR 5

MA- 
u;

Pro-

Opera Română : TURANDOT — 
ora 19 ; Teatrul de Operetă : VIC-

ȘI-AL EI HUSAR
Teatrul Național (Sala 
SA NU-TI FACI PRÂVA- 
SCARA — ora 19,30 ; (Sala 
COMEDIE DE MODA VE- 
ora 19.30 ; Teatrul „Lucia 

Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : JOC DE PISICI — ora
19.30 ; (Sala Studio) : ELISABE- 
TA I — ora 19,30 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : NU AM ÎNCREDERE ÎN 
BĂRBAȚI — ora 19 ; Teatrul de 
Comedie : VOLPONE — ora 19,30; 
Teatrul Mic : GALILEO GALILEI
— ora 19,30 ; Teatrul Giulești : CO
MEDIE CU OLTENI — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" (Str. Ere- 
piia Grigorescu 24) : UN TÎNĂR 
MULT PREA FURIOS — premieră
— ora 19,30 ; Teatrul „C. Tănase** 
(Sala Savoy) ; CER CUVÎNTUL 
LA... DIVERSE — ora 19,30 ; CA
VALCADA COMEDIEI — ora
19.30 ; Teatrul „Țăndărică*4 (Sala 
Academiei) : PUNGUȚA CU DOI 
BANI — ora 10 ; Ansamblul „Rap
sodia română** : LA HANUL CU 
CÎNTECE — ora 19,30 ; Circul 
București : CE VRĂJI A MAI FĂ-

TORIA 
19,30 ; 
Mare) : 
LIE CU 
Mică) : 
CHE — PROGRAMUL 1

16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
Loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri, 19.30 
Telejurnal. 20.00 Univers științific. 
20,20 Film artistic : „Judo" — o 
producție a studiourilor japoneze, 
'ăl,45 Cadran economic mondial. 
22.00 Ritm și melodie. 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

17.00-Telex. 17.05 Amintiri de va
canță — program de muzică ușoa
ră. 17,15 Ancheta T, 17.45 Tineri 
soliști de muzică populară. 18,00 
Vîrstele peliculei. 19,05 Imagini 
coregrafice românești. 19.20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Oas
peți în studiourile de concert ale 
Radioteleviziunii. 20,30 Viața eco
nomică a Capitalei. 20,50 Telex. 
20.55 Reportaj cu un reporter. 21,10 
Seară de operă : ,,Othello". 22,30 
închiderea programului.
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