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Pentru
fiecare produs

Toate condițiile 
tehnice

și materiale 
asigurate

■ îndeplinind planul cincinal încă 
din 17 aprilie 1975, colectivul de 
muncă de la întreprinderea bu- 
cureșteană „Semănătoarea" are 
asigurate toate condițiile pentru 
realizarea în acest cincinal a 
unei producții suplimentare de 
1.3 miliarde lei. Totodată, planul 
la export a fost îndeplinit cu 
aproape două luni mai devrem» 
iar prevederile pe zece luni Ia 
producția globală industrială au 
fost realizate în proporție de 10.3 
la sută. Așa cum ne-a spus tova
rășul Alexandru Lăstun, secre-

- tarul comitetului de partid din 
unitate, datorită măsurilor luate 
în vreme pentru încărcarea tu
turor mașinilor și utilajelor la 
întreaga capacitate, pentru or
ganizarea judicioasă a procesu
lui de producție, întreprinderea 
își va realiza sarcinile de plan 
pe acest an, la toți indicatorii, cu 
cîteva zile mai devreme. Alături 
de eforturile susținute care se 
depun in această perioadă pen
tru încheierea cu rezultate -■ cît 
mai .bune a anului 1975, s-au 
intensificat preocupările *și ac
țiunile întreprinse în 'scopul 
pregătirii exemplare a produc
ției anului viitor. încă da la în
ceputul lunii noiembrie a fost 
întocmit un program amplu de 
măsuri, cu sarcini precise, con
crete pentru fiecare membru al 
colectivului. Sarcinile și măsu
rile din programul întocmit în 
scopul pregătirii producției anu
lui viitor vizează asigurarea 
pentru fiecare secție a SDV-uri- 
16r necesare, înlocuirea utilaje
lor trimise în reparații capitale, 
organizarea liniilor de montaj, 
plaborarea tehnologiilor de fa
bricație, pentru produsele noi, 
încheierea la timp a contracte
lor cu furnizorii de materii pri
me și materiale și cu unitățile 
cu care întreprinderea execută 
în cooperare piese și subansam- 
ble. Pină în prezent peste 98 la 
su,tă din producția anului vii
tor a fost nominalizată, iar 94.2 
la sută a fost deja contractată.

Din programul de măsuri sta
bilit la începutul lunii, ale cărui 
obiective sînt zilnic urmărite de 
către organizația de partid și 
organizația U.T.C. am mai reți
nut o serie de sarcini care vi
zează perfecționarea unor sub- 
ansamble și mecanisme montate 
pe mașinile agricole, îmbunătă
țirii caracteristicilor tehnice ale 
unor utilaje, echiparea cu cabine 
a combinelor și a altor mașini 
agricole, asimilarea în fabricație 
a unor noi utilaje cu caracte
ristici tehnice superioare.

Desigur, problematica pregă- 
cw*’ producției anului viitor la 
întreprinderea „Semănătoarea" 
cuprinde și alte numeroase ac
țiuni. Ne-am oprit insă la aces
tea, care ni s-au părut a fi de 
o mai mare stringență și care, 
așa cum au fost întreprinse și 
urmărite, dau garanția obținerii 
unor rezultate cît mai bune încă 
din primele zile ale anului vii-

LA I.U.G. „PROGRESUL" BRĂILA:

EFORTURI SUSȚINUTE 
PENTRU REALIZAREA

PIANULUI
Modul în care s-a acționat în 

ultima perioadă, la întreprin
derea ,.Progresul“-Brăila. măsu
rile luate pentru realizarea in
tegrală a planului își dovedesc 
eficiența de la o zi la alta. Pro
ducția obișnuită în primele deca
de ale unei luni este substanțial 
depășită, astfel încît în primele 
20 de zile ale lunii noiembrie s-a 
obținut un adevărat record în 
istoria acestei întreprinderi, re
cord pe care oamenii îl consideră 
încă posibil de depășit. Cum ? în 
primul rînd prin asigurarea din 
timp a documentației pentru 
fiecare lucrare și reper- intrate 
în fabricație. Acest lucru permite 
maiștrilor, șefilor de echipe, 
fiecărui muncitor să 
dinainte eventualele
scăpate in proiecte, să se apro-

sesizeze 
greșeli

vizioneze din vreme cu sculele 
și materialele strict necesare, să 
știe înainte de a se apuca de 
lucru cînd și la ce mașini se vor 
lucra piesele în diferite faze de 
execuție. „In felul acesta, ne 
spunea inginerul Radu Dragomir 
de ,1a secția uzinaj a fabricii de 
utilaj industrial, am ajuns, de 
fapt, la o reorganizare a întregu
lui flux tehnologic. Ca urmare, 
reductoarele de viteze mijlocii, 
ca să dau un exemplu, trec acum 
doar prin trei puncte de lucru în 
loc de șapte". .Și pentru că fie
care utilaj este solicitat să lu
creze permanent după un pro
gram amănunțit dinainte stabilit 

înțelege că și fondul de timp 
muncitorilor este mai dens

N. COȘOVEANU 

(Continuare în pag. a 11-a)

se 
al

Pe linia de montaj a Întreprinderii „Tractorul"-Brașov este pregătit un 
tinat exportului

nou lot de tractoare des-
Foto : O. PLECAN

Pentru ca munca in toate sectoarele
producției agricole sa se defășoare normal

ACȚIUNE GOSPODĂREASCA
9

TEMEINIC ORGANIZATA
Recomandările specialiștilor privind mă
șurile ce trebuie intreprinse in fermele

zootehnice, in sere, pe ogoare

AGRI CULTURA
variantă a muncii industriale

intervenite

contemporan 
deplin *

A

înaltă productivitate. Ca ur
mare, media anuală a pro
ducției totale de cereale-boa- 
be, ca să nu ne referim de- 
cit la unul dintre indicatorii 
de bază, a cunoscut sporuri 
însemnate - în 1966-1970, 
12,7 milioane tone ; în 1971-

tisfacerea cerințelor de con
sum ale populației, la asigu
rarea materiilor prime nece
sare industriei.

Congresul al Xl-lea al 
partidului, moment istoric 
hotărîtor în făurirea societă
ții socialiste multilateral dez-

de vedere, intensificarea pro
cesului de transformare a a- 
griculturii intr-o variantă a 
muncii industriale.

Ca rezultat al dezvoltării 
forțelor de producție și per
fecționării relațiilor de pro
ducție, al creșterii nivelului

NGAJARE DEPLINA ÎN ÎNFĂPTUIREA ISTORICELOR

Ramură de bază a econo
miei naționale( agricultura 
s-a situat in mod constant 
in centrul preocupărilor par
tidului nostru, rezultatele re
marcabile obținute în creș
terea producției de cereale 
și animaliere( schimbările 

profunde
in viața satului ro
mânesc 
confirmînd pe 
justețea politicii mar-
xist-leniniste, științific 
fundamentat ă, 
de transformare revo
luționară a acestui impor
tant sector de activitate. 
Fondurile tot mai mari de in
vestiții alocate de la un cin
cinal la altul — 34,3 miliarde 
lei în 1966-1970 ; 81 mili
arde lei în 1971-1975 ; peste 
110 miliarde lei în 1976-1980 
— fiind de natură să creeze 
premisele asigurării unei agri
culturi moderne, intensive, de

IN PAGINA A 2-A

• Răspundere indi
viduală, 

litate colectivă
(Din experiența organi
zației U.T.C. dintr-o tină- 
ră întreprindere)

Rubrica: Pro și 
contra

responsabi

ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC. 
Pentru asigurarea condițiilor 
normale de obținere a produc
ției zootehnice și de valorificare 
a acesteia — ne spune tovarășul 
Stelian Dinescu, directorul di
recției de resort — crescătorii 
de animale trebuie să acționeze 
cu fermitate pentru menținerea 
în adăposturi și mai ales în ma
ternități și crescătoriile de tine
ret a temperaturilor optime pre
văzute. In acest scop se impun 
luate măsuri pentru ca sisteme
le de încălzire să funcționeze i- 
reproșabil. fără întrerupere, la 
întreaga lor capacitate. O grijă 
deosebită trebuie acordată în
chiderii etanșe a ușilor și fe
restrelor fără a se neglija asi
gurarea ventilației necesare. A- 
colo unde este cazul, pentru 
păstrarea condițiilor optime de 
temperatură și microclimat este 
indicată folosirea unor surse su
plimentare de căldură : eleveu- 
ze, becuri infraroșii, suflante de 
aer cald etc. Totodată, pentru 
menținerea ritmului de produc
ție prevăzut trebuie să se asi
gure o furajare normală prin a- 
ducerea în adăposturi sau în în
căperi alăturate a furajelor din 
depozite și organizarea prepa
rării lor prin măcinare fină, sa
ramurară și melasare, creîn- 
du-se stocuri de rezervă pentru 
minimum o săptămînă.

IN SECTORUL LEGUMICOL. 
Printre cele mai importante ac
țiuni menționez — ne-a spus to
varășul Florin Munteanu, direc
torul Trustului de sere din Cen-

trala de legume și fiucte — 
necesitatea menținerii unei le
gături permanente între condu
cerile serelor și C.E.T.-uri pen
tru furnizarea 
punzătoare, ca 
unor echipe de intervenție for
mate din mecanici, . electricieni 
care să remedieze pe Iqc orice 
defecțiune apărută.

In sectorul producției 
VEGETALE — Ninsorile din ul
timele zile care au cuprins Cîm- 
pia Bărăganului și alte zone din 
partea sudică a țării au împie
dicat desfășurarea normală a a- 
răturilor adînci de toamnă, cele 
mai mari suprafețe nearate în- 
registrîndu-se în județele Ilfov, 
Teleorman, Constanța, Ialomița 
ș.a. Iată de ce — ține să preci
zeze tovarășul Teodor Chețan, 
director al direcției de resort — 
important este ca specialiștii din 
unitățile agricole să controleze 
în permanență starea terenului 
luînd măsuri imediate ca pe a- 
cele porțiuni unde zăpada nu a 
fost viscolită, unde pămîntul nu 
este înghețat să se treacă la e- 
fectuarea arăturilor. Cu toată 
vremea nefavorabilă, transportul 
gunoiului de grajd pe cîmp nu 
trebuie întrerupt. Totodată, 
la fel de importantă este 
și aplicarea îngrășămintelor 
chimice, în special pe terenurile 
ce urmează a fi însămîrtțate in 
primăvară cu sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui.

căldurii cores- 
și constituirea

intensificarea procesului de 
apropiere și ștergere a deose
birilor esențiale dintre munca 
agricolă și cea industrială, 
dispariția treptată a deose
birilor dintre oraș și sat, omo
genizarea tot mai accentuată 
a nivelului general de civili

zație al societății.
Uriașul efort mate

rial destinat dezvoltării 
agriculturii noastre so
cialiste s-a concretizat 
intr-o dotare tehnico- 
materială superioară, 
prin înzestrarea tuturor

sectoarelor agricole cu mașini 
și utilaje moderne, într-o ga
mă diversificată, in cantități 
satisfăcătoare. Apelînd din 
nou la argumentul convin
gător al cifrelor, menționăm 
că, dacă parcul.de trac
toare număra în 1965 —

OVIDIU MARIAN

În zonele afectate de zăpadă și viscol

(Continuare în pag. a IlI-a)

Al. DOBRE

relații 
curent 

Ciulică
servicii. „Sîi 

el în sinea

HOTÂRÎRI ALE CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R.
1975 peste 15 milioane tone 
(pentru 1976-1980 se preli
mina o producție anuală de 
18-20 milioane tone) - ast
fel că, la ora actuală, Româ
nia socialistă produce de 
două ori mai multe cereale 
decît în perioada antebelică, 
dezvoltarea impetuoasă a a- 
griculturii contribuind, intr-o 
tot mai mare măsură, la sa-

voltate a deschis agriculturii, 
ca de altfel întregii vieți eco
nomice și social-politice a 
națiunii noastre socialiste, 
perspective largi, fundamen- 
tind principalele direcții că
tre care trebuie orientată în
treaga activitate a acestui 
important sector al economiei 
noastre naționale. Un loc cen
tral îl ocupă, din acest punct

de cunoștințe și calificare al 
lucratorilor ogoarelor, al me
canizării și chimizării com
plexe și complete a producției 
agricole, al urbanizării vieții 
satelor, al aplicării legii siste
matizării localităților, în so
cietatea noastră socialistă vor 
avea loc profunde mutații : 

dispariția treptată a deosebi
rilor esențiale dintre munca 
fizică și munca intelectuală,

Pretutindeni, măsuri energice,
intervenție hotârîtă

• PE PRIM PLAN : descongestionarea arterelor de 
circulație, aprovizionarea, crearea tuturor condițiilor 

pentru desfășurarea unei activități normale.

Cei mai „mici6? 
studenți

NICOLAE MILITARU

și marile lor
probleme

TIMPUL VIRSTEI TINERE
CUM SE OCUPĂ 

A.S.C.
DE ÎNDRUMAREA 

STUDENȚILOR 
DIN ANUL I

• In București, ieri, peste 
80 000 de cetățeni s-au mobi
lizat în acțiunile pentru des
zăpezire • Transportul in co
mun, aprovizionarea popu
lației, alimentarea unităților 
și cetățenilor eu energie elec
trică, apă, căldură se desfă
șoară normal • Elevii și stu
denții in primele rînduri ale 
„acțiunii Z” • In numeroase 
cartiere, cetățenii au 
să lucreze pe străzi 
cursul nopții.

(AMĂNUNTE despre 
tatea de deszăpezire în Ca
pitală, precum și alte relatări 
din Brasov, Brăila, Galati 
IN PAG. A III-A).

hotârit 
și in

aetivi-

Foto : VASILE RANGA

UN TIMP AL CREAȚIEI, AL DĂRUIRII,
AL GENEROZITĂȚII NEDRĂMUITE

— Ce să cauți în fabrică ?, 
s-au mirat părinții.

— Vreau să deprind o meserie, 
să muncesc și să învăț — a răs
puns fata, cu ochii plecați,^ dar 
cu un glas ce trăda o hotărîre 
luată.
— Lasă, ai tot timpul și ‘să 
muncești și să înveți ! Ești încă 
prea fragedă, mai stai pe lîngă 
casă. Pe urmă... vom vedea, a 
rostit mama conciliator.

— Și la urma urmei, ce crezi 
că veți realiza acolo voi, o mină 
de fetișcane ? — a adăugat ta
tăl. Am auzit că toate 
înscris la cursuri sînt 
de-o seamă cu tine !

Discuția a avut loc 
în urmă. Maria Vișan
produce zîmbind și netezindu-și 
din cînd în cînd, cu gesturi 
mindre, salopeta de filatoare. A 
izbîndit. Nu numai în disputa 
aceea cînd și-a convins părinții 
s-o lase să-și împlinească, la 
timpul ei, destinul, ci mai întîi, 
in disputa cu ea însăși...

— Atunci, cînd m-am hotărît 
să vin la Filatură, număram 
deja 3 ani pierduți, stătusem 
„pe lingă casă“ fără să fac ni
mic cu adevărat folositor. Trei

care s-au 
cel mult

cu 5 ani 
mi-o re-

ani în care alți tineri se 
lăuda cu roadele muncii 
cele învățate la liceul 
Toate din cauza unor prejude
căți !

Termenul nu este exagerat. 
Fiindcă ce altceva pot fi păre
rile potrivit cărora tinerii pot 
să-și permită să amine clipa 
eforturilor serioase, a activității 
cu adevărat creatoare, pentru că 
mai au timp, „destul timp“, 
pentru a se forma ? Sau teme
rea că „n-ar fi capabili" să ducă 
la bun sfîrșit anumite sarcini, 
mai pretențioase, pe motiv că 
sînt tineri ! Uneori, aceste pre
judecăți sînt îmbrățișate chiar 
de către tineri. De cei care au 
vrut să le transforme într-un 
scut, la adăpostul căruia să-și 
apere comoditățile ori să-și a- 
mîne răspunderile propriei lor 
vîrste.

Bogăția vîrstei noastre constă 
mai ales în timpul pe care-1 
avem în față. Timp în care pu
tem — dar numai învățînd și 
muncind ! — să devenim mai 
înțelepți, mai harnici, mai pri- 
cepuți, mai buni. însă cantita
tea aceasta de timp, pe care unii 
ne-o imaginăm ca pe • mare

puteau 
lor, cu 

seral.

fără țărmuri, este și cel mai 
mare pericol al vîrstei. Visînd că 
putem fi orice, că putem atinge 
culmi cît de înalte, cîndva, „cînd 
vom fi mari“, amînăm, conștient 
sau nu, depunerea eforturilor 
inevitabile oricărei ascensiuni. 
Trebuie să ne înscriem la liceul 
seral, sau la facultatea serală, 
pentru a ne lărgi, orizonturile, 
pentru a ne practica mai bine 
meseria, trebuie să studiem niș
te lucrări absolut necesare pen
tru domeniul în care activăm, 
sau să ne frămîntăm mintea, să 
găsim un procedeu pentru a 
munci mai bine, mai repede. 
Știm, toate acestea înseamnă 
eforturi, înseamnă renunțarea la 
unele distracții, odihnă mai pu
țină. Le vom face, hotărîm noi, 
dar nu azi-mîine, poate, peste 
o lună, cine ne grăbește ? 
Doar „avem timp"...

— Ei. bine, tocmai asta nu a- 
vem : timp, îmi explică, vorbind 
tare și răspicat, ca să ne înțe
legem, peste zumzetul obsedant 
al mașinilor, brigadiera Florica

MONICA ZVIRJINSCHI

Care este situația actuală, 
după două luni de studenție, 
timp în care primele impresii 
au suferit modificările impu
se de ritmul integrării celor 
din anul I în disciplina uni
versitară, în viața de asocia
ție, în activitățile specifice 
fiecărui domeniu al acesteia ?

„în prezent, ne spune pri
mul nostru interlocutor, 
Gheorghe Spoială, secretarul, 
anului I, Facultatea de conta
bilitate și economia agricul
turii. obiectivul principal îl 
constituie îndeplinirea exem
plară a sarcinilor profesio
nale. Am dat mai multe tes
te și rezultatele, deși satis
făcătoare, ne-au făcut să ne 
apreciem mai exact propriile 
posibilități, să ne vedem la
cunele existente în pregă
tire. De aceea am cerut spri
jinul cadrelor didactice, cole
gilor din anii mai mari. S-au 
stabilit ore de consultație, iar 
la disciplinele cu examen în 
prima sesiune acestea au 
fost suplimentate (matema
tică și contabilitate)". „Di
ficultățile primului contact 
cu viața universitară au fost 
depășite, ne spunea și Cris- 
tinel Păun, președintele Con
siliului A.S.C. de la Facul
tatea de matematică-meca- 
nică. întîlnirile cu cadrele 
didactice, repetatele discuții 
f.vind ca temă stilul de mun-

(Continuare în pag. a Il-a)

C. STANCULESCU
(Continuare in pag. a ill-o)

II cunoașteți pe Ciulică ? Nu se poate 
sâ nu fi trecut el măcar o dată pe lîngă. 
dumneavoastră I Insul acela care merge 
mai mult cu o ureche înainte și cu gîtul 
strîmbat în așa fel încît- să poată prinde, 
chiar și din zbor dacă s-ar putea, fel de 
fel de nimicuri pe care le mestecă cu -min
tea lui puțină, puțin mahalagistă, puțin 
fanariotă. Da, insul acela care ori de cîte 
ori vă întîlnește vă atacă direct, dar pe 
șoptite, cu „...ce mai e ?" și sfîrșește cu 
„...dar asta ai aflat?". Cumpără și vinde. 
Scotocește „bomba" și-ți pune-n palmă, la 
plecare, „ultima chestie".

Dumnealui e Ciulică. Sex masculin, sau 
sex feminin, n-are importanță. Băiatul acela 
„■bun" care cu trei vorbe îți devine intim : 
„ce mai e ?". Băiatul acela care intră prin 
birouri așa, ca într-o doară, ciugulind de 
ici ceva, de dincolo altceva, lâsînd aici 
ceva, dincolo altceva... Băiatul acela care 
știe oricînd cine vine și cine pleacă, cu 
cine se mărita Nona, de la planificare, ce 
i-a zis directorul lui Petrăchescu de la ca
sierie, ce fel de țigări fumează Georgescu 
de sus, sau ce fel de supă îi place Po- 
peascăi, de la doi... Sigur, numai la prima 
vedere, Ciulică e un împrăștiat. Are și el 
direcțiile lui de „auz" ca și direcțiile lui 
de „emisie". Disociază și el între esențial 
și particular. Doar n-a luat diplomă (de
seori universitară) degeaba I Să nu-l jig
nim ! Știe și el că în instituția lui, ca peste 
tot, sînt și organisme de decizie. Radarele 
lui, montate de maică-sa, pe cînd îl dospea 
în perioada intrauterină, sînt îndreptate, fi
rește, în acele direcții. Nu-i de mirare, deci, 
că Ciulică știe tot ce face directorul, ce

mănîncă inginerul șef, 
șefii de 
își rîde 
uneori, chiar și ceea ce directorul sau in
ginerul șef nu vor ști niciodată, „fapte” 
luate de la alți ciulici sau, și mai exact, in
ventate de el. Să nu-i spuneți cumva că 
inventează ! Doamne ferește... Părerea lui 
despre el este că interpretează. Un banc... 
(dacă i-a spus „cine știe el") nu-i întîm-

CIULICĂ
de Eugen Florescu

plător, tovarăși. Ascultîndu-se vorbind, Ciu- 
lică e convins că a auzit „vorbindu-se”. Și 
spune. Spune... De îa urechea lui la limba 
lui e-un scoc direct. Sigur, unde prinde 
vărsarea aceasta de tărîțe e ori printre 
de-ai lui, ori printre slabi de înger, sau 
chiar — de ce n-am spune-o pe șleau ? — 
printre proști. De la ciulici luate, la ciulici 
date... Fiindcă omul serios își vede de tre
buri. Omul serios, spun marii psihologi, cu
noscători ai personalităților de calitate, se 
străduiesc să-și creeze acea facultate de 
a nu se lăsa tulburați de nimic, nici măcar 
de zgomotele cele mai mari. Ei se luptă 
pentru a obține un fel de „atrofiere" a 
urechii, sau mai bine zis o închidere a ei 
pentru perioade îndelungate, ca să poată 
lucra. Există și exerciții speciale de educare

□ voinței în acest sens. Cit despre perso
najul nostru, nu-l știți dumneavoastră pe 
Ciulică ? Bun băiat, Ciulicâ I El duce și 
aduce, de te trezești, cîteodatâ, într-o țesă
tură pentru lămurirea căreia ți-ar trebui 
niște computere. Cine a zis ? Cînd a zis ? 
Stai și lămurește I Scena lui Ciulică e cu
loarul, nu rareori însă pasiunea aceasta de 
flașnetar aduce serioase .prejudicii, încurcînd 
oamenii de la treburi. Atunci stai și te în
trebi : e numai prost? Sau e un prost in
teresat ?

lată însă că odată am asistat la o scenă 
ciudată și amuzantă în același timp. Stă
team de vorbă cu responsabilul unui colec
tiv într-o sală prin care circula mai multă 
lume. La un moment dat s-a' apropiat de 
noi, parcă vrînd să-și vîre nasul în discuție, 
un individ ce lăsa impresia de „periuță". 
Bărbatul cu care discutam s-a întors brusc 
spre el și a făcut scurt : „Zît !", punîndu-l 
pe celălalt într-o situație indescriptibilă, 
m-am gîndit eu. După o perioadă, alt ins, . 
cam din același calapod și față de care 
cunoscutul meu s-a exprimat la fel de ciu
dat : „Zît I”.

- Nu ești nepoliticos ?, l-am întrebat. Sau 
sînteți atît de prieteni încît vă permiteți și 
asemenea forme de comunicare ?

- Prieteni ? Cu ăștia ? Păi ăștia... 
Și mi-a descris portretul de mai sus.
- Vasăzică îl aveți și voi pe Ciulică I, am 

rîs eu. Și încă în două exemplare.

(Continuare in pag. a Lll~a)
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RĂSPUNDERE INDIVIDUALĂ
RESPONSABILITATE COLECTIVA
Lipova a fost un oraș care, și-a 

dobîndit personalitatea prin a- 
pele sale termale. Spunem „a 
fost" fiindcă în ultimii ani au 
luat ființă citeva unități indus
triale ale căror capacități în con
tinuă creștere, vor transforma 
nu numai din punct de vedere 
edilitar fizionomia orașului ci și 
din punct de vedere al structurii 
socio-profesionale. Caracteristi
ca dominantă va fi dată astfel 
de transformarea sa în centru 
muncitoresc. Noile secții ale 
unor întreprinderi din Arad, de 
fapt fabrici de sine stătătoare, 
vor absorbi o bună parte din 
forța de muncă eliberată ca ur
mare a mecanizării agriculturii, 
vor crea premisele obiective de- 
săvîrșirii disciplinei muncitorești 
în condițiile producției moderne, 
riguros organizată, de mare pro
ductivitate. Firesc, în noile con
diții, atitudinea față de muncă 
urmează a suferi modificări în 
sensul creșterii răspunderilor, 
ale fiecăruia în parte, dar și ale 
colectivității în ansamblu. Dis
ciplinei înțeleasă doar prin sim- 
Fla prezență la orele de program

se. asociază solicitări sporite, 
caracterizate de intensitatea par
ticipării, de nevoia permanentei 
îmbogățiri a cunoștințelor pro
fesionale, de integrarea organi
că a nevoii de „autodepășire" în 
suma de atribute ce intră în de
finiția muncitorului de astăzi. 
Cum este înțeles acest proces în 
materializarea sa efectivă, iată 
întrebarea a cărei răspuns am 
căutat să-l aflăm în preocupă
rile organizației U.T.C. din sec
ția de încălțăminte „Libertatea". 
Adăugăm că întregul colectiv 
este tînăr, că în anul viitor ur
mează a se construi o nouă hală 
de producție și că, astfel, nu
mărul total al personalului se va 
tripla.

„Această perspectivă a fost 
analizată în cadrul Comitetului 
orășenesc de partid, ne spune 
tovarășa Gabriela Groza, secre
tara comitetului orășenesc 
U.T.C. Una din sareinile pe care 
ni le-am însușit a fost aceea de 
a transform» actualul colectiv 
într-un nucleu capabil să-și îm
părtășească experiența profesio-

(Vrmart din vag. 7) 
ci în pregătire. îndrumarea di
rectă a grupelor de către studen
ții din anii mari cred că au 
eliminat o bună parte din «se
cretele studenției**.

Un argument esențial in mo
bilizarea studenților încă din 
anul I, în integrarea lnvățămin- 
tului cu cercetarea, îl constituie 
eforturile cadrelor didactice și 
consiliilor A.S.C. din facultățile 
de tehnologia construcțiilor de 
mașini, horticultură și agricul
tură de a demara încă de la în
ceputul anului universitar acti
vitatea în cercurile științifice. 
Patronate de specialiști cu ex
periență, polarizînd interesul 
unui număr sporit de studenți, 
față de alți ani cercurile știin
țifice de tehnologie, organe de 
mașinii botanică, mașini agri
cole constituie un bun prilej 
de cunoaștere a universului 
profesional. Familiarizarea cu 
tehnicile de cercetare, cu meto
dele de lucru specifiee fiecărui 
domeniu, cunoașterea din timp 
a unei interesante tematici sta
bilite de consiliile științifice, 
munca efectivă în colective de 
cercetare au contribuit la acce
lerarea acomodării celor din 
anul I, cu ritmul și exigențele 
vieții universitare, permițînd, 
prin prisma calității muncii 
lor, prognoze optimiste nu nu
mai în ceea ce privește „botezul 
focului" — prima sesiune de 
examene ce va începe peste pu
țin timp, ci șl pentru calitatea 
pregătirii generale a celei mai 
tinere promoții de studenți. în 
același timp, practica a început 
să se desfășoare pentru stu
denții Facultății de tehnologia 
construcțiilor de mașini, in con
diții excelente de organizare. 
„Se lucrează, îmi relata Victor 
Dumitrescu, membru al biroului 
A.8.C., efeetiv la mașini, la 
strunguri, la freze, in secțiile
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cu sediul în București, str. Bujoreni nr, 36, sectorul 7, car
tier Drumul Taberei, troleibuz 90 (capăt), 84, 93, autobuze 37 
și 73, 108, tramvai 8, stația Bujoreni,

Doriți ca trimiterile poștale 
pediate de dv. să ajungă in 
mal scurt timp Ia destinatar iar 
acesta să vă răspundă beneficiind 
de același avantaj ?

Completați pe trimitere șl nu
merele de cod ale localității dv. și 
a destinatarului, lnscrilndu-le Îna
intea denumirii acestora.

Tu cazul In care nu le cunoașteți 
BOlieitați-le de la ghișeul celei mai 
apropiate unități P.T.T.R. car® vă 
stă la dispoziție, consultați sau 
procurațl-vă cu suma de 2,30 lei 
broșura „Codul poștal al localită
ților din R.S.R.44, care se găssșta 
la orlee unitate P.T.T.R.

ingineri tehnologi T.C.M.
ingineri mecanici specialitatea T.C.M.
timplari manuali, tîmplari carosieri și mecanici 
tinichigii industriali 
vopsitori industriali
strungari 
presatori metale la rece 
electromecanici•

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în municipiul Bucu
rești, comunele subordonate sau la o distanță de 30 km eu 
posibilități de a face naveta.

Relații suplimentare la telefon : 46 40 20 - 46 49 20, interior 
113.

<rjr

nală șl de viață celor care vor 
veni pe parcurs".

Dacă nu-1 punem Ia socoteală 
pe electricianul de întreținere, 
secția este în întregime compu
să din fete. Doar trei dintre ele 
sînt absolvente ale școlii profe
sionale, iar Mărioara Stanca, 
șefa secției, are școala de maiș
tri. Celelalte frecventează un 
curs de calificare la locul de 
muncă. Cu toate acestea, sarci
nile de plan după primele 10 
luni au fost realizate în propor
ție de 107 la sută. Din progra
mul de activități reținem citeva 
din obiectivele stabilite : elimi
narea totală a întârzierilor, rea
lizarea ritmică a sarcinilor de

DIN EXPERIENȚA
OREANIIAȚIEI U.T.C.

D'NTR-0 TÎNÂRÂ
INTRIPRIHDCRI

plan, educarea fiecărui tînăr în 
spiritul principiilor eticii comu
niste, organizare de activități 
cultural-artistice. Modalitățile 
practice de materializare a lor : 
Florica Talpa?, secretara orga
nizației U.T.C. : „De fiecare dată 
i-am cerut explicații celei care 
a întirziat. De obicei erau copi
lărești „nu m-am putut trezi", 
„am fost obosită" etc. Alături de 
critieile ce le-au fost aduse în 
adunările generale, prin aceleași 
adunări am stabilit ca ele să ră- 
mînă după cele 8 ore și să re
cupereze timpul pierdut. Alături 
de tovarășa maistru au rămas și 
colege a căror hărnicie este re
cunoscută". Așadar, forța exem
plului personal a fost extinsă la 
nivelul argumentelor în activi
tatea de educație a organizației. 
Tinere ca Iuliana Hotăran, Lidia 
Covaci, Jenica Iancu, Elena Ar
delean si altele, prin corectitu
dinea lor etică și profesională, 
n-au ezitat să-si prelungească 
programul de lucru replicînd 

de sudură și lăcătușerle, pentru 
o serie de repere necesare în
treprinderii de material didac
tic, pentru șantierele navale de 
la Galați și Oltenița. Disciplina 
în producție este materializată 
nu numai în calitatea produse
lor realizate, ci și în frecvența 
foarte bună“.

Aflați la început de drum, 
studenții anului I își conturează 
astfel imaginea despre profe
siunea pentru care au optat, 
imagine care este legată în 
mare măsură de caracterul or

Cei mai „mici“
studenți

ganic al integrării învățămân
tului.

Pasiunea cu care se vor dărui 
profesiunii, depinde de acest 
început de drum. De aceea, mi 
s-a părut întru totul justificată 
insatisfacția manifestată de stu
denții facultăților de inginerie 
chimică și electronică, al căror 
stagiu de practică se rezumă la 
activități secundare, nelegate de 
specificul facultății la între
prinderea chimică Dudești și la 
Electroaparataj. „Am dori, ne 
spunea Corneliu Calotă, secre
tarul anului I A Facultatea de 
electronică, să învățăm mai 
mult din acest stagiu, să ne fa
miliarizăm mal bine cu proce
sele tehnologice, să participăm 
efectiv la producție44. Este difi
cil de conceput o formă de 
practică pentru studenții anului 
I, care să se Îmbine organic cu

ivr.c
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astfel comodității. în momentul 
de față întîrzierile sînt cu totul 
accidentale.

în scurta sa biografie, colecti
vul a avut de soluționat și ca
zuri mai delicate. Dorina Prăjeu, 
altfel, atunci cînd vroia, fată 
pricepută și harnică, nu „putea" 
să se „acomodeze" cu pretenții
le fabricii. Pînă și tatăl ei a ce
rut sprijinul organizației U.T.C. 
La un moment dat cînd veșnica 
ei „nemulțumire" că toți se „lea
gă de viața ei" a fost înlocuită 
de o lucidă autoanaliză, a „ad
mis" ca. pentru o perioadă de
terminată de timp, organizația 
U.T.C. să-i elibereze zilnic un 
„buletin0 de comportare pe care 
să-l prezinte părinților... Azi, cu 
D.P. nimeni nu mai are nimic. 
Colegele ei au fost invitate pes
te două săptămîni la nuntă.

Rozalia Saday, atunci cînd 
nu-și realiza norma sau făcea 
rebuturi, obișnuia să spună că 
este „mulțumită și cu mai pu
țin", că ea „numai așa poate să 
lucreze". Numai că aceleași cole- 
le pe care ea le considera „bu
nele ei prietene" au „trădat-o". 
N-au fost de acord cu ea. N-a 
avut încotro și a acceptat să 
„încerce", odată cu ele, să facă 
mai mult și mai bine. După ore
le de program. A descoperit că 
nu e greu deloc, ba, mai mult, 
ne mărturisește că acum „sim
te un fel de ușurare știind că 
privirile colegelor ei n-o mai a- 
menință cu reproșuri.".

în programul de activități al 
organizației U.T.C., pe ultimul 
trimestru din acest an, a fost 
introdusă ca sarcină permanentă 
practica ca fiecare tînăr să-și 
analizeze activitatea în fața or
ganizației. în esență, analiza 
pornește de la rezultatele obți
nute în producție. în fiecare a- 
dunare a organizației sînț dis
cutate cîte 2—3 tinere. Au „prio
ritate" cele cu rezultate mai sla
be. între adunări, secretara or
ganizației U.T.C. are grijă de or
ganizarea unor excursii, a unor 
seri de dans etc. Primele cără
mizi la edificiul tradiției, atît de 
necesară perspectivei, au fost 
solid așezate.

ION DANCEA

procesul didactic, ținînd seama 
de profilul general al cursurilor, 
dar. în același timp, se impune 
a fi găsite soluții mai eficiente 
de organizare a acestui stagiu 
pentru eliminarea insatisfacțiilor 
generate de insuficienta solici
tare la care îi supune o practi
că formală.

Alte dificultăți încă prezente 
în viața celor din anul I le 
constituie aprovizionarea cu 
manuale. Nu a fost asigurat un 
număr suficient de cursuri ti
părite, sau litografiate, la o se

rie de discipline (matematică și 
analiză — pentru Facultatea de 
electronică chimie și trac
toare la Facultatea de agricul
tură). In biblioteci se găsesc, 
dar și acolo în număr prea mic 
față de solicitări. Iată un aspect 
important, care intră în atribu
țiile A.S.C.

O soluție avansată de stu
denții facultăților de agricul
tură, horticultură sau T.C.M. o 
constituie organizarea unor for
me suplimentare de pregătire — 
stabilirea unui program sâptâ- 
mmal de 10—12 ore afectat pre
gătirii unor teme incluse în pro
grama anului I, necesar pentru 
un contact permanent cu exi
gențele profesionale ale vieții 
universitare. Programarea ac
tualelor consultații suplinește 
doar în parte un asemenea pro
gram cerut de studenți.

in județul Suceava, toate cele 
90 de comune au schițe de sis
tematizare. Cu fiecare 
tămînă care trece satele 
schimbă tot mai mult înfățișa
rea, apar case spațioase, cu două 
și trei nivele, se modernizează 
drumurile, se introduce cana
lizarea, se construiesc dotări 
urbane care vor aduce treptat 
mediul țărănesc la un nivel de 
civilizație apropiat de cel al 
orașelor. De altfel, în Tara de 
Sus trei comune cu putere eco
nomică mai mare — Broșteni, 
Dolhasca și Verești — vor fi ri
dicate în curind la rangul de 
orașe, în perioada 1980—1990 ur- 
mîndu-Ie alte șase comune, din 
diferite zone ale județului. Ast
fel, Vicovul de Sus va fi un 
oraș cu specific preponderent a- 
grar, Cornu Luncii tot un oraș 
agrar, dar și eu industrie tex
tilă, Vama oraș cu specific 
forestier. Frasin — forestier și 
minier, în timp ce în alte două 
orașe viitoare, Iacobeni și Fun- 
du Moldovei, ponderea o vor 
avea, ca și pînă în prezent, tot 
minerii.

— Sistematizarea satelor, dic
tată de rațiunile civilizației de 
care nimeni nu trebuie frustrat, 
va face ca majoritatea localită
ților rurale să devină în urmă
torii 5—10 ani aproape de ne
recunoscut, spune tovarășul 
Gheorghe Chirilă, arhitect șef al 
județului Suceava. In ce ne pri
vește, la elaborarea schițelor de 
sistematizare, adecvate cadrului 
natural și resurselor de care 
dispun localitățile, am avut în 
vedere obținerea unor densi
tăți mărite, prin amplasarea mai 
strînsă a caselor, care, de-a 
lungul arterelor principale, ca 
și în zona centrului civic, vor 
avea minimum două nivele. Da 
asemenea, în schițe sînt prevă
zute canalizarea, rețeaua de apă 
potabilă, modernizarea drumu
rilor, construirea unui mare nu
măr de dotări social-culturale 
de tip urban etc. Dar nu des
pre aceasta doresc să vorbesc

EFORTURI SUSȚINUTE
(Vrmare din pag. 1)

folosit pentru producție, acestui 
scop subordonîndu-i și organiza
ția U.T.C. preocupările ei, acțiu
nile pe care le inițiază în această 
perioadă. Sesizați de maiștri și 
șefii de echipe că, mai ales ti
nerii încetau lucrul cu zece mi
nute înainte de terminarea 
schimbului, nu mai montau pe 
mașină o nouă piesă pe motiv că 
nu ar mai avea timp să o termi
ne pînă la venirea schimbului 

denții anilor I din Institutul a- 
gronomic „Nicolae Bălcescu", 
absolvenți ai liceelor agricole, 
au menționat, de asemenea, in
suficiențe la pregătire la disci
plinele mecanică, chimie, mate
matică, subliniind necesitatea 
reîmprospătării acestor pro
grame analitice în liceele de 
specialitate.

Deși încă din primele adunări 
de alegeri ale anului I a fost 
prezentat Regulamentul activi
tății profesionale, încă nu se 
cunosc principalele îndatoriri și 
drepturi ale studenților. (La a- 
cestea se adaugă neglijențele u- 
nor secretariate de facultăți, 
care îneă nu au încheiat toate 
dosarele necesare burselor). 
Poate că acesta este și motivul 
pentru care au început să se în
registreze, numai în primele 
două luni, zeci și zeci de absențe. 
O asemenea situație trebuie i- 
mediat discutată în grupe, în 
biroul anului, de către consiliile 
A.S.C. pe facultate — așa eum 
s-a arătat în adunările de ale
geri. Numai la două facultăți — 
T.C.M. și Contabilitate și eco
nomia agriculturii — s-au luat 
însă măsuri corespunzătoare. 
Ca element pozitiv, am înregis
trat faptul că la Facultatea de 
horticultură aceste discuții, nu 
au fost necesare, frecvența e- 
xemplară la majoritatea grupe
lor fădndu-le inutile.

Aceste citeva aspecte surprin
se în raidul nostru trebuie să 
stea în atenția atît a organelor 
de învățămînt, cît și a consi
liilor A.S.C. pentru a se asi
gura tuturor studenților din 
anul I condiții exemplare de 
pregătire, astfel ca apropiata 
sesiune de examene să consti
tuie un autentic test al calității 
profesionale, să consemneze re
zultate pe măsura angajamen
tului studenților la cea de-a 
X-a Conferință a U.A.S.C.R. 

acum, ci despre atenția pe care 
am acordat-o din capul locului 
specificului arhitecturii din a- 
ceastă parte a țării. în concep
ția noastră, sistematizarea, care 
implică și adoptarea unor ti
puri de loeuințe cu un confort 
sporit, nu poate fi o renunțare 
la un bun ciștigat, Ia moșteni
rea arhitecturii populare. Dim-SISTEMATIZAREASATELOR
Arhitectura
tradițională
in forme moderne
potrivă, ne străduim să păstrăm 
cele mai frumoase din aceste bu
nuri sau să includem unele mo
tive, unele linii tradiționale in 
arhitectura modernă, a cărei 
principală caracteristică e func
ționalitatea. în mare parte, a- 
ceste caracteristici au fost păs
trate în construcțiile noi, ca și 
în proiectele tip pe care le o- 
ferim cetățenilor. De altfel, 
meșterii din sate își iau oricum 
libertatea de a mai adăuga la 
proiectele tip și elementele care 
țin de tradiția locului, transmi
să printre meseriași din tată în 
fiu.

— Oare aceste tendințe spre 
„adăugiri" nu se datoresc toc- 

următor, organizația U.T.C. a 
revitalizat o veche inițiativă : 
preluarea schimbului din mers. 
Pentru a-i demonstra eficiența, 
secretarul comitetului U.T.C. îm
preună cu șeful secției uzinaj de 
la fabrica de utilaj industrial, 
recurgeau la următorul calcul : 
1 000 tineri ori 10 minute fie
care — 10 000 minute în total, a- 
dică 166 de ore productive pe 
care le putem cîștiga într-o sin
gură zi numai aici. La nivelul 
întreprinderii aceasta înseamnă 
aproape 800 de ore, adică munca 
a încă 100 de oameni într-un 
schimb ; și nu este greu să ne 
imaginăm ce pot face 100 de ti
neri într-o zi de muncă !

Un alt răspuns pe care îl dau 
tinerii la chemarea organizației 
U.T.C. de a se integra în efortul 
colectiv pentru recuperarea res
tanțelor îl constituie acțiunile de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției. Unul din exemple îl 
oferă cei 160 de tineri de la sec
ția „500" a fabricii de excava
toare care în fiecare zi muncesc 
în afara programului de lucru 
încă două ore. Toate acestea ex
primă elocvent hotărîrea colecti
vului de a trece peste greutățile 
considerate pînă acum cîtva timp 
imposibil de rezolvat, dovada 
implicării organizației de tineret 
în sprijinirea celor mai impor
tante acțiuni impuse de necesi
tățile producției, așa cum o cer 
hotărîrile adoptate de Congresul 
al X-lea al U.T.C.

„PORTATIVUL 
TINEREȚII"

Cea.de a Vl-a ediție a fesii- 
valului-concurs de muzică ușoară 
„Portativul tinereții", organizat 
de Comitetul județean Ilfov al 
U.T.C. și-a desemnat cîști- 
gătorii după cum urmează: 
trofeul a revenit, în egală măsu
ră, Silviei Vergu (Tulcea) și Ve- 
ronic&i Cismaru (Ilfov) ; locul 
II. Margaretei Tănase (Praho
va) ; locul III, Vioricăi Constan
tin (Ilfov). Trei mențiuni au 
fost acordate lui Ștefan Dumi
trescu (Olt), Teodorei Ionescu 
(Teleorman) și Cristinei Ștubert 
(Argeș). De asemenea, au mai 
fost oferite 7 premii speciale 
din partea unor organe și orga
nizații de-masă și obștești, cul
turale, profesionale. Premiul 
pentru creație a revenit profe
sorului Gheorghe Piele (Ilfov). 

mai lipsei de variație a unor 
proiecte tip oferite de specia
liști ? Un sat în care vom în- 
tîlni doar case stas nu ni se 
va părea monoton, de pildă ca 
un rolfilm pe care e multiplicat 
același și același obiect, variind 
doar unghiul din care a fost 
făcută fotografierea ?

— Desigur, vă referiți la locu- 

înțele individuale. Secția de ar
hitectură și sistematizare a ju
dețului a întocmit o gamă deo
camdată redusă de proiecte re- 
folosibile, pe care le punem la 
dispoziția oamenilor pentru con
sultare șj alegere, în funcție de 
mărimea familiei, posibilități 
materiale, poziția terenului, ma
terialele de construcție dispo
nibile. Pînă în prezent am rea
lizat 12 proiecte tip, pe zone. 
Proiectanții au făcut o decumen- 
tare prealabilă, străduindu-se 
apoi să păstreze elementele de 
arhitectură tradițională în for
me funcționale moderne. Dar 
nu se pot prelua toate elemen
tele. Mai cu seamă în ultimele

• UN ROMAN
PENTRU 

TINERI
Prin romanul Cavalerii (Edi

tura Militară) loan Dan reactua
lizează astăzi romanul de capă 
și spadă, respectînd toate canoa
nele genului, dar cu materie e- 
pică — densă, precis adaptată 
—preluată din istoria națională 
(epoca lui Mihai Viteazul). A- 
ventura însoțește întotdeauna 
istoria, micile intîmplări deter
mină evenimentele covîrșitoare, 
constituind, de fapt, fața nevă
zută, uitată sau ignorată a 
lor. Cartea are o semni
ficație morală, căci încli
nația spre aventura pozitivă e 
o distincție a spiritului lucid și 
combativ ; eroii de aici tipici 
pentru profilul romanelor de 
capă și spadă, luptă pentru un 
ideal înalt național. Cavalerii 
bravi și pasionați sînt oamenii 
lui Mihai, care lucrează în Ar
deal (și în întreaga Europă) 
pentru ideile și voința marelui 
domn valah. Ei sînt caractere 
complementare, căci dacă idea
lul îi aseamănă, natura, tempe
ramental și fizic, i-a deosebit : 
unii sînt feți-frumoși viteji și 
puri, alții strategi sau politicieni 
abili, alții joviali și pitorești. 
Numele lor e, așa zicînd, pore
cla schimbată in renume : Câe 
Indru, Chirilă Zece Cuțite, Cos- 
tache Caravană. Ducu cel Iute, 
Petrache cel Mic, Niță Praștie, 
Tufănel, Toroipan, Gălușcă. A- 
par aici și „războaie vesele" și 
chipuri pantagruelice și urmă
riri nocturne, confruntări politi- 
cești, tot arsenalul genului par
ticipă la construirea unei at
mosfere de adevărată poezie is
torică. Alteori primează paro
dia sarcastică (de tot hazul e 
scena in care Costache Ca
ravană vindecă de pinte- 
căraie pe împăratul Rudolf). 
Stilul alert, de mare acuratețe 
epică, superior unor autori 
care susțin astăzi în gene
ral genul, are vigoare plastică 
și, în același timp, precizie.

Autorul cunoaște istoria în a- 
mănunte și la fel locurile, 
orașele, satele dealurile și riu- 
rile din Ardeal. Cavalerii nu nu
mai că invită la acțiune, dar, 
indirect, și instruiește. Nici în- 
tr-o latură» nici în alta nu se 
exagerează prin pedanterie și 
didacticism, informațiile isto
rice și geografice subordonîn- 
du-se destinației literare. 

două decenii exigențele sătea
nului au crescut, generația tî- 
nără în special nu mai este mul
țumită cu dimensiunile și nu
mărul camerelor din moși-stră- 
moși, vrea altceva ; își mai do
rește un hol, o împărțire deco
mandată a încăperilor, debarale, 
chiar și baie. Se înțelege, pro
iectele tip pot duce la o oare-

I Casă suceveană, recomanda-
I tă pentru zonele submonta

ne ale județului

care monotonie a loealitătii, toc
mai de aceea ne străduim să 
elaborăm și alte tipuri, cît mai 
variate, respectînd însă criteriul 
zonelor, deci și al specificului 
arhitecturii locale tradiționale.

Iată însă că în vreme ce spe
cialiștii se străduiesc ca în pro
iectele lor să păstreze tot ce are 
mai bun și mai frumos arhitec
tura tradițională, în unele loca
lități apar de cîtva timp dena
turări ale specificului local, lan
sate și promovate de înșiși unii 
meșteri populari entuziasmați 
de propriile idei născute 
peste noapte. Solicităm în 
acest sens opinia tovarășului 
inginer Teodor Buliga, șeful co-

• POEfl Al SPERANȚEI
Sub titlul Poeți prizonieri, U 

editura ieșeană Junimea a a- 
părut, in selecția și în traduce
rea Martei Alboiu-Cuibuș, o 
densă antologie din lirica poe
ților francezi căzuți în captivi
tate. In celulele închisori
lor, în lagărele străjuite si
metric de turnuri de pază, de 
rinduri strînse de sîrmă ghim
pată, versul lor, încrustat pe 
ziduri, așternut febril pe col
țuri de ziar, pe nisip chiar, a 
devenit mai întîi un mod de 
refugiu în subterane lăuntrice, 
fnălțîndu-se apoi (herald al 
demnității) ca un semn al 
speranței ce nu moare, ca un 
simbol al rezistenței în fața în
tunericului.

Luc Decaunes, Pierre Unik, 
Charles Autrand, Andre Mas
son, Jean-Louis Digot ș.a., nu-

ii.ww..... ..

• 0 MERITUOASĂ CERCETARE
DOCUMENTARĂ

ori

Nu este o noutate pentru ni
meni că ne lipsesc, încă, ăcele 
instrumente de lucru numite bi
bliografii, absolut indispensabile 
nu doar cercetătorului strict spe
cializat, dar și cititorului doritor 
să cunoască în amănunt, date
le precise, reperele concrete ale 
literaturii, pe o perioadă 
alta, a evoluției sale.

Un început Z-a constituit „Bi
bliografia literaturii române 
contemporane" inițiată de Tudor 
Vianu. Au mai apărut apoi și 
alte meritorii bibliografii pe pe
rioade, grupări sau momente li
terare, ața incit apariția lu
crării lui Fior ea Firan „De Ia 
Macedonski la Arghezi" vine 
să umple un spațiu necesar în 
cercetarea literară . contempo
rană. Ce impresionează din 
capul locului este lărgimea ari
ei de cuprindere, minuțiozitatea 
documentării. Cu o migală dem
nă de toată stima, bibliogra
ful cercetează arhive, colecții, 
întocmește adevărate liste de 
titluri sau referințe la care greu 
să mal adaugi ceva. însuți su
marul cărții este revelator, Flo- 
rea Firan căutind să se refere 
la noi toți scriitorii olteni, in
diferent dacă, precum Macedon
ski sau Arghezi, sînt autori 
fundamentali, sau dimpotrivă, 
obscuri ți neinsemnați li- 
terați, anonimi, dar onești si 
devotați animatori ai vieții cul
turale oltene. (Să mai adăugăm, 
apoi, ți o bogată și sugestivă 
iconografie).

Numai că lucrarea de față nu 
se oprește la un scop pur infor
mativ ci năzuiește să fie și o 
exegeză a operelor respective 
(„studiul operei", zice FI. Firan 
la p. 16). Dar FI. Firan nu vrea, 
poate, să avanseze pe terenul 
tranșant al examenului operei 
preferind rezumatul condescen
dent, dispus să confunde, ama
bil, valoarea culturală cu cea 
literară propriu-zisă. De unde si 
o anume nivelare a valorilor, 
fiecare autor trecut în revistă 
cu măcar un „merit", sau o „con- 

întreprinderea Comerțului cu ridicata 
metalo-chimice București, 

ANUNȚĂ:
Mărfuri diferite - articole de uz casnic și gospodăresc, ar

ticole electrice, jucării, produse cosmetice, articole foto etc 
— și anumite piese de schimb pentru televizoare, aparate ra
dio, aspiratoare praf, mașini de spălat, frigidere, se pot cum
păra de la :

• Unitatea „BAZAR44 din Cal. Moșilor nr. 78
• Unitatea „BAZAR” din Str. Văcărești nr. 13.

Programul de funcționare a unităților respective este ur
mătorul •

— zilnic între orele 10-18,30 ;
- sîmbătă între orele 10-14.

lectivului de sistematizare din 
cadrul Centrului de proiectare 
Suceava, care ne răspunde :

— Asemenea inovații nu pot 
decît să denatureze, să polueze 
arhitectura tradițională. Faptul, 
care din fericire n-a atins pro
porțiile unui fenomen, este la 
fel de grav ca și un anumit gen 
de arhitectură hibridă, practi
cat nu numai de unii meșteri 
din județul nostru. Este vorba 
de preluarea de elemente arhi
tecturale din zone geografice cu 
totul diferite și grefarea, trans
plantarea lor pe construcțiile 
dintr-o altă localitate, ceea ce 
dăunează atît clădirii respec
tive, cît și întregului, satului. Se 
înțelege că asemenea practici 
trebuie stăvilite. în ceea ce 
ne privește, vom permanentiza 
organizarea de consfătuiri cu 
meșterii locali, la care să par
ticipe specialiști de la consiliul 
popular județean, de la centrul 
nostru de proiectare, precum și 
reprezentanți.ai consiliilor popu
lare comunale, ca și alți invitați 
care au ceva de spus în aceas
tă problemă. Astfel, meșterii 
populari pot fi responsabilizați 
în păstrarea patrimoniului ar
hitecturii populare, pot fi în
drumați și orientați eficient, prin 
prezentarea celor mai valoroa
se realizări în domeniul con
strucțiilor de locuințe, ca fi de
naturările „reprezentative".

Suceava este județul care a 
lansat către toate județele ță
rii chemarea pentru buna gos
podărire fi înfrumusețare a co
munelor. în contextul străda
niilor pentru dezvoltarea mul
tilaterală a localităților rurale, 
acțiunea implică firesc și elabo
rarea cu responsabilitate a schi
țelor de sistematizare, transpu
nerea lor în realitate, aducerea 
cît mai aproape a viitorului sa
tului românesc pe care îl ja
lonează cu claritate Programul 
partidului.

DRAGOMIR ROROMNEA

me Înscrise azi la loc de cinste 
In memoria umanității, au cap
tat în cuvint o fierbinte încre
dere în forțele vieții, în victo-»* 
ria ineluctabilă a rațiunii. Din 
accent de lamento solitar, ver
bul lor s-a metamorfozat în 
acuzație gravă, în chemare pa
tetică, precum în această strofă 
din „Ordinul44 Iui Luc Decaunes, 
poate cea mai semnificativă 
piesă din această binevenită se
lecție : „Peste tot unde șe-as- 
cunde teama / Peste tot unde 
picură truda / Peste tot unde 
mizeria își face de cap / Pes
te tot unde omul este amenin
țat, sărăcit, nimicit / Peste tot 
unde viața sfidează viața / Pen
tru o unică pasiune / Pentru o 
unică dreptate / Pune-ți forța 
și voia / Ca pe o sabie cu două 
tăișuri".

Cele 41 de poeme reținute, cu 
un indiscutabil simț al esen
țialului, din cele două volume 
„Poeies prisonniers", editate in 
1943—1944 de Pierre Seghcrs, ca 
o sfidare a ocupației hitleriste, 
oferă cititorului român o eloc
ventă Imagine asupra unei va
loroase secțiuni a poeziei de 
rezistență antifasciste.

I. ADAM

tribuție". Tată, C.D. Papastate e 
menționat fiindcă „cercetează 
viața ți activitatea lui Traian 
De metr eseu" (p. 350) iar Petre 
Pandrea fiindcă a fost „rind pe 
rind, și în același timp (sic !) : 
jurist, sociolog, filozof, creator 
de aforisme (!?) eseist, memoria
list, critic de artă, traducătorii 
istoric" (p. 346—347). Mai de
parte : Ion Molea este și el me
ritoriu pentru că a scris un vo
lum „cu tematică diversă,,, fo
losind și versul literar 
nouă sinteză poetică" (p. 321), 
iar într-un loc (p. 133) se vor
bește despre „scriitori care au 
abordat eu bune rezultate (eum 
vine asta? — n.n.), tematica is
torică". In alt loe : „Relația fă
cută de unii critici intre poezia 
lui Ion Barbu și Liviu Călin a 
fost sugerată in mare măsură, 
ponțindu-se de la faptul că pri
mele ediții după 23 August 1944 
din opera autorului Jocului se
cund (Ochean, 1967, Joc secund, 
1966) sînt îngrijite ți prefațate 
de Liviu Călin" (p. 101). Trec 
peste „amănuntul" că la operația 
de exegeză a lui L.C. a „cola
borat" ți acad. Al. Rosetti, dar 
nu mă pot opri să nu remarc 
tipul special de... relație criti
că. în fine, lista poate, încă, să 
fie îmbogățită dar mă opresc 
numai la citeva citate : Bogdan 
Amaru „ca student a dus-o greu" 
(p. 19), Ada Orleanu în perioa
da 1941—1947 activează în cena
clul „Sburătorul" condus de cri
ticul Eugen Lovinascu" (p. 341). 
Sigur că unele formulări sînt 
pur și simplu neglijente, dar 
parcă de la un exeget trebuie 
să cerem ceva mai mult.

în fine, atunci cînd trece la 
clasici, în primul rind la Ar
ghezi sau Macedonski, autorul "/u 
iese din sfera adevărurilor ge
nerale de manual școlar. Din 
tot ceea ce am spus nu vrem 
să se înțeleagă, însă, că am nega 
utilitatea documentară a lucrării 
lui Florea Firan.

ȘERBAN CIONOFF

Cea.de
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AfiEXIfA PROTOCOL

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Surinam, 
J.H.E. FERRIER, următoarea telegramă:

Cu ocazia proclamării independenței Republicii Surinam, am 
deosebita plăcere să vă adresez, dumneavoastră și poporului suri- 
namez, în numele poporului român și al meu personal, cordiale 
felicitări și cele mai bune urări de progres și prosperitate.

îmi exprim încrederea că stabilirea relațiilor diplomatice 
între țările noastre va contribui la mai buna cunoaștere reciprocă, 
la întărirea legăturilor de colaborare și prietenie dintre cele două 
popoare, în interesul mutual, al păcii și înțelegerii internaționale.

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Republicii 
Surinam, H.A.E. ARROW, următoarea telegramă ;

Proclamarea independenței de stat a țării dumneavoastră îmi 
oferă plăcuta posibilitate să vă adresez dumneavoastră, guvernului 
și poporului din Surinam cele mai bune urări de progres și pros
peritate, în numele guvernului și poporului român și al meu per
sonal.

SEMINAR
Marți după-amiară a Început 

în Capitală seminarul interre
gional cu tema : „Politica In do
meniul populației și a forței de 
muncă", organizat de Institutul 
international de studii sociale al 
Biroului Internațional al Muncii 
de la Geneva, in colaborare cu 
Centrul demografic O.N.U. din 
București, la care participă spe
cialiști din 17 țări în curs de 
dezvoltare din Africa și Orien
tul Mijlociu. Participanții vor 
efectua un larg schimb de opi
nii In probleme privind metodo
logia de analiză a fenomenelor 
demografice și aoclal-economice, 
rolul factorilor demografici In

planificarea naționali, regionali 
și pe ramuri economice, refor
mele agrare ca mijloc de dez
voltare economică și socială etc.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a sosit în Capitală
delegație a Clubului Presei 
de Tineret (J.P.C.) din R. F. 
Germania, care va efectua o 
vizită de informare și docu
mentare în țara noastră.

La Ministerul Afacerilor Ex
terne a avut loc, marți dimi
neață, semnarea Programului' 
de cooperare în domeniile învă- 
țămîntului, științei și culturii 
între Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul 
Republicii Elene pentru anii 
1976—1977—1978. Documentul, 
semnat de Dumitru Trancă, di
rector In Ministerul Afacerilor 
Externe al țării noastre, și Di
mitri C. Petrou, director gene
ral în Ministerul elen al Aface
rilor Externe, corespunde dorin
ței celor două țări și popoare de 
a dezvolta relațiile de prietenie 
și cooperare, de a lărgi schim
burile în aceste domenii de ac
tivitate. Programul cuprinde 
prevederi care reprezintă pen
tru cunoașterea reciprocă in
strumente temeinice și durabile 
cum sînt învățarea limbilor ce
lor două țări, aprofundarea li
teraturii, istoriei și civilizației 
popoarelor român și grec, reali
zarea de traduceri. Părțile vor 
încuraja, potrivit acestor preve
deri, cooperarea între diferitele 
instituții de învățămînt, cultu
rale și științifice. Sînt stabilite, 
în acest sens, vizite de oameni 
de știință, cadre didactice, cer
cetători. acordarea de burse 
studențești, schimburi de publi
cații și alte materiale de spe
cialitate. Se va promova, tot
odată, cooperarea tehnico-știin- 
țifică pe multiple planuri, prin
tre care și ' '
restaurării 
numentelor 
Oameni de 
tistjee vor 
sau vor participa la manifestări 
cu caracter internațional inițiate 
de cealaltă țară ; vor fi orga
nizate reciproc expoziții, seri 
culturale, prezentări de filme.

cel al conservării, 
și valorificării mo- 
istorice și de artă, 
artă și formații ar- 

întreprinde turnee

Premiile concursului „Fiecare asociație 
a studenților comuniști, colectiv de educare 
prin muncă și pentru muncă a studenților"

Biroul Comitetului Executiv 
al Consiliului U.A.S.C.R. ana- 
lizînd rezultatele finale ale 
concursului „Fiecare asociație a 
studenților comuniști — colec
tiv de educare prin muncă și 
pentru muncă" a stabilit cîști- 
gătorii primelor trei locuri pe 
țară, pe profile de învățămînt.

Actuala ediție a concursului 
va constitui prilejul unui sporit 
efort din partea tuturor asocia
țiilor studenților comuniști în 
vederea obținerii unor rezultate 
superioare în educarea prin 
muncă și pentru muncă, în ac
tivitatea profesional-științifică 
și productivă a tineretului uni
versitar, în intensificarea pre
zenței studenților pe șantierele 
de muncă patriotică ale tinere
tului, în activitățile de autogos- 
podărire ale căminelor și canti
nelor.

Apropiata sesiune de exame
ne va centraliza datele unei 
prime etape ale concursului din 
acest an universitar. De aceea, 
eforturile tuturor asociațiilor 
studenților comuniști, al acti
viștilor A.S.C., ale fiecărui stu
dent în parte, trebuie să se ma
terializeze nu numai în organi
zarea exemplară a sesiunii, ci 
și în pregătirea temeinică a fi- 
cărei probe.

Dorim succes, nu numai în se
siune, tuturor colectivelor stu
dențești și felicităm pe câștigă
torii etapei naționale a con
cursului care s-au clasificat ast
fel : PREMIUL I — Geologie- 
geografie — Universitatea Bucu-

rești; Limbă și literatură româ
nă — Universitatea București: 
Istorie-filozofie — Universitatea 
„Al. Cuza" — Iași ; învățămînt 
pedagogic — Tg. Mureș ; Con
tabilitate și economia agricultu
rii, A.S.E. ; Mecanică-agricolă — 
Institutul politehnic București; 
Electrotehnică, — Institutul po
litehnic ,.Traian Vuia" Timi
șoara ; Inginerie chimică — In
stitutul politehnic „Traian Vuia‘; 
Timișoara Horticultură —- In
stitutul agronomic Iași ; 
Canto — Instrumente — Con
servatorul Cluj-Napoca.

PREMIUL H; Biologie-geogra- 
fie -- Universitatea Cluj-Napo
ca ; Filologie-istorie — Sibiu ; 
Drept — Universitatea Iași ; In- 
vățămînt pedagogic — Universi
tatea Iași ; Științe economice — 
Universitatea Iași ; Tehnologia 
construcțiilor de mașini — In
stitutul politehnic București ; 
Automatică — Institutul politeh
nic București ; Chimie - 
versitatea Cluj-Napoca ;
strucții — Institutul politehnic 
Timișoara ; Horticultură — Uni
versitatea Craiova ; Farmacie — 
I.M.F. Tg. Mureș.

PREMIUL III : Istorie-filozo
fie — Universitatea Craiova ; 
Filozofie — Universitatea Bu
curești ; Electrotehnică — Insti
tutul politehnic Iași : Chimie 
— Institutul politehnic Bucu
rești ; Medicină veterinară — 
Institutul agronomic Cluj-Napo
ca ; Stomatologie I.M.F.
București.

AGRICULTURA
(Urmări din pag. I)

81 mii bucăți, far In 1970 -107 
mii bucăți, in 1975 el a crescut la 
117 mii bucăți, pe un tractor 
fizic revenind in 1965 — 121 hec
tare, in 1970 - 91 hectare, in 
1975 — 83 hectare. Aceeași di
namică relevantă o constatăm 
și in ceea ce privește numărul 
de tipuri de utilaje introduse in 
agricultură : 30 in 1952, 190 in 
1965, 300 in 1970, *50 in 1974.

Bilanțul anului 1975, primul 
an al înfăptuirii prevederilor 
Congresului al Xl-lea al parti
dului, oferă indicii variate asu
pra succeselor multiple înregis
trate de agricultura noastră so
cialistă. In ciuda unor condiții 
climaterice nu tocmai favorabile 
agriculturii — secetă prelungită, 
inundații etc. - producția agri
colă a crescut intr-un ritm me
diu anual de circa 5 la sută, 
s-au obținut sporuri importante 
la producția de cereale, came, 
lapte, ouă, legume etc.

Anul 1975 a marcat, totodată, 
trecerea la infăptuirea amplelor 
programe de executare a unor 
complexe lucrări in domeniile 
mecanizării, chimizării, irigațiilor, 
de îndiguiri, de folosire rațio
nală a fondului funciar, de com
batere a eroziunii solului, de fer
tilizări, de aplicare a legii sis
tematizării localităților. Ce în
seamnă aplicarea acestor pro
grame, care este finalitatea lori 
lată citeva date extrem de sem
nificative. Parcul de tractoare a-

PRETUTINDENI, MĂSURI ENERGICE
INTERVENȚIE HOTĂRÎTĂ

• BUCUREȘTI
Sarcina principală a tuturor 

este păstrarea in stare de folo
sire a arterelor de circulație, a 
căilor de penetrație în Capitală, 
a accesului spre întreprinderi și 
instituții, spre centre comercia
le, piețe, baze de aprovizionare 
cu materiale și materii prime, 
în tot cursul nopții de 24 spre 
25 noiembrie s-a lucrat intens. 
Circa 500 de utilaje speciale 
pentru deszăpezire, sau amena
jate ad-hoc în acest scop — 
autogreder-e, excavatoare, buldo
zere, autocisterne cu plug și . pe
rie, tractoare, autobasculante ș.a. 
— au acționat fără întrerupere 
pe tot cuprinsul Capitalei. La 
ora amiezii nu se mai semnalau 
în municipiu străzi, baze de 
aprovizionare sau piețe blocate.

Ne aflăm la întreprinderea de 
transporturi București. De pe 
trasee se primesc rapoarte : 
transportul în comun se desfă
șoară în general normal. Sînt în 
circulație 679 tramvaie, 484 tro
leibuze, 1 362 autobuze. Unele 
greutăți au apărut la capătul li
niei 9, către Afumați. Grupuri 
de muncitori, elevi, cetățeni au 
acționat în vederea eliminării 
lor. Totodată, notăm că s-a re
deschis circulația pentru auto
buze și autocamioane pe ruta 
București-Oltenița, pînă la km 
30, București-Giurgiu (pînă la 
km 31), Bueurești-Urzieeni. Cor- 
netu-Mihăilești, Militari-Bolin- 
tin, Brănești, Domnești, Valea 
Dragului, Vidra, direcții din care 
vin în Capitală un număr în
semnat de muncitori navetiști. 
De luni colectivele de oameni ai 
muncii au luat măsuri pentru 
recuperarea integrală a pagube
lor pricinuite de această situație, 
numeroși tineri hotărînd să ră- 
mînă la lucru peste programul 
normal. Danubiana, întreprin- 
*•' wea de mașini grele. Conect, 
Electronica sînt doar citeva din 
unitățile cu mulți navetiști, 
unde, deși aceștia încă nu pot 
veni la lucru, sarcinile de pro
ducție se realizează în totalitate^ 
prin efortul sporit al bucurește- 
nilor.

La Direcția comercială a Ca
pitalei, sîntem informați că s-au 
luat măsuri suplimentare pentru 
realizarea în bune condițiuni a 
programului de aprovizionare a 
populației. Unitățile și-au com
pletat stocurile cu cartofi, ceapă, 
zahăr, ulei, se găsesc Ia discre
ție lapte, carne, pîine proaspătă. 
De asemenea, au fost aprovizio
nate cu produse agroalimentare 
restaurantele și cantinele.

Pe arterele de circulație gru
puri de cetățeni lucrează la de
gajarea zăpezii. Se deblochează 
și gurile de canal, datorită tem
peraturii peste zero existînd pe
ricolul inundării unor subsoluri. 
L-am întîlnit pe tînărul șofer 
Gheorghe Tănase, de la Auto
baza nr. 2 Băneasa. Ieri a lucrat 
pe autobasculantă toată ziua, în 
noaptea de 24 spre 25, de aseme-

nea, iar astăzi se află la a 26-a 
încărcătură. „Vă rog să notați că 
majoritatea colegilor mei aflați 
acum în diferite puncte ale ora
șului sîn.t uteciști".

3 000 de tineri de la I.T.B., 
după ce au degajat prin muncă 
patriotică un număr de străzi, aU 
revenit în garajele autobazelor 
Militari, Glucoza, Titan, Nițu 
Vasile. Bucureștii Noi, pentru a 
primi alte misiuni, peste pro
gram. Mulți dintre ei au circulat 
toată noaptea, pentru a. menține 
căile de transport libere. Alți 
aproape 7 000 de uteciști de la 
C.I.L. Pipera, I.P.R.S. Băneasa, 
Electronica, I.M.G.B., I.M.U;C„ 
de la liceele ..Gh. $incai“, „I. L. 
Caragiale", ..Gh. Lazăr", „Matei 
Basarab“, Grupul școlar M.I.U.* 
Liceul de fizică de la Măgurele, 
Liceul economic nr. 2 ș.a., pre
cum si studenți de la toate fa
cultățile din Capitală au degajat 
de zăpadă 7 bulevarde, peste 100 
de străzi, 3 mari platforme in
dustriale și citeva comune sub
urbane, alături de țăranii coope
ratori.

A fost suplimentat numărul 
mijloacelor tehnice de deszăpe
zire. în toate cartierele Capita
lei — ni se spune la Comanda
mentul municipal de luptă îm
potriva înzăpezirii — s-a inten
sificat mobilizarea cetățenilor. 
Mulți dintre ei vor lucra și 
noaptea.

• BRAȘOV

H. DRAGOMIR

La ora cînd transmit, la Bra
șov ninsoarea nu contenește. 
Stratul de zăpadă a atins 40 cm, 
iar acolo unde vîntul a viscoli- 
t-o, troienele îngreuează mult cir
culația. în municipiul Brașov toa
te utilajele și mijloacele mecanice 
existente (peste 100), lucrează zi 
și noapte pentru descongestio
narea arterelor de trafic urban 
în lungime de 240 de km. O 
atenție deosebită se acordă iti- 
nerariilor transportului în co
mun, mai ales celor care deser
vesc traseele întreprinderilor 
brașovene. Cu tot efortul depus, 
totușj, azi dimineață (ieri n.n.) 
viteza de circulație a fost mult 
redusă, întîrzieri semnalîndu-se 
pe traseul liniei nr. 10 care 
asigură transportul anga.iaților 
spre întreprinderea nț. 2, între
prinderea de șuruburi și Combi
natul poligrafic. Cu o situație 
mai grea este confruntată între
prinderea de transporturi Bra
șov. Au fost suspendate tempo
rar cursele spre Moldova și' cele 
care deservesc pasul Bran. Pe 
lîngă mijloacele existente, I.T.A. 
a detașat suplimentar 30 auto
vehicule grele pe care s-au 
montat pluguri, o atenție spori
tă fiind acordată traseelor pe 
care circulă cursele pentru na
vetiști. Astfel, deși drumul e 
puternic viscolit, legăturile ru-

tiere cu Rișnov, Vulcan, Codlea, 
Dumbrăvița, Hălchiu, Hărman, 
Prejmer, sint accesibile traficu
lui rutier pe arterele de pene
trație, în orașe acționînd circa 
200 de oameni care deservesc 
mijloacele și utilajele necesare 
deszăpezirii. Greu practicabil este 
și drumul spre Poiana Brașov 
unde s-au luat din timp măsuri 
pentru o bună aprovizionare. Un 
detașament de frunte care ac
ționează pentru înlăturarea efec
telor ninsorii îl constituie tinerii. 
Ieri, încă de dimineață, circa 
3 000 de tineri din întreprinderi, 
școli profesionale și generale, 
din licee, au format echipe de 
intervenție operative. Tot ieri, 
studenții brașoveni au lucrat cu 
sîrg pentru descongestionarea 
trotuarelor și drumurilor de ac
ces spre cămine și colina uni
versității.

• GALAȚI

gricole va ajunge în 1980 ? la 
cca 123—130 mii bucâți, ceea ce 
înseamnă cb, la un tractor fi
zic, vor reveni 76 hectare. Po

trivit Directivelor Congresului al 
Xl-lea agricultura va beneficia, 
în 1980, de 250-280, iar în 1990 
de 300-325 kilograme substanță 
activă la hectar, fața de 25 in 
1965, 57 în 1970 și cca 100 în 
1975. Comparînd aceste cifre 
putem spune, pe drept cuvint, 
câ agricultura româneasca dis
pune de o dotare cum puține 
agriculturi din lume o au. Sem
nificative sint, de asemenea, 
pentru a marca ce a însemnat 
anul 1975 în aplicarea vastului 
program de ameliorare a solu
lui și imbunâtâțiri funciare, da
tele referitoare la amenajarea, 
pentru irigat, a suprafețelor a- 
rabile : daca in 1965 erau ame
najate pentru irigat cca 730 mii 
hectare, acum sînt irigate peste 
1,5 milioane hectare.

Odatâ cu preocuparea con
stantă pentru traducerea în viață 
a hotâririlor Congresului al Xl-lea 
privind dotarea tehnico-mate- 
rială a agriculturii, odatâ cu tre
cerea la aplicarea programelor 
de dezvoltare a tuturor sectoare
lor de activitate, au fost luate 
măsuri în vederea întăririi ordinii 
și disciplinei în muncă, a creșterii 
răspunderii fiecărui locuitor al 
satului pentru soarta producției. 
Hotâririle de partid adoptate în 
acest an privind intărirea spiri
tului de echipă, generalizarea 
acordului global la nivelul uni
tăților și formațiunilor de lucru 
ay menirea să determine întro
narea spiritului muncitoresc in 
activitatea lucrătorilor din agri
cultură, instituirea unei ordini 
riguroase, < 
gospodăresc, 
și planificări 
in uzină.

In aceeași 
înscriu și .................. .. _
privire la creșterea răspunde- 
organizațiilor de partid de la

creșterea spiritului 
, a unei organizări 
i a muncii la fel ca

arie de preocupări 
hotâririle adoptate

sate pentru organizarea muncii 
în unitățile agricole, pentru e- 
xecutarea la timp și in bune 
condițiuni a întregii game a lu
crărilor agricole, pentru antrena
rea tuturor locuitorilor satului, 
inclusiv a cadrelor de conducere, 
a intelectualilor, la toate lucră
rile agricole, la întreaga activi
tate desfășurată in mediul rural. 
Experiența acestei toamne, rit
mul intens de desfășurare a lu
crărilor, scurtarea campaniei de 
recoltat, producțiile superioare, 
evaluările obținute, sint fapte ce 
atestă fără putința de tăgadă 
justețea măsurilor adoptate, ade
ziunea deplină a lucrătorilor o-' 
goarelor la politica agrară a 
partidului, hotărîrea lor fermă 
de a înfăptui istoricele hotâriri 
ale Congresului al Xl-lea al 
P.C.R.

Justețea politicii partidului 
nostru in domeniul agriculturii se 
reflectă în satisfacerea tot mai 
deplină a nevoilor de consum ale 
populației, in creșterea nivelului 
de trai al tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, fapt elocvent 
ilustrat de dinamica producției 
globale in industria alimentară 
(154 la sută in 1975 față de 1970), _ 
in dublarea producției de carne 
(822 mii tone in 1975, față de 

425 mii tone in 1970), de creș
terea veniturilor reale ale țără
nimii.

Toate aceste realități Ilustrate 
temeinic de cifre și date consti
tuie argumente de necontestat 
ale hotăririi cu care s-a trecut la 
aplicarea fermă a prevederilor 
celui de al Xl-lea Congres al 
partidului, iar succesele obținute 
în anul 1975 constituie temeiul 
pregătirii tuturor condițiilor pen
tru ca, pășind in cincinalul re
voluției tehnico-științifice, agri
cultura noastră să înscrie încă 
din primele zile realizări pe mă
sura cerințelor ce-i stau in față, 
pentru a deveni cu adevărat o 
variantă a muncii industriale.

TIMPUL VÎRSTEI
TINERE

(Urmări din pag. I)

ADINA VELEA

• BRAILA

SITUAȚIA IN REȚEAUA
FEROVIARA Șl RUTIERA

Potrivit comunicărilor primite 
de la Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, în 
cursul zilei de marți au fost 
deszăpezite șl redeschise liniile 
ferate Urziceni-Făurei-Galați și 
Cățelu-Jilava.

Pe traseele feroviare Fetești- 
Cernavodă-Palas, Urziceni-Slo- 
bozia-Fetești, Medgidia-Tulcea, 
Tecuci-Birlad-Crasna, Adjud- 
Pașcani, Buzău-Mărășești-Ad- 
jud, Făurei-Tecuci, Barboși-Te- 
cuci, Buzău-Făurei, Crasna- 
Huși, Pașcani-Iași circulația 
este îngreunată. Ca urmare, a 
fost redus temporar numărul 
zilnic al trenurilor de călători 
pe sectoarele respective.

în ceea ce privește rețeaua 
rutieră în ziua de 25 noiembrie 
la ora 19,00, accesul oricărui tip 
de autovehicul era interzis pe 
anumite porțiuni ale drumurilor 
naționale : Urziceni-Buzău, Rm. 
Sărat - Focșani-Bacău-Fălticeni, 
Urziceni-Vadu Oii, Buzău-Bră- 
ila, Tăbărăști-Slobozia, Bucu- 
rești-Călărași, București-Olte- 
nița, București-Giurgiu, Baeău- 
Vaslui, Oituz-Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej-Bacău, Adjud-Orasul

Gh. Gheorghiu-Dej, Brăila-Slo- 
bozia-Călărafi, Rm. Sărat-Brăi- 
la-Tulcea, Bărăganu-Țîndărei, 
Hîrșova-Cataloi, Mărășești-Te- 
cuci-Galați-Crasna, Iași-Seu- 
leni, Tecuci-Șendreni, Galați- 
Foltești, Tg. Frumos-Pașcani- 
Moțca, Tg. Frumos-Botoșani, 
Călărași-Oltenița, Giurgiu-Zim- 
nicea, Ghimpați-Giurgiu, Oltenl- 
ța-Daia, Cîmpulung Muscel- 
Bran, Ciceu-Tg. Ocna-Orașul 
Gh. Gheorghiu Dej, Tg. Ocna- 
Slănicul Moldovei, Zorleni-Făl- 
ciu, Huși - Albița, Buhuși- 
Bacău, Piatra Neamț-Tg. Neamț, 
Piatra Neamț-Roman, Praid- 
Gheorghieni, Săbăoani-Tg. Fru
mos, Vînători-Bivolari.

Unitățile teritoriale de căi fe
rate și drumuri, oamenii muncii 
din zonele afectate de viscol și 
ninsoare, sprijiniți de militari, 
lucrează intens la restabilirea cit 
mai grabnică a comunicațiilor. 
Pe magistralele feroviare și ru
tiere afectate de condițiile at
mosferice lucrează permanent 
un mare număr de pluguri, au- 
togredere, tractoare și alte uti-

La acțiunile de deszăpezire 
pentru asigurarea condițiilor u- 
nei bune funcționări a unități
lor economice și comerciale, 
participau ieri în județul Brăila, 
circa 60 000 de oameni, majori
tatea țineri. La apelul spiritului 
cetățenesc, ei au răspuns din 
nou prezent și și-au unit efor
turile pentru a răspunde sau 
menține în circulație sectoare 
de drumuri de importanță vi
tală în aprovizionarea între
prinderilor cu materii prime și 
în livrarea produselor către 
beneficiari. în ciuda viscolului 
și a stratului gros de zăpadă 
(60—100 cm, în unele locuri 2 
m) cetățenii din comune, în 
special din cele 27 de localități 
care în cursul zilei de luni au 
rămas fără energie electrică, au 
acționat energic reușind să de
pășească greutățile ivite în sec
toarele zootehnice, în pregă
tirea furajelor și aprovizionarea 
cu apă a animalelor. O atenție 
deosebită se acordă în conti
nuare menținerii în circulație a 
căilor ferate din județ. La Bră
ila, Făurei, Cireșu și Dedulești, 
pentru menținerea traficului 
feroviar, o contribuție ma
joră au tinerii din unitățile 
militare. La acțiunile de desză
pezire din Brăila sînt folosite 
36 tractoare cu lame, 26 buldo
zere, 9 autogredere și alte uti- 
lajfij iar pentru aprovizionarea 
cu mărfuri a centrelor de 
desfacere către populație, fac 
continuu naveta 20 de mașini 
cu dublă tracțiune.

Continuarea procesului 
producție constituie obiectivul 
principal al acțiunilor între
prinse în cursul zilei de ieri de 
mii de tineri din județul Galați. 
La combinatul siderurgic, sute 
de tineri, elevi și funcționari 
lucrau intens pentru deszăpe
zirea căilor de acces spre sec
țiile și spre depozitele de ma
terii prime in timp ce alte sute 
de tineri muncitori, după termi
narea schimbului lor de produc
ție, au rămas mai departe pe 
locurile lor de muncă, suplinin- 
du-i pe navetiștii care nu au 
putut veni la lucru. Ieri la 
prînz, împlineau 48 de ore de 
prezență continuă la datorie ti
nerii laminatori Ion Borcea, Ma
rin Ciobotaru și Ion Marin de 
la laminorul de tablă groasă. La 
laminorul de benzi la rece, din 
aceleași motive și cu același 
înalt spirit de datorie, lucrau 
fără întrerupere la posturile lor 
tinerii tehnologi Ion Pricop, 
Aurel Iurea, Vasile Tecuceanu, 
Alexandru Manolache, Gheor- 
ghe Costea și alții. Tot de 48 
de ore continuu.

în aceeași vreme, adică pe o 
vreme de viscol și ninsoare, pe 
străzile municipiului Galați, 
mii de tineri, elevi, studenți și 
funcționari munceau de zor fi
ind ajutați în acțiunea lor de 
deszăpezire de 33 utilaje grele 
și 75 autobasculante. Eforturi 
deosebite au fost concentrate 
pentru aprovizionarea popu
lației cu alimente. Un exemplu 
edificator : în cursul nopții de 
luni spre marți între centrele 
de fabricație a pîinii și centrele 
de desfacere au făcut continuu 
naveta 6 „Tatre" ale întreprin
derii de construcții și montaje 
siderurgice din Galați, reușind 
să transporte 30 tone de pline, 
spre toate marile complexe ali
mentare.

Un alt punct fierbinte : zoo
tehnia. După cum ne infor
mează tovarășul Ticu Stoleru, 
director general al Direcției a-

gncole județene, importante e- 
forturi se depun pentru asigura
rea căilor de acces spre sursele de 
apă și spre grajduri. Toate cen
tralele termice din complexele 
zootehnice Independența, Mo-
vileni, Foltești, Vînători, func
ționează normal. în vederea 
transportării laptelui de la 
I.A.S. Șendreni, Frumușița și 
Vînători, se acționează cu mij
loace auto și navete pe C.F.R. 
Iar acolo unde aceste soluții nu 
sînt posibile, s-au luat măsuri 
pentru prelucrarea laptelui în 
Unități.

t CHIRIC

FAPTE
OSTĂȘEȘTI

InZăpada abundentă căzută 
ultimele zile a solicitat în multe 
locuri intervenția promptă a mi
litarilor, alături de oamenii 
muncii, pentru evitarea pertur
bărilor în circulație și în alte 
domenii.

Astfel, la nodul de cale fe
rată Bucureștl-Triaj, începînd 
de luni după-amiază, lucrează 
neîntrerupt . organizații în trei’ 
schimburi, ostașii din subordi- 
nea maiorului Alexandru Mol
nar și a locotenentului-major 
Mihai Hariga. Sarcina lor prin
cipală constă în degajarea per
manentă a macazurilor, astfel 
îneît trenurile să poată circula 
normal și în deplină siguranță 
pe liniile ce le sînt destinate. 
Totodată, militarii au curățat 
zăpada de pe spațiile dintre 
linii, precum și din jurul sta
ției. în prezent ei lucrează la 
deschiderea căilor de acces spre 
nodul de cale ferată. Printre cei 
mai destoinici în această acțiu
ne se numără soldatul Galben 
Ghiță, comunist, caporalii Marin 
Nicolae și Zota Vasile, membri- 
în biroul organizației U.T.C., 
soldații Dumitru Ionescu. Du
mitru Tache. Vasile Marinescu 
și alții.

Dumitru. Sîntem, mai mult de
cît oricare alta, o generație care 
trebuie să trăiască — deci să în
vețe, să se specializeze, să pro
ducă — într-un rițm mai acce
lerat. Ceea ce s-a întîmplat aici, 
la Oltenița, nu e decît un frag
ment al unui proces tipic pentru 
Întreaga țară. în orășelul nostru, 
pînă aici neînsemnat, s-a hotă- 
rît, odată cu extinderea șantie
rului naval, să se ridice o între
prindere de interes național — 
Filatura de bumbac. Era prima 
fabrică pentru noi, fetele ! Ni se 
dădea posibilitatea să muncim 
și să învățăm la noi acasă. Fi
latura urma să se dea în func
țiune foarte repede. Nu puteam 
să ne amăgim cu ideea că avem 
nu știu cită vreme ca să ne ca
lificăm. să ne perfecționăm. Am 
plecat imediat la Lugoj, multe 
fete, mi se părea că ocupăm un 
tren întreg ! La 15 ani, la școala 
profesională, ne familiarizăm cu 
mașinile, Ia 17 ani, am venit 
aici, ca specialiste !

Străbat, împreună cu Lucia 
Piscan și Ștefana Grigore, hale
le puternic luminate ale moder
nei filaturi. Mașinile, dintre 
cele mai perfecționate, sînt așe
zate în lungi șiruri paralele și 
marchează ritmuri neîntrerupte. 
Atunci- cînd însoțitoarele mele 
au sosit cu întreaga lor promo
ție în fabrică, utilajele mai erau 
încă răspîndite prin hală, se lu
cra la montarea lor. Fetele au 
dat și ele o mină de ajutor, cît 
s-au priceput. Apoi a început 
adevărata cursă contra cronome
tru. Aveau o lună, exact o lună, 
pentru a porni mașinile noi, cu 
ajutorul muncitoarelor cu expe
riență, venite de la București. 
Pe urmă, acest unic sprijin dis
părea. Trebuia să se descurce 
singure ! Aveau 17—18 ani...

— Vom reuși ? era întrebarea 
care mă frămînta, își amintește 
tehniciană Alexandra Ciobanu. 
Și-mi răspundeam — sigur vom 
reuși, cu condiția să ne angajăm 
cu toate forțele noastre ! Mai 
lucrasem într-o întreprindere și 
acolo, noi cei tineri, eram foar
te... menajați — „să le dăm ceva 
mai ușor de făcut !“ — auzeam 
mereu și în felul acesta băteam 
pasul pe loc, făceam iar și iar

aceleași lucrări simple, de ruti
nă. Am constatat că tot niște 
tineri acreditaseră ideea „inca- 
pacității“ noastre, eschivîndu-se 
sistematic de la sarcinile mai 
grele, fiindcă, ziceau ei, „n-au 
experiență", „nu știu" etc., cînd, 
de fapt, nu vroiau să facă nici 
cel mai mic efort ca să știe ! 
Aici, în schimb, n-aveam să ne 
plîngem de lipsă de răspunderi ! 
Filatura se ridicase pentru noi, 
responsabilitatea pentru punere»' 
ei în funcțiune, la termen, și- 
pentru îndeplinirea planului de 
producție și calitate, ne revenea. > 
în întregime.

S-au auzit desigur glasuri ne
încrezătoare. Nu numai în ora.ș^ . 
(„n-a văzut Oltenița filatură de 
cînd e și cine să lucrezi acold, 
niște puștoaice ?“), dar ceea 
era mai dureros, chiar In fabri
că. Au fost fete care s-au spe
riat de primul fir rupt, de prima 
defecțiune la mașină, de prima 
normă care li s-a părut „de ne
îndeplinit" ! Au fost și asemenea 
fete.

In moderna filatură de la Du-’ 
nare au rămas insă 1500 de 
uleciste să demonstreze că vîr- 
sta tinără nu trebuie să recu
noască limite ! Că a fi tînăr na . 
e nicidecum o barieră în ca-, 
lea realizării, ci o imensă posi: 
bilitate. S-au scurs 5 ani de. 
muncă, de eforturi, 5 ani în care,’* 
„nu a fost ușor" — recunosc fe
tele. S-a stat și peste program, ‘ 
s-au mai defectat și mașinile, 
distracțiile au fost destul de ne- > 
glijate. Dar rezultatele sînt im- , 
presionante — filatura a fost 
dată în funcțiune Ia termen de 
un colectiv extrem de tinăr (pe 
atunci media de vîrstă se situa 
sub 22 de ani !), care a reușit să 
îndeplinească, din primul an, ' 
planul de producție, iar în ur
mătorii s-a achitat de toate sar-u 
cinile sale. în acest interval,. 
majoritatea fetelor au absolviL , 
liceul seral, multe au devenit 
maiștri și conduc procesele dft 
producție, altele se pregătesc să 
dea examen Ia facultate. Secre
tul reușitei lor stă în modul lu-• • 
cid în care și-au privit vîrsta.- . 
în exigențele pe care singure șj,s. 
le-au impus. în încrederea pert 
care o au in energia. în cute
zanța și capacitatea creatoare ă' 
tinereții.

V 
ț

In magazine Un bogat sortiment de aparate electrocasnice

CIULICĂ
(Agerpres) APARATE ELECTRICE 

DE ÎNCĂLZIT

(Urmara din pag, I)
- Ciulică, al spus ? Tii, ce nume bun I s-a bucurat omul, la 

să-l folosesc -
Și în minutele următoare i-a căutat pe rînd pe cei doi qrun- 

cîndu-le epitetul în nas cu o plăcere organică - „Ce mai 
faci, Ciulică ?” - și spunînd unuia că porecla îi vine de la 
celălalt, și invers. După cum am prevăzut, în citeva minute 
se și iscase un scandal. Se bateau clulicli intre ei.

- De ce ai făcut asta ?, am întrebat.
- Domnule, mi-o răspuns omul în cauză, dumneata știi 

care-t cea mal simplă șl mai eficace metodă de a dezvăța 
pisicile de a face murdărie prin colțuri ? Le bagi o dată cu 
nasul în ce-au făcut...

ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ 
A AGRICULTURII

Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE BUCUREȘTI,
Calea Giulești 1, Sectorul 7, încadrează maiș

tri construcții mașini prelucrări prin așchiere și 
electricieni.

Relații telefon 49 42 45/125.

• Echipa feminină de hand
bal a S.U.A. și-a început turne
ul în țara noastră, întîlnind a- 
seară, în sala Floreasca, echipa 
de junioare a României. Hand
balistele 
victoria 
(9-2).

• La
aseară ___
masculin de gimnastică 
echipele Steaua și 
Sportivii români au t__ 
învingători cu scorul de 267,20— 
265,20 puncte.

• In cadrul turneului interna
țional de tenis de la Helsinki, 
jucătorul american Jeff Boro- 
wiak l-a întrecut cu 6—1, 6—1 
pe finlandezul Pekka Saila.

Principalul favorit al 
turneu este campionul 
Ilie Năstase.

• Din cauza timpului 
rabil competiția automobilistică 
„Raliul României'1 (ultima probă 
a campionatului național de ra
liu), programată inițial la 
29—30 noiembrie, a fost amînată 
pentru zilele de 6 și î decem
brie.

românce au obținut 
cu scorul de 16—9

Budapesta s-a încheiat 
meciul internațional 

" dintre 
Honved. 
terminat

acestui 
român

nefavo-

ț i j 
j ț ț
î 
f ț
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RADIATOARELE au intrat 
în actualitate odată cu pre
gătirile pentru sezonul rece, 
putînd fi utilizate în camere
le de locuit, birouri, labora
toare, magazine, restaurante 
ca surse de căldură supli’- 
mentare. Cele mai frecvente 
—• folosite mai ales în încă
peri mici sau pentru încăl
ziri locale — sînt radiatoare
le de 500 și 1 000 wați pe 
oră, de tip „Solar” și, res
pectiv „Dreptunghiular", 
preferate pentru consumul 
foarte redus de energie. Prin 
reglarea corpului față de pla
nul orizontal oferă posibili
tatea dirijării razelor calori
ce în direcția dorită. Sînt 
ușor de manevrat, au o este
tică plăcută. Sînt ieftine.

Radiatorul cu ventilator — 
R V—1, de 2 025 wați, pre
zintă avantajul folosirii ca 
sursă de căldură iarna și ca 
ventilator vara. Este preferat 
mai ales pentru încăperile 
mai largi ale birourilor, ma
gazinelor. Este de dimensi
uni și greutăți mici. Degajă 
un aer plăcut, fără miros. Un 
calcul al consumului de e- 
nergie electrică evidențiază o 
valoare egală cu 0.70 lei pe

Nu numai la scară industrials, ci și la nivelul 
fiecărei gospodarii, problema economiilor se 
pune cu aceeași acuitate. Ea vizeazâ atit spo
rirea bugetului familiei, cit și pe cea a fondului 
de timp al gospodinelor și productivitatea muncii 
casnice.

In corelație cu aceste cerințe, industria și co
merțul oferâ o serie de aparate

oră. O noutate în materie — 
magazinele de specialitate și 
cele universale o posedă — 
sînt radiatoarele cu turbină. 
Ele consumă 2 000 wați pe 
oră. Au o funcționare silen
țioasă, asigurînd uniformiza
rea temperaturii. Putem ob
ține, după dorință, o încălzi
re lentă sau una rapidă, 
pentru că au asemenea posi
bilități de reglare.

Destinate pentru soluționa
rea problemelor încălzitului 
electric al încăperilor de lo
cuit, al celor în care funcțio
nează aparatura sau instala
ția în medii cu temperatură 
constantă, clădiri publice, ho
teluri, restaurante, frizerii 
etc., radiatoarele electrice 
cu ulei au o putere mare de 
încălzire, dispun de un ter- 
mostat de reglare automată. 
Nu consumă energie eletrică 
decît atunci cînd termore- 
gulatorul este cuplat (cînd 
arde becul de semnalizare). .

electrice de

încălzit și gătit care satisfac pe deplin cumpă
rătorii. Magazinele Ministerului Comerțului In
terior sint pregătite cu asemenea produse. între
prinderile producătoare „Electromureș" și „Elec- 
troargeș", „23 August”, (Satu Mare) își fac un 
bun renume pretutindeni cu astfel de aparate, 
dovedind din plin utilitatea lor.

Iar acest consum de energie 
electrică variază între 2 și 
6 lei zilnic, ceea ce este mult 
mai convenabil decît încălzi
tul cu lemne sau alt com
bustibil. In plus, este comod, 
confortabil, se încadrează ar
monios în interiorul începe
rilor, prezintă siguranță în 
folosire și condiții corespun
zătoare de igienă. în unități
le de desfacere aceste apara
te de încălzit se găsesc 
tr-o varietate, de 

-mare : cu 12
(1 500 w), cu 14 
(1 800 w), cu 19 
(2 000 w) și altele.

Posesorii beneficiază în a- 
celași timp și de o perioadă 
de garanție de un an de zile.

LA INDEMINA 
GOSPODINELOR

în magazinul etalon al Mi
nisterului Comerțului Inte
rior „Electrotehnica" din Ca-.

ln-
asemenea 
demenți 
demenți 
demenți

pitală, asistăm la o adevă
rată demonstrație pe care 
șefa de raion, Stela Stingă, 
o face în fața mai multor 
cumpărători cu mașina de 
gătit electrică cu trei discuri 
încălzitoare. Așa cum am re
ținut. acest aparat, dotat cu 
trei discuri de dimensiuni di
ferite, se poate conecta la re
țeaua de 220 V și permite 
prepararea la cald, simultană 
sau succesivă, a alimentelor 
de orice fel. Prin folosirea 
discurilor corespunzător ca
pacității vaselor se poate con
trola foarte bine consumul de 
curent electric și așa destul 
de redus. Timpul necesar 
pregătirii bucatelor este con-, 
siderabil diminuat, produse
le menținindu-și totodată 
gustul lor natural, vitaminele 
rămînînd în mare parte ne
descompuse. Mașina mai 
dispune de cuptor, grătar și 
cermostat. Piesele expuse

murdăririi sînt ușor de ma
nevrat, nepunînd nici un fel 
de dificultate gospodinelor. 
Acest aparat electric se poate 
adapta și la curent mono- 
fazic. La fel de solicitate sînt 
și mașinile de gătit electri
ce cu două și patru discuri 
încălzitoare.

Tinerilor, nefamiliști îndeo
sebi, le sînt recomandate pli
tele electrice cu un disc, pe 
care se poate găti foarte re
pede și economic, din punct 
de vedere al consumului de 
energie electrică, poate fi re
glată la trei nivele de în
călzire. Mai mare și mai pu
ternică. (pînă la 2 000 w) 
este plita cu două discuri, 
tip „Felicia", despre care 
prezentatoarea spunea că pe 
acest aparat electric se poate 
fierbe mai bine decit pe ara
gaz. Această varietate de pro
duse electrice, menite să in
tervină în munca migăloa
să de zi cu zi a gospodinelor 
spre a o ușura, se corelează 
cu posibilitățile și preferin
țele categoriilor de cumpă
rători, aducînd în gospodări
ile respective noi parametri 
ai vieții civilizate.

V. RAVESCU



La Paris a început MOSCOVA

Prima sesiune a Consiliului
Expoziție 

documentară

general al Institutului pentru 
problemele unei noi ordini

„Mihai Eminescu" de peste hotare
DEZBATERILE DE LA NAȚIUNILE UNITE

Imperativul transformării

economice internaționale
Marți a început, la Paris, pri

ma sesiune a Consiliului general 
al Institutului pentru problemele 
unei noi ordini economice inter
naționale pe tema ; „PROBLE
MELE UNEI NOI ORDINI ECO
NOMICE INTERNATIONALE. 
MODUL IN CARE ESTE 
CONCEPUTA NOUA ORDINE 
DE PREȘEDINTELE NICOLAE 
CEAUȘESCU".

Lucrările sesiunii au fost des
chise de economistul Ghiomede 
Catroux, fost ministru, vicepre
ședinte al institutului, care a 
relevat interesul suscitat de a- 
ceastă dezbatere în actualul con
text economic internațional.

Profesorul Giancarlo Elia Va
lori, secretar general al institu
tului, a subliniat apoi eforturile 
pe care România, președintele 
Nicolae Ceaușescu, le depun

pentru promovarea unor princi
pii noi în relațiile dintre state 
menite să ducă la instaurarea 
unei noi ordini economice și po
litice în lumea contemporană.

în continuare a luat cuvîntul 
președintele institutului, Arturo 
Frondizi, fost președinte al Re
publicii Argentina, care a pre
zentat comunicarea : „NOUA 
ORDINE ECONOMICA INTER
NAȚIONALĂ : EXPERIENȚA 
ROMÂNIEI".

La sesiune iau parte persona
lități ale vieții politice, econo
mice și culturale din Franța, 
Italia și din alte țări, ambasa
dori și alți membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Paris, 
ziariști. Participă, de asemenea, 
ambasadorul țării noastre în ca
pitala Franței, Constantin Flitan,

Sub auspiciile Ministeru
lui Culturii al U.R.S.S. și 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste al Republicii 
Socialiste România, la 25 no
iembrie a fost deschisă, la 
Muzeul „A. P. Cehov" din 
Moscova, expoziția documen
tară „Mihai Eminescu". Prin- 
tr-o suită de fotografii și 
volume de versuri expoziția 
prezintă o imagine de an
samblu asupra vieții și cre
ației poetului.

La vernisaj 
tul scriitorul 
Kojevnikov,
ducător din lirica eminesci
ană, care a relevat locul 
marcant ocupat de opera ma
relui poet român în tezaurul 
culturii române și universa
le, prețuirea de care poezia 
lui Mihai Eminescu se 
cură în rîndul cititorilor 
vietici.

Cu prilejul împlinirii a 
de ani de la nașterea
Antim Ivireanu, la Moscova 
a avut loc. la 25 noiembrie, 
o adunare omagială despre 
viața și activitatea marelui 
nostru cărturar.

Dezvoltarea 
învățămintului 

superior in Iran

a luat cuvîn- 
sovietic Iuri 
cunoscut tra-

bu- 
so-

325 
lui

O.N.U. într-un instrument
eficient al apărării

păcii și securității lumii

V
aramin n-are cele
britatea Shirazului. 
Este altceva decit 
orașul poeziei și al 
trandafirilor. Cei 43 
de kilometri pe ca

re i-am parcurs de la Teheran 
pe panglica șoselei ne-au proiec
tat un peisaj arid, bîntuit de ar
șița solară. Pămintul pare sleit, 
biciuit la nesfirșit de astrul ne
milos, extenuat de așteptarea 
izbăvitoarelor picături ale ploii. 
Movile scunde, care sugerează 
stranii compoziții abstracționis- 
te, dezvăluie cărămidarii aban
donate. în depărtare își dese
nează contururile munți dezgo
liți, triști în grandoarea lor. Dar 
prima surpriză pe care ne-o o- 
feră Varaminul este cea a spa
țiilor verzi. Privirea obosită de 
soarele fierbinte și de ogoarele 
pîrjolite redescoperă frenezia 
clorofilei.

îmi imaginasem, neștiutor, o 
așezare somnolentă — ceainării, 
prăvălioare care, fiecare, repre
zintă un bazar miniatural adus 
în viitoarea străzii, moschei și 
minarete. Desigur, există și 
ceainării, și neguțători ce-și ex
pun marfa pe trotuare, și mos
chei. Ritmurile orașului — no
toriu printr-un turn funerar din 
1289 și prin vestigiile unei mos
chei din secolul al XIV-lea — 
nu sînt insă lente, viața 
nu se scurge sub apăsarea mo
notoniei. Dimpotrivă, este per
ceptibilă o vitalitate pe care o 
mărturisesc zidurile de fabrică 
și schelele șantierelor. Varami
nul se dezvoltă chiar dacă în
treprinderile sale sînt lipsite de 
spectaculosul rafinăriilor de Ia 
Abadan sau al păienjenișului 
conductelor prin care se scurge 
„aurul negru". Sîntem departe 
de lumea petrolului cu fabuloa
sele ei reprezentări. Tabloul 
nu-1 compun nici sondele și nici 
retortele petrochimiei. Dar în
noirile au pătruns vizibil în e- 
xistența celor 20 000 de locuitori 
ai Varaminului, odată cu fabri
cile, cu institutul experimental 
forestier, cu șantierele care mo
difică tradiționala hartă urbană. 
Este un fenomen caracteristic 
Iranului acestui deceniu și des
pre acest lucru ni s-a vorbit, 
deseori, în convorbirile avute la 
Teheran — in birouri ministe
riale. în decorul familiar al re
dacțiilor, ca și în instituții preo
cupate de gestiunea economică.

ansamblu, vor duce la crearea a 
40 000 locuri de muncă. Un mi
liard de dolari asigură demara
rea proiectului. Uzinele din ca
tegoria celor vitale (oțelării, în
treprinderi constructoare de ma
șini etc) se înmulțesc în întrea
ga tară — pornind din vecină
tatea imediată a capitalei și 
pînă în puncte acoperite de a- 
nonimatul depărtărilor. Apariția 
lor este însoțită de mutații pro- 
funde. Existența celor ce pătrund 
pe porțile uzinelor se modifică 
radical — ei încetează să mai 
depindă de hazardul bazarului 
sau de micul atelier artizanal in
tre pereții cărora se îngropau, 
altă dată, speranțele vieții. în 
sfirșit, cea de a doua constatare 
pe care ți-o prilejuiește popasul 
la Teheran vizează efortul de 
valorificare superioară a resur-

gendelor și al versurilor nemu
ritoare ale lui Saadi și Hafez a- 
mintește, pe planul raporturilor 
de conlucrare dintre România și 
Iran, un obiectiv industrial : fa
brica de produse sodice. Repe
rele colaborării dintre țările 
noastre sînt numeroase. La Te
heran se elogiază semnificativ 
rezultatele acestei colaborări re- 
ciproc-avantajoasc și șe subli
niază perspectivele ei de dezvol
tare viitoare. Noul dialog la ni
vel înalt româno-iranian, prile
juit de apropiata vizită în Iran a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
va stimula aprofundarea legătu
rilor dintre cele două tari.

...Cind avionul se desparte de 
Teheran, ultimele imagini înre
gistrate pe retină sînt cele ale 
construcțiilor industriale care se 
reliefează în panorama urbană. 
Este momentul în care începi să 
întocmești inventarul final al 
impresiilor de călătorie. Coloa
nele legendare ale Persepolisu-

Primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda, a primit, 
marți, pe tovarășul Ion Pățan, 
viceprim-ministru . al guvernu
lui. ministru al comerțului ex
terior și cooperării economice 
internaționale.

La primire au luat parte Ni
colae Doicaru, consilier al pre
ședintelui republicii, și Alexan
dru Boabă, ambasadorul Româ
niei in Iran.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc, au fost abordate as
pecte privind evoluția și per
spectivele dezvoltării relațiilor 
prietenești, de strînsă colabora
re și cooperare multilaterală, 
dintre România și Iran.

Premierul A. A. Hoveyda a 
folosit acest prilej pentru a sub
linia că Iranul așteaptă cu 

. multă bucurie apropiata vizită 
pe care o va întreprinde în a- 
ceastă țară președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu.

El a apreciat, totodată, modul 
deosebit de favorabil în care se 
desfășoară schimburile și coo
perarea economică dintre Româ
nia și Iran, relațiile prietenești, 
pe toate planurile, dintre po
poarele celor două țări, expri- 
mindu-și convingerea că apro-

piața vizită a președintelui 
Nicglae Ceaușescu în Iran, con
vorbirile ce le va purta cu Șa- 
hinșahul Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, vor da un nou 
și puternic impuls cursului lor 
continuu ascendent.

Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă deosebit de cordială.'

★
Tovarășul Ion Pățan a avut 

marți întîlniri cu Javad Shah- 
restani, ministrul transporturi
lor, Abdol Majid Majidi, minis
tru de stat pentru Organizația 
planului și bugetului, Iraj Va- 
hidi, ministrul energiei, Farroukh 
Najmabadi, ministrul industriei 
și minelor, Manoutchehr Eghbal, 
președinte-director al Compa
niei naționale a petrolului ira
nian, și Baghir Mostofi. director 
al acestei companii. în cadrul 
întîlnirilor au fost abordate 
probleme concrete ale dezvol
tării schimburilor și cooperării 
economice româno-iraniene în 
diferite domenii.

Paralel, au continuat pe sub
comisii lucrările celei dC-a Xî-a 
sesiuni a comisiei mixte mi
nisteriale de colaborare econo
mică și tehnică intre Româ
nia și Iran.

• Cotidianul iranian „KA- 
YHAN" anunță că, în prima 
parte a anului viitor, va în
cepe construirea, în apro
piere de Teheran, a unui 
complex care va fi sediul u- 
nui institut de învățămînt 
superior pentru calificarea 
de cadre în domeniul trans
porturilor. După terminarea 
lucrărilor și darea în folo
sință a complexului, acesta 
va putea primi anual 2 000 
studenți ce se vor pregăti 
pentru a deveni cadre cu ca
lificare superioară în specia
litățile căi ferate, șosele, po
duri și transporturi mari
time.

• In Comitetul politic special al Adunării 
Generale

„Operațiunile pentru 
menținerea păcii" formea
ză în prezent obiectul dez
baterilor Comitetului po
litic special al Adunării 
Generale.

Printr-o rezoluție adoptată în 
plenară, anul trecut. Comitetul 
special pentru operațiunile de 
menținere a păcii a fost chemat 
să elaboreze principii directoare 
pentru stabilirea și funcționarea 
unor asemenea forțe și a le su
pune examinării și aprobării ac
tualei sesiuni a Adunării Gene
rale.

Președintele Algeriei a primit
pe adjunctul ministrului afacerilor

externe al României

Situația din Spania
Intr-un comunicat, dat publi

cității la Madrid, Partidul Car- 
list, condus de prințul Carlos- 
Hugo de Borbdn-Parma. pre
tendent la tronul Spaniei, se 
declară gata să intre in alianță 
cu toate forțele spaniole de o- 
poziție. pentru reinsțaurareg, li
bertăților democratice în țară. 
Comunicatul menționează. în 
acest sens, că „dispariția dicta
torului nu reprezintă o schim
bare fundamentală a structurii .

Arestări

regimului totalitar fascist, creat 
și menținut vreme de 40 de ani 
de ’către generalul. Franco" și că 
instalarea lui Juan Carlos pe 
tronul Spaniei reprezintă numai 
o continuare a acestui regim.

Partidul Carlist — arată co
municatul — consideră necesară 
formarea unui guvern provizo
riu care să reprezinte opoziția 
democratică. Odată libertățile 
democratice restabilite, poporu
lui trebuie să-i revină misiunea 
de a-și stabili viitorul, precum 
și forma de guvernămint a sta
tului.

Președintele Houari Boume- 
diene, a primit, marți, pe Con
stantin Oancea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, care 
i-a transmis din partea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj prietenesc, cele mai calde 
urări de sănătate și fericire per
sonală, de pace, progres și pros
peritate poporului algerian.

Mulțumind, președintele Houari 
Boumediene a transmis, Ia rîn- 
dul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sincere urări de să
nătate și succes în activitatea 
consacrată bunăstării și fericirii 
poporului român prieten.

în cadrul convorbirii a fost 
exprimată satisfacția față de

dezvoltarea continuă, pe multi
ple planuri, a relațiilor priete
nești și de cooperare dintre 
România și Algeria, potrivit ce
lor convenite de șefii celor două 
state, precum și convingerea că 
raporturile de colaborare româ- 
no-algeriene vor cunoaște și în 
viitor o dezvoltare ascendentă, 
în avantajul reciproc al celor 
două popoare, al cauzei generale 
a păcii și înțelegerii internațio
nale.

La convorbire,, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă priete
nească, a participat loan Lăză- 
rescu, ambasadorul României în 
Algeria.

Subliniind însemnătatea deo
sebită pe care o acordă guvernul 
României operațiunilor O.N.U. 
pentru menținerea păcii — ca un 
mijloc important de care dispune 
Organizația pentru îndeplinirea 
cti eficiență a rolului său în a- 
părarea păcii și securității in
ternaționale — reprezentantul 
țării noastre, Dumitru Roșu, 
și-a exprimat regretul față de 
neîndeplinirea de către Comite
tul special a mandatului în- 

'credințat de statele membre ale 
O.N.U.

Militînd constant pentru creș
terea capacității de acțiune a 
O.N.U., a perfecționării funcții
lor sale, România — a arătat 
vorbitorul — propune accelera
rea activității de elaborare a 
proiectului de constituire, de sta
bilire a atribuțiilor și cadrului 
juridic de funcționare a acestor 
forțe, consacrarea dreptului ea, 
în baza principiului rotației, toa
te statele membre ale O.N.U. să 
poată participa la alcătuirea for
țelor militare ale Organizației, 
recunoașterea prin Cartă a drep
tului Adunării Generale de a da 
îndrumări cu privire la utiliza
rea forțelor militare aflate sub 
egida O.N.U., includerea în Car
tă a necesității acordului preala
bil al statelor implicate în con
flict față de comnoziția naționa
lă a forțelor O.N.U.

• In Comitetul pentru 
problemele juridice al 
Adunării Generale

Timpul prezent
al Iranului

în Uruguay Calm relativ la Beirut

ămîntul impregnat 
de măreția Persc- 
polisului și-a scos 
la iveală fantastice
le sale avuții. Prin 
arterele ce-1 împîn- 

zesc s-au extras, în anul trecut, 
350 milioane tone petrol. Expor
tul petrolier a reprezentat, în 
același an, 312 milioane tone, 
ceea ce a adus Iranului 20 de 
miliarde dolari. Două constatări 
se impun după contactul cu re
alitatea iraniană. Prima se refe
ră la aria largă a investițiilor 
efectuate pe baza veniturilor a- 
sigurate de petrol. Miliardele de 
dolari acumulate în vistieria Te
heranului sînt distribuite cu 
grija pentru o diversificare eco
nomică capabilă să asigure țării 
o dezvoltare accelerată. Proiec
tele privind viitorul apropiat re
flectă preocuparea factorilor de 
răspundere pentru o creștere e- 
chilibrată a ramurilor industria
le esențiale. Ispahanul va do- 
bîndi o nouă zonă industrială cu 
10—15 obiective industriale ma
jore și cu alte întreprinderi de 
dimensiuni mai mici, care, in

.Președintele Partidului Demo
crat Creștin din Uruguay, Juan 
Pablo Terra, fost senator, a fost 
arestat vineri, din motive încă 
necunoscute — transmite agen
ția France Presse.

Potrivit aceleiași agenții, au 
fost, de asemenea, arestați Luis 
Periveis, directorul cotidianului 
„El Telegrafo", care apare în lo
calitatea Paysandu, precum și 
șeful paginii externe a ziarului, 
Juan Cabarro. Ziarul „El Tele
grafo" a fost interzis, la 11 no
iembrie, sub acuzația că ..a de
format" un comunicat oficial.

Totodată, „Radio Colonia" și-a 
încetat, din ordinul autorităților, 
emisiunile, pe o durată de pa
tru zile, conducerea postului de- 
clarind că nu cunoaște motivele 
care au determinat suspendarea 
activității stației de radio, aflată 
la 180 km vest de Montevideo 
și la 50 km de . Buenos Aires, 
unde — potrivit, agenției France 
Presse — are un larg cerc de as
cultători, .

Ziua de marți a fost în gene
ral calmă la Beirut, deși au mai 
fost înregistrate schimburi de 
focuri in cîteva sectoare ale ca
pitalei și în suburbii. Postul de 
radio Beirut avertiza că o par
te din căile de acces spre ca
pitală sînt nesigure. în ciuda a- 
cestui calm relativ, activitatea a 
fost în continuare întreruptă.

Pe plan politic,’ a avut loc o 
reuniune a Parlamentului pentru 
a examina actuala situație, care 
nu reflectă hotărîrea luată luni 
Seara de Comitetul Superior de 
Coordonare privind retragerea 
tuturor elementelor înarmate de 
pe străzile Beirutului. în cursul 
dezbaterilor din Parlament vor- 
bitorii au constatat că. forțele de 
securitate sînt insuficiente pen
tru a menține ordinea. Premie
rul Rashid.Karame a insistat ca 
liderii politici să realizeze un a- 
cord asupra unui program de. re
forme sociale, politice și econo
mice.

• LA MOSCOVA AU ÎN
CEPUT, marți, convorbirile din
tre delegațiile de partid și gu
vernamentale ale U.R.S.S. și 
R. S. Cehoslovace, conduse de 
L.I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Gustav Hu- 
sak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președin
tele R.S. Cehoslovace — infor
mează agenția T.A.S.S.

SURINAMUL ȘI-A PROCLAMAT 
INDEPENDENȚA

• MARȚI, 25 NOIEMBRIE, a 
fost proclamată independența 
Republicii Surinam, fosta Guya
na olandeză, eveniment ce 
semnifică apariția unui nou stat 
suveran din America de Sud și 
încheierea unei perioade de 325 
de ani de dominație colonială.

în prezența delegațiilor din 45 
de țări ale lumii, între care și 
România, și a peste 25 000 
localnici, primul ministru 
guvernului surinamez, Henk 
Arron, a înălțat pe cel mai înalt 
catarg de pe stadionul central 
din Paramaribo, capitala tinerei 
republici, drapelul noului stat.

• GUVERNATORUL GENE
RAL AL SAHAREI OCCIDEN
TALE a făcut cunoscută, luni 
seara, componența noii adminis
trații tripartite formate din re
prezentanți ai Spaniei, Marocu
lui și Mauritaniei — s-a anunțat 
oficial la Al-Aaiun, centrul ad
ministrativ al teritoriului.

Potrivit dispoziției adoptate, 
relatează agenția France Presse, 
guvernul spaniol este autorizat 
„să adopte măsurile necesare 
pentru a încheia procesul de de
colonizare a Saharei Occidenta
le". Dispoziția stipulează că „ad
ministrația teritoriului va fi 
exercitată de către un guverno- 
rat general în colaborare cu re
prezentanți ai Marocului și Mau
ritaniei avînd funcția de guver
natori generali adjuncți ai teri
toriului și obligațiile și preroga
tivele care decurg din aceasta".

de 
al • AFLATA ÎN BRAZILIA, 

acad. prof. dr. Ana Aslan, a 
prezentat în fața a numeroși 
specialiști, o apreciată expune
re în legătură cu realizările 
perspectivele gerontologie! i 
mânești.

și 
ro

șelor naturale ale țării. Iranul 
nu înseamnă doar petrol, ci și 
gaze naturale, fier, bauxită și, 
mai ales, cupru. Exploatarea pe 
scară amplă a cuprului va asi
gura izvoare

lui, palatele erupte din exube
ranța fanteziei, 
moschei care au 
pul, bazarul cu 
imagini ce par

tulburătoarele 
înfruntat tim- 
revărsarea de 

——„— __ descinse din
suplimentare de ireal... Toate acestea s-au gravat 

venituri pentru economia țării, definitiv în memorie. Dar Iranul 
Zăcămintele cuprifere au dimen
siuni care îngăduie proiecte de 
anvergură. In general, prin ori
entările economice exprimate cu 
claritate se vădește dorința ca 
Iranul să nu joace doar rolul 
unui exportator de petrol. Dez
voltarea presupune diversificare, 
extindere și modernizare, o îna
intare spre progres pe un front 
larg.

a Varamin i-am în- 
tîlnit pe specialiștii 
români lucrînd la 
construcția unui si
loz de cereale. La
Tabriz, cooperarea 

româno-iraniană își vădește fer
tilitatea prin intermediul a zeci 
de mii de tractoare. Shirazul le-

prezentului trebuie asociat cu 
ceea ce ilustrează, prioritar, 
noua realitate : zidurile proas
pete ale uzinelor, broderia in
stalațiilor industriale, sutele și 
miile de kilometri de conducte, 
școlile care au prins rădăcini 
pretutindeni. Fiecare generație 
lasă posterității monumentele ce 
o definesc. Generația de astăzi 
a Iranului, îmbinind într-o de- 
săvîrșită armonie moștenirea lă
sată de secolele trecutului și 
noile vocații contemporane, înal
ță monumente durabile — ale 
progresului...

M. RAMURA

Evoluția evenimentelor 
din Portugalia

întrunit luni seara în sesiu
ne extraordinară, Consiliul 
Revoluției din Portugalia a ho- 
tărît să-și mențină decizia pri
vind numirea căpitanului Vasco 
Lourenco — membru al grupu
lui „celor nouă" — în postul de 
comandant al regiunii ; militare 
Lisabona — informează agenția 
ANOP. După cum s-a anunțat, 
Vasco Lourenco a fost numit in 
această funcție în locul genera
lului Otelo Saraiva de Carvalho, 
care rămîne numai șef 
al Comandamentului Operațio
nal Continental (COPCON).

Hotărîrea Consiliului a în- 
tîmpinat, ca și la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, opoziția unor 
unități militare din Lisabona și 
din jurul capitalei.

Astfel, grupuri de parașutiști 
de la școala militară din Tan
cos au luat cu asalt și au ocu
pat sediul comandamentului a- 
erian al regiunii și bazele mili
tare de la Monte Real și Mon
ti j o.

De asemenea, elevi ai școlii 
militare au ocupat sediul radio- 
televiziunii din Lisabona. Alte 
forțe militare au instalat gărzi

la sediul agenției portugheze de 
informații (ANOP);

In legătură cu situația crea
tă, președintele Francisco da 
Costa Gomes a instituit starea 
de urgență în regiunea Lisabo
na și a preluat direct comanda 
tuturor unităților militare din 
regiunea capitalei.

• GUVERNUL DE LA NI
COSIA a salutat rezoluția a- 
doptată recent de Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite 
în problema Ciprului, docu
ment care prevede, în esen
ță, soluționarea pe cale poli
tică a situației din insulă, re
tragerea tuturor trupelor stră
ine și încetarea oricărui a- 
mestec din afară în trebu
rile interne ale poporului 
cipriot.

îndeplinirea acestei rezo
luții — s-a arătat la Nico
sia — va contribui, în mod 
pozitiv, la eforturile depuse 
în prezent în vederea regie-’ 
mentării pașnice a problemei 
cipriote.

NINSORI PUTERNICE IN 
IUGOSLAVIA

• ÎN ULTIMELE ZILE zăpa
da și-a făcut apariția în nu
meroase regiuni ale Iugoslaviei, 
ninsori puternice înregistrîndu- 
se în Serbia, Bosnia și Herțego- 
vina și Muntenegru. în unele 
zone din Bosnia și Herțegovina 
grosimea straiului de zăpadă de
pășește 50 de centimetri, iar în 
Muntenegru înălțimea troienelor 
trece pe alocuri de doi metri. 
Ninsorile au perturbat traficul 
rutier în unele regiuni ale țării

Necesitatea îmbunătățiri! și 
democratizării activității O.N.U. 
și problema modificării Cartei 
Organizației pentru a putea re- > 
flecta cerințele actuale ale vieții 
internaționale contemporane sînt 
cele mai importante puncte ale 
ordinii de zi a Comitetului pen
tru problemele juridice al Adu
nării Generale — declara repre
zentantul Siriei, Riad Aiage. 
Vorbitorul a subliniat că o cale 
de creștere a rolului O.N.U. în 
lume este cea a amplificării 
funcțiilor și autorității Adunării 
Generale, organism în care sînt 
reprezentate toate statele mem
bre.

în scopul realizării obiectivului 
transformării O.N.U. într-un in
strument eficient al apărării .pă
cii și securității lumii, al inde
pendenței și libertății popoare
lor, vorbitorii. între care repre
zentantul statului Lesotho, T. 
Makeka, și cel al Bahreinulut, A. 
Shams, au subliniat imperativul 
ca O.N.U. și Carta sa să reflecte 
cu fidelitate transformările mari 
survenite pe harta, politică a lu
mii în ultimele trei decenii, să 
confere statelor mici și mijlocii 
locul ce li se cuvine de drept în 
organele de adoptare a decizii
lor. De asemenea. O.N.U. tre
buie să ofere acestora garanția 
fermă a respectării suveranității 
lor naționale și mijloacele nece
sare soluționării pe cale pașnică 
a conflictelor. Totodată, se im
pune ca Organizația să-și aducă 
o contribuție esențială la edifi
carea unei noi ordini economice 
și politice internaționale și să se 
transforme într-un instrument al 
promovării progresului economic 
și social al țărilor în curs de 
dezvoltare.

Argumentînd necesitatea ac
tualizării Cartei, mai multi de
legați, între care cel al Japoniei, 
H. Yokota, s-au pronunțat în fa
voarea eliminării din Cartă a u- 
nor prevederi învechite și ana
cronice, care contravin cu rea
litățile politice actuale. între k- 
cestea se află și noțiunea 

state inamice**.

secretariatuluiGENERAL AL UNCTADUN RAPORT AL'
Un raport, publicat 

la Geneva, de Secre
tariatul general al 
U.N.C.T.A.D. reco
mandă extinderea 
cooperării între sta
tele lumii în ce pri
vește producția de 
medicamente, cerce
tările și schimbul de 
informații în acest 
domeniu. Documen
tul relevă că princi
palele beneficiare 
Vor fi țările în curs 
de dezvoltare care 
vor putea obține ast-

fel, în condiții mai 
avantajoase, tehnolo
gie farmaceutică. 
Documentul propune, 
de asemenea, stabili
rea unui minumum 
de produse farma
ceutice, strict nece
sare, fapt care ar în
lesni și practica me
dicală.

Raportul, alcătuit 
de profesorul Sanja- 
ya Lall, de la Insti
tutul de economie și 
statistică al Univer-

sității din Oxford, 
exprimă severe cri
tici la adresa practi
cilor societăților mul
tinaționale din do
meniul producției de 
medicamente, care, 
de multe ori, nu țin 
cont de necesități, ci 
numai de interesele 
lor pur comerciale, 
desfăcînd pe piață 
produse care nu sînt 
strict necesare și la 
prețuri prea mari.

ALEXANDRA ȘI INFERNUL 
Scala (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15: 20,30). Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

SE MAI INTIMPLA ȘI MINUNI : 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15).

RAPSODIE NORDICA : Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,15; 16,15;
18,30; 20.30).

ULTIMUL BAL LA PISCINA 
DIN ROZNOV : Festival (orele 
9.15: 11.30; 13.45: 16: 18.15: 20.30).

GALA FILMULUI ALBANEZ : 
DUELUL TĂCUT : Capitol (ora 
20).

MARELE GATSBY : Patria (o- 
reie 9.30; 12,30: 16,13; 19.30), Capitol 
(orele 9.45; 12,45: 16,15), Melo
dia (orele 9; 12,15; 16; 19,15), Mo
dern (orele 9,45; 12,45: 16.15; 19,15), 
Feroviar (orele 9.15; 12.30; 16:
18,15).

MASTODONTUL : Dacia (orele 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15),
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
DĂMÎNT FERICIT : Sala Palatului 
(orele 17.15: 
(orele 9: 11,15
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20.15), Luceafărul 
13,30; 16; 18,15;

Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Vol
ga (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20), Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.43: 18: 20.15).

POLIȚISTA : Excelsior (orele 9; 
11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30). Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

ELIXIRUL TINEREȚII : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

CALVARUL UNEI FEMEI : Vic
toria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20.30).

MUȘCHETARUL ROMAN î Lira 
(orele 15,30: 18: 20,15), Cosmos (o- 
rele 15.30; 18; 20,15), Flacăra (orele 
15.30; 18; 20).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Central (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; -----
20,30), Floreasca (orele 9; 
13.30: 16: 18.15: 20.30).

LEGĂTURA PIERDUTA î 
mul Sării (orele 16; 18; 20).

MARY POPPINS : Doina
13; 16; 19), la orele 9.30; 11,45 — 
Program de desene animate.

18,15:
11.15;

Dru-

(orele

CANTEMIR : Munca (orele 16; 
18: 20). Progresul (orele 16; 18; 20).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A : 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Miorița (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Unirea 
(orele 16; 18; 20).

ULTIMUL ACT : Arta (orele 15; 
17,30: 20).

ANA ȘI COMANDORUL : GiU- 
lești (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

PICIUL - TRÎNTORII : Bucegi 
(orele 1545; 18; 20).

JACOB MINCINOSUL : Vitan 
(orele 15.30; 18; 20).

A FOST .ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Ferentari (orele 15,30; 19).

FLACĂRA : Cotroceni (ora 19). 
SECRETUL PLANETEI MAIMU

ȚELOR : Cotroceni (orele 10; 12,15; 
16.30).

O ANCHETA : Moșilor (orele 16; 
18; 20).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PĂMÎNTULUI : Pacea (orele 14,15; 
17; 19.45).

OCHII SH1VANEI : Crîngași fo
tele 15; 18).

FATA BATRÎNA : Viitorul (ore
le 14; 16; 18; 20).

MIREASA LUI ZANDY : Rahova 
(orele 15,45; 18; 20,15).

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19; .Teatrul de Operetă : 
OKLAHOMA, —-ora 19,30; Teatrul 
Național. (Sala Mar.e) : PERIPEȚI
ILE BRAVULUI soldat sVejk 
— ora 19,30; (Sala Mică) : IMBLIN- 
ZIREA SCORPIEI — ora 19,30; 
(Sala Atelier) : MINIATURI LIRI
CE. ȘI COREGRAFICE - ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Maghe-u) : LADY X — ora 19,30; 
(Sala Studio) ; CORRIDA — ora 19; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
ora 19,30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
JOC DE PISICI - ora 19.30; (Sala 
Studio) : A 12-A NOAPTE — ora 
19,30; Teatrul Mic : MATCA — ora 
19.30: Teatrul Giulești : OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA —

ora 19,30; Studioul I.A.T.C. : BĂ
DĂRANII — ora 19.30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : CER 
CUVINTUL LA... DIVERSE — ora 
19.30; (Sala Victoria) : CAVALCA
DA COMEDIEI — ora 1^,30; An
samblul ..Rapsodia Română*' : PE 
ACEST PĂMÎNT — ora 19,30; Tea
trul „Țăndărică" (Sala Academia) : 
SIR și ELIXIR — ora 17; (Tehnic- 
Club)' : PUNGUȚA CU DOI BANI 
— ora 10; Circul București : CE 
VRĂJI MĂI FACE IOSEFINI — ora 
19,30: Teatrul „Ion Vasilescu" : UN-' 
TÎNĂR MULT PREA FURIOS — 
ora 19,30.

PROGRAMUL I
9,00 TeleșCoală. 10,00 Să muncim 

și să trăim în chip comunist. Re
portaj T : „Drumul albastru*1. 
10.25 Muzică populară. 10,35 Biblio
teca pentru toți : Alexandru Sa- 
hia. 11,20 întîlnire cu Dan Serbac,

solist al Operei române din Cluj- 
Napoca. 11,35 Tiparnițe românești 
— film documentar. 11,55 Telex. 
12,00 închiderea programului.- 16,00 
Teleșcoală. 16,30 Curs de limba
rusă. 17,00 Telex. 17,05 Pentru
timpul dv. liber vă recomandăm... 
17,15 La volan — emisiune
pentru conducătorii auto. 17,25 
Mult e dulce... 17,50 Contem
poranele noastre. 18,15 ,,A înfăptui 
toate cîte sunt adevărate, cite sunt 
cinstite, cîte sunt' drepte". Antim 
Ivireanul — 325 de ani de la naș
tere. 18.50 Tribuna TV. Coordonate 
fundamentale ale programului 
adoptat la cel de al XI-lea Con
gres al partidului. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Revista 
economică TV. 20,35 Telecinemate- 
cja. Ciclul „Ecranizări ale unor 
mari opere literare". Un mare re
gizor : John Sturges. Filmul ar
tistic : „Bătrînul și Marea". In ro
lurile principale : Spencer Tracy, 
Felipe Pazos. 22,00 Muzică ușoară. 
22.10 24 de ore. 22i30 închiderea 
programului.

PROGRAMUL II
20,00 Studio ’75. 20,25 Orchestre 

simfonice. Orchestra Filarmonicii 
„Moldova" din lași. Dirijor George 
Vintilă. 21,15 Telex. 21.20 Inscripții 
pe celuloid. Victor Babeș. 21,40 
Roman-foileton : ..Familia Thi
bault". Episodul 10. 22,30 închi
derea programului.

• MOTOR BAZAT PE AMESTEC DE APA și BENZINA. In
ventatorul japonez Takeshige Sugimoto a pus la punct un motor 
care funcționează cu un amestec de apă și benzină, în părți 
egale. După îndelungate cercetări, Sugimoto a realizat un sistem 
special care permite creșterea temperaturii apei pină Ia 1 000 de 
grade Celsius și încălzirea benzinei pînă la vaporizare. El a des
coperit că amestecul de vapori de apă și benzină arde foarte 
bine în cilindrul automobilului. Inventatorul nipon a montat 
sistemul de încălzire pe care l-a tealizat la propriul său auto
mobil și a parcurs primii 5 000 de kilometri. Cu acest prilej, el 
a constatat că noul motor consumă de două ori mai puțină ben
zina, puțind atinge o viteză de peste 100 de kilometri pe oră. 
Motorul bazat pe utilizarea amestecului de apă și benzină pre
zintă și avantajul, deloc neglijabil, de a nu emite oxid de carbon 
sau alte gaze poluante • INUNDAȚII ÎN COLUMBIA. în partea 
de nord a Columbiei au fost înregistrate inundații deosebit de 
grave, ca urmare a ploilor torențiale căzute în această zonă în 
ultima săptămînă. Apele revărsate ale riului Magdalena au inun
dat zona orașului Pinon. Un număr de 25 de persoane sînt date 
dispărute, iar peste 2 000 au fost obligate să-și părăsească locuin
țele • O MAȘINA POȘTALA ce conținea diamante și bijuterii în 
valoare de peste un milion de dolari a fost furată din plin centrul 
orașului New York de către un grup de răufăcători înarmați. 
Sacii poștali conțineau bijuterii destinate unor magazine din cen
trul orașului, pentru vînzările din preajma Anului Nou a GREFA 
DE FICAT. La clinica Universității din Hanovra a fost efectuată 
cu succes o grefă de ficat asupra unui pacient în vîrstă de 41 
de ani, care se afla într-o stare deosebit de gravă. Intervenția 
chirurgicală a fost efectuată de prof. dr. Rudolf Pichlmary. Un 
comunicat al clinicii relevă că operația s-a desfășurat fără com
plicații, iar starea sănătății pacientului, ținînd cont de circum
stanțe, este bună. Operația, efectuată Ia 20 noiembrie, este a 
opta grefă de ficat realizată de chirurgii din Republica Federală 
Germania ; două au fost făcute la Hanovra, iar șase la Bonn. 
Potrivit aprecierilor medicilor, aceste intervenții — fără ajutorul 
cărora bolnavii ar fi fost iremediabil condamnați — au dus în 
mod incontestabil la prelungirea vieții acestora. Unii pacienți se 
află in al șaptelea an de viață după operație • CATALOG' DE 
CUTREMURE. Un catalog care cuprinde toate cutremurele ce 
s-au produs în bazinul Arcticii în cursul ultimilor 50 de ani a 
fost întocmit de specialiștii stației seismice „Pulkovo" din apro
pierea Lenigradului. Acest catalog cuprinde descrierea și coordo
natele epicentrelor a mai multe sute de cutremure de pămint 
care s-au produs în cursul ultimei jumătăți de secol pe imensele 
spații de dincolo de Cercul polar, precum și în adîncul Oceanului 
înghețat « RAVAGIILE INCENDIULUI DIN LOS ANGELES. Ca 
urmare a incendiului declanșat cu două zile în urmă într-o re
zervație națională situată în apropierea orașului american Los 
Angeles, care a devastat cu repeziciune circa 17 500 hectare, gu
vernatorul statului California. Edmund Brown jr. a decretat starea 
de urgență. La operațiunile de combatere a incendiului care 
înaintează, ca urmare a vîntului uscat cc suflă dinspre deșertul 
Mojave cu o viteză de circa 110 kilometri pe oră. participă apro
ximativ 2 000 de pompieri, cu elicoptere si avioane care dever
sează asupra zonelor cuprinse de flăcări substanțe chimice. Circa 
1 000 de familii au fost evacuate din așezările amenințate de 
incendiu.
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