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Sâ transpunem neabătut in viafă indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu,

așa cum a stabilit forumul tineretului comunist!
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NTRENATI TINERII IN ÎNTRECERE ?
A

ÎNTREPRINDEREA OPTICĂ ROMÂNĂ

Fiecare zi de muncă—zi de producții record

BACO ZOLTAN

Foto : O. PLECAN

Metrologici Nicu Bădulescu 
Ion, de la întreprinderea de 
alumină din Tulcea, execută 
cu multă precizie verificări 
la aparatura existentă.

muncitorească. Sint 
din gîndurile cu care 
încheiem acest cinci- 

să-1 începem pe cel

Aplicarea neîntîrziat& în viafă a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, reieșite din cuvîntarea rostită la ședința 
festivă de deschidere a Congresului al X-lea al U.T.C., a hotă- 
rîrilor adoptate de forumul tineretului constituie, trebuie să con
stituie. cea mai de seamă preocupare din aceste zile a tuturor 
organizațiilor U.T.C. Pentru tinerii din industrie problema la 
ordinea zilei o reprezintă creșterea substanțială a contribuției 
lor la încheierea cu succes a sarcinilor pe anul în curs și pre
gătirea cu toată răspunderea a condițiilor pentru începerea 
noului cincinal. Ce acțiuni proprii întreprind in acest sens or
ganizațiile U.T.C., prin ce inițiative își propun să se înscrie în 
întrecerea socialistă pentru îndeplinirea cincinalului revoluției 
tehnico-științifide, iată întrebările care au fost adresate recent 
secretarilor din cite va întreprinderi industriale
Capitalei.

— în săptămîna în care s-au 
desfășurat lucrările Congresului 
al X-lea al U.T.C. — ne decla
ra tovarășul Tudor Radu, tine
rii din atelierul efi? prelucrări 
optice (obiective foto) și-au ex
primat hotărîrea de a obține 
recorduri de producție la toate 
locurile de muncă. A fost, alt
fel spus, o săptămînă de recor
duri autentice. S-a obținut ast
fel o producție suplimentară în 
valoare de aproape 18 milioane 
lei.

— Ce a urmat după această 
performanță ?

—• Am organizat o dezbatere 
cu toți tinerii, prin care ne-am 
propus generalizarea experien
ței din atelierul respectiv în 
toate organizațiile. Acțiunea 
s-a dovedit deosebit de utilă.

Deja ne-au venit numeroase 
propuneri de la organizațiile din 
secții pentru organizarea în con
tinuare a unor săptămîni, 
cade și luni de producție 
cord. Este tocmai ceea ce 
rim să facem, în spiritul cu- 
vintării tovarășului Nicolae 
Cehușescu la ședința de deschi
dere a Congresului al X-lea al 
U.T.C., a hotărîrilor adoptate, 
de a face din fiecare zi de 
muncă, și pentru toți tinerii, o 
zi de performanțe în întrecere, 
model de disciplină și respon
sabilitate 
o parte 
vrem să 
nai și 
viitor.

IN PAGINA A ll-A, citiți, în continuare, răspunsurile primite la în
trebarea lansată in cadrul acestui raid.

In condițiile unui învățămint integrat cu cercetarea și producția

Se consolidează noi relații
9

1

INTERVIUL
acordat de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
presei și radioteleviziunii iraniene

Dupâ cum s-a anunțat, la 21 noiembrie a.c.» tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit o delegație de 
ziariști iranieni formată din Iradj Akbar Rabii, trimis special al 
ziarului „Rastakhiz”, Djawar Schapur Namasi, trimis special al 
ziarului „Kayhan International", și pe Behrouz Kia, trimis special 
al radioteleviziunii, și a acordat un interviu presei și radiotelevi
ziunii din Iran.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, relațiile priete
nești, legăturile economice și 
cooperarea politică între țări
le noastre sînt astăzi binecu
noscute; cum vedeți dumnea
voastră dezvoltarea viitoare a 
acestor relații și în care do
meniu credeți că este nevoie 
ca ele să se dezvolte mai in
tens ?

ÎNTREBARE : Credeți că 
acordurile pe termen lung 
dintre cele două țări vor 
aduce, către 1980, volumul 
total al comerțului irano- 
român la un miliard dolari ?

între student și profesor
E interesant de investigat ce 

consecințe are procesul conceput 
renti’u învățătură, cercetare, 

’.oducție, pentru • nou asupra 
relațiilor care se nasc în colec
tivitatea comună alcătuită din 
studenți și profesori, a situații
lor noi care s-au creat și se 
creează permanent între acești 
doi factori ai școlii. în ultimă- 
instanță, aceste relații fac posi
bile eficientele vizate în forma-

de
și

PROTECȚIA

MUNCII
sePretutindeni în țară 

construiește. Mobilitatea so- 
cial-profesională crește, căci 
— în cincinalul 1976—1980 — 
aproape 7 milioane și jumă
tate de oameni ai muncii vor 
lucra în industrie și în alte 
ramuri neagricole. Peste 72 
Ia sută din populația activă 
a țării — din care, o însem
nată parte, tineri. Tocmai 
pentru a pregăti și efectua 
cu maximă responsabilita-

rea specialistului la indici 
calitate pe planul instrucției 
educației.

Profesorul universitar M. Oș- 
lobeanu, prorector al Institutu
lui Agronomic București, ne des
chide o pistă spre găsirea răs
punsurilor. Să ne imaginăm, ne 
sugerează profesorul, că pe par
cursul unui ciclu de formare a 

’ inginerului, 2 500 ore au fost re
zervate instruirii in condiții de 
producție. Ore pe care studen
tul le petrece pe cimp, în ate
liere și în alte sedii ale practicii 
agricole. Și nu cu un îndrumă
tor de practică, avînd numai a- 
ceastă misiune, ci cu aceiași 
profesori care predau cursurile 
ori țin seminariile. in fața că
rora studenții se prezintă la 
examene. Căci dascălii dețin și 
funcțiile ___
prinderi agricole, 
zează interlocutorul, 
practică nu se face 
dra“, ci „in-catedra". 
dra“ putînd fi numită și Belciu- 
gatele, localitatea din apropierea 
Bucureștiului, cu cele 4 000 ha, — 
adevărat sat al studenților, curs 
al producțiilor model pentru în
sușirea profesiei de specialist in 
agricultură. Totul se petrece aici 
aidoma ca-ntr-o mare unitate 
agricolă de stat, cu deosebire că 
lucrătorii sînt. studenți, iar cei 
care conduc, organizează, îndru
mă treburile —■ profesorii lor ;

specifice unei între-
Incît, preci- 

, pregătirea 
„ex-cate- 
„In-cate-

că producțiile sînt realizate de 
studenți muncind învățînd și în- ' 
vățînd muncind ; că ziua-lumină, 
mai cu seamă în campaniile de 
vîrf, ca-n această toamnă, du
blează ziua-învățătură, totalizind 
timpul de formare in profesia 
de inginer pentru agricultură. 
Tot din această toamnă, inițierea 
în informatică, ecologie, zooteco- 
nomie și marketing, protecția 
mediului ambiant, plante tropi
cale — sînt domenii care au in
trat în programul de pregătire 
a studentului, în locul unor 
cursuri ori capitole perimate, 
descriptiviste. De fapt, pentru 
studentul nostru, noul perma
nent încorporat în învățămint 
face parte din statutul pregăti
rii sale, el însuși, în repetate 
rînduri, îl propune pentru a fi 
validat în practică de către 
cultăți.

Ne aflăm încă într-o 
ză de așezare a lucrurilor, 
se poate observa ușor o schim
bare de situații, de ' raporturi, 
de ambianță. Învățămîntul inte
grat nu admite rămînerea — 
dacă vreodată a fost acolo — a 
profesorului în turnul de fildeș; 

aduce în lumea studentului,

fa-

fa
ci ar

ii

LUCREȚIA LUSTIG 
CALIN STÂNCULESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

de MIHAI STOIAN

te această „trecere" de la un 
loc de trai Ia altul, de la un 
domeniu de activitate la al
tul — urmare a deplasării 
masive a forței de muncă in 
cincinalul următor — statul 
investește anual mari sume 
numai în vederea asigurării 
mijloacelor necesare îmbu
nătățirii continue a condi
țiilor de muncă, a prevenirii 
accidentelor de muncă și a 
îmbolnăvirilor profesionale. 
Practica vieții demonstrează 
însă că doar efortul mate
rial făcut de către stat nu 
devine totalmente eficient,

(Continuare în pag. a ll-a)

RĂSPUNS : Intre România și 
Iran există, intr-adevăr, relații 
de colaborare deosebit de priete
nești, cu rezultate tot mai bune 
în domeniul economic, tehnico- 
științific și, totodată, o bună con
lucrare în cadrul organismelor 
internaționale. în primul rînd al 
Organizației Națiunilor Unite, în 
vederea soluționării problemelor 
complexe care preocupă omeni
rea contemporană. La dezvolta
rea acestei colaborări au contri
buit vizitele la diferite niveluri, 
care s-au intensificat în ultimii 
ani, și, îndeosebi, vizitele re
ciproce și convorbirile între șefii 
de stat ai Iranului și României. 
De aceea, aș dori să exprim 
convingerea că și vizita pe care 
urmează să o fac în curînd în 
Iran, la invitația Maiestății Sale, 
Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, va contribui 
la extinderea și mai puternică a 
colaborării în toate domeniile de 
activitate.

în primul rînd, consider că va 
trebui să extindem și mai mult 
colaborarea economică, îndeosebi 
cooperarea în producție, avînd 
în vedere atît programul de dez
voltare economico-socială a 
României, cît și programul de 
dezvoltare economico-socială a 
Iranului pentru următorii ani — 
care creează o bază puternică 
pentru o colaborare de lungă 
durată, cu rezultate pozitive și 
avantaje pentru ambele părți.

în al doilea rînd, ținînd seama 
de problemele complexe interna
ționale, înainte de toate de cele 
legate de înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale, apre
ciem că țările noastre vor tre
bui să conlucreze mai string la 
realizarea acestui obiectiv vital 
atit pentru lichidarea subdezvol
tării, pentru progresul fiecărei 
națiuni, cît și pentru pacea și 
securitatea internațională.

RĂSPUNS : Ținînd seama de 
rezultatele pe care le-am obți
nut în ultimii ani, de faptul câ 
anul acesta schimburile econo
mice se cifrează la aproape 400 
milioane dolari, consider că este 
pe deplin posibil ca în jurul 
anului 1980 volumul schimburi
lor economice și al cooperării în 
producție să se apropie de 1 mi
liard dolari și poate chiar să de
pășească acest nivel.

în ce privește industria, 
aceasta nu a avut de su
ferit prea mult și produc
ția industrială se realizează 
la nivelul prevederilor planului.

S-au stabilit o serie de mă
suri și programe de regularizare 
a cursurilor de apă. de îndiguiri 
și desecări. Desigur, realizarea 
acestor programe necesită o pe
rioadă îndelungată, dar ele au 
început deja să fie realizate în 
practică. Astfel se vor putea 
evita în viitor asemenea feno
mene și folosi mai rațional ape
le pentru irigații și satisfacerea 
necesităților generale ale popu
lației.

ÎNTREBARE : în legătură 
cu înțelegerile realizate la 
Conferința general-europe ană 
de la Helsinki, considerați că 
realizarea securității în Euro
pa ar fi suficientă pentru a 
asigura pacea și securitatea 
mondială ?

CINCINALUL REVOLUȚIEI
TEHNIC0-STI1NTIFICE

J J

orof. dr. docent tră-are un program general de 
' cercetare pe zece ani, precum și

EDMOND NICOLAU programe speciale pe probleme 
prioritare. Pentru unele domenii 
există prognoze de lungă dura
tă, pină în anul 2000. Aceasta 
este baza pe care se poate asi
gura creșterea contribuției știin
ței Ja înfăptuirea programului 
de modernizare și ridicare a ni
velului tehnic și calitativ al în
tregii noastre economii, de per
fecționare a întregii vieți so
ciale.

aflăm în perioada în care, după 
cum se știe, cibernetica și calcu
latoarele electronice joacă un 
rol deosebit de important. De
sigur. nu este prima revoluție 
științifică pe care o cunoaște o- 
menirea. Este greu să facem un 
inventar al tuturor marilor mu
tații din toate timpurile. Dar ac-

ÎNTREBARE : în ce mă
sură au afectat economia ro
mânească inundațiile din 
acest an și ce planuri există 
pentru ca în viitor să se 
asigure un mai mare și mai 
efectiv control asupra cursu
rilor de apă ?

RĂSPUNS : Inundațiile și în 
general condițiile climatice din 
acest an au produs unele pier
deri importante in agricultură. 
Ca urmare a măsurilor luate, o 
anumită parte din aceste*  pierderi 
a fost însă recuperată în lunile 
care au urmat, 
ductia agricolă 
plin necesitățile 
ză chiar unele 
export.

astfel incit pro- 
satisface pe de- 
interne și creea- 
disponibilități la

RĂSPUNS : După cum se cu
noaște, Conferința de la Hel
sinki a adoptat documente im
portante, care deschid perspec
tivele unei colaborări pe princi
piile deplinei egalități, respectu
lui independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în 
treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța 
în relațiile dintre state. Apre
ciez că esențialul îl reprezintă 
acum trecerea la realizarea în 
viată a celor consemnate în a- 
ceste documente. In mod deose
bit sînt necesare măsuri hotărl- 
te de dezangajare militară, care 
să ducă la o reducere a înar
mărilor, a cheltuielilor militare,

(Continuare In pag. a IV-a)

Județul Galați
a îndeplinit

planul cincinal
Telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, de Comitetul județean de partid

A trecut un an de la Congre
sul al XI-lea al Partidului Co
munist Român. Un an dens, care 
a marcat și mai puternic in 
conștiința noastră însemnătatea 
cu totul deosebită a acestui Con
gres pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism. Un an decisiv pentru 
realizarea înainte de termen a 
actualului cincinal, anul in care 
s-a început pregătirea pentru 
cincinalul următor. Să ne amin
tim cuvintele pe 
care secretarul 
general al parti
dului. tovară
șul Nicolae 
Ceaușescu, 
le-a rostit de la 
tribuna Congre
sului al XI-lea : 
„Ținind seama 
de progresul tot 
mai rapid al ști
inței și tehni
cii contempora
ne, este necesar ea cincinalul vi
itor să devină cincinalul revolu
ției tehnico-științifice, al afirmă
rii largi a cuceririlor celor mai 
avansate ale cunoașterii în toate 
ramurile și sectoarele industriei 
românești".

A pune viitorul cincinal sub 
semnul revoluției în știință și 
tehnică înseamnă a racorda dez
voltarea economico-socială a pa
triei noastre la marile realizări 
ale omenirii, înseamnă a pro
duce la nivelul cerințelor și e- 
xigențelor contemporaneității.

O'trecere în revistă a marilor 
descoperiri din știință și tehni
că ne arată, fără rîici un dubiu, 
că epoca noastră se află în plină 
revoluție științifică ■ și tehnică. 
Concluzia se menține oricare ar 
fi domeniile investigate. Pe 
drept cuvînt putem spune că ne

tuala revoluție din știință și teh
nică depășește cu mult ceea ce 
a cunoscut omenirea mai impor
tant în etapele precedente.

Prefigurînd chipul de mîine al 
patriei, documentele Congresului 
al XI-lea al P.C.R. subliniază 
necesitatea folosirii din plin în 
economia românească a rezulta
telor progresului tehnico-știin- 
țific. Atît Programul partidului, 
cit și Directivele Congresului a? 
XI-lea arată foarte clar rolul tot 
mai mare al științei și tehnicii 
în viata țării noastre.

Societatea socialistă multilate
ral dezvoltată nu se poate rea
liza decît pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane. Tocmai de aceea 
partidul a acordat și acordă o 
deosebită atenție dezvoltării ac
tivității de cercetare. Țara noas-

Este semnifica
tiv faptul că a- 
nul care a trecut 
de la cel de-al 
XI-lea Congres 
al P.C.R. a mar
cat o intensă ac
tivitate de trans
punere în viață 
a hotărîrilor pri
vind dezvolta
rea învățămîn- 
tului și cercetă
rii științifice, a

ceea ce s-a hotărit în cadrul 
consfătuirilor cu cadrele de bază 
din aceste domenii.

Dacă ne raportăm la tineret, 
constatăm că el are cu adevărat 
un viitor extraordinar,- de ne
conceput în alt sistem social. 
Viitorul cincinal va determina o 
importantă creștere economică. 
Cincinalul 1976—1980 va asigura 
creșterea continuă a industriei 
și agriculturii, a tuturor ramuri
lor economiei naționale.

în perioada cincinalului urmă
tor. învățămîntul superior și 
postliceal trebuie să asigure for
marea a 180 000—200 000 de cadre 
cu pregătire superioară, din care 
peste 80 000 cu pregătire tehnică 
de specialitate. în 1980, numărul 
studenților va ajunge la 160 000.

(Continuare în pag. a lll-a)

în numele celor 80 000 .* co
muniști și al tuturor oamenilor 
muncii din județul Galați, ra
portăm că astăzi, 26 noiembrie 
1975, în industria gălățeană s-au 
îndeplinit prevederile planului 
cincinal 1971—1975 la producția 
globală.

Avansul de timp obținut per
mite ca industria județului să 
realizeze pină la sfîrșitul anului 
1975, peste prevederile cincina
lului^ o producție de circa 2 
miliarde lei, materializată în 
400 mii tone oțel, 135 mii tone 
laminate finite pline, un mili
ard kWh energie electrică 
alte produse importante.

Creșterea vertiginoasă a 
tențialului industrial al acestui 
județ este ilustrată de faptul că 
în 1975 producem de aproape 
2,5 ori mai mult decît în anul 
1970. Ca urmare a efortului de 
investiții făcut de economia na
țională, în ultimii cinci ani în 
județul nostru au fost date în 
exploatare peste 100 noi obiec
tive economice în industrie și 
agricultură și numeroase edificii 
social-culturale. Pe platforma 
Combinatului siderurgic în ac
tualul cincinal au fost puse in 
funcțiune 4 baterii de cocs, două 
mari furnale de cite 1 700 mc 
fiecare, o nouă oțelărie cu trei 
convertizoare și 2 melanjoare, 
două laminoare de benzi și alte 
agregate. Ritmurilor înalte le-au 
'fost asociate preocupări susți
nute pentru continua moderni
zare a producției. în acești cinci 
ani au fost asimilate 140 mărci 
de oțeluri, noi sortimente de 
tablă și benzi, s-a produs o ga
mă variată de nave maritime, 
precum și multe agregate și me
canisme necesare construcțiilor 
de have, se construiește cen
tru prima dată în țara noastră 
platforma de foraj marin, ceea 
ce constituie o realizare de 
prestigiu a industriei româ
nești.

Capacitatea în creștere a in
dustriei gălățene, competitivi
tatea sporită a produselor au 
permis să se livreze suplimen
tar la export produse în valoa
re de 2,4 miliarde Iei valută, 
sarcinile cincinalului în acest 
domeniu fiind îndeplinite încă 
din luna martie

Productivitatea 
Austria județului 
77,6 la sută față

Si
po-

a anului 1974. 
muncii în in- 
a sporit cu 
de anul 1970,

pe această bază s-au realizat, 
in acest cincinal, trei pătrimi 
din sporul producției industria
le. Planul de beneficii va fi de
pășit pină la sfîrșitul acestui an 
cu 2 miliarde lei.

In agricultura județului, pro
ducțiile medii la hectar au 
crescut în această perioadă cu 
23,9 la sută la porumb, cu 28.9 
la sută la grîu, cu 10,8 la sută 
la struguri, efectivele de ani
male au sporit anul acesta, fa
ță de 1970, la bovine cu 25,6 la 
sută, la porcine cu 60 la. sută, 
la ovine cu 39 la sută, iar la 
păsări de peste 3 ori.

Concomitent au crescut și ve
niturile tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, s-au îmbu
nătățit condițiile de locuit, 8-a 
extins și modernizat rețeaua 
comercială și de deservire, de 
asistență medicală, de învăță
mint și cultură. S-au construit 
și vor fi date în folosință pe 
întreaga perioadă a celor cinci 
ani peste 15 000 apartamente, un' 
spital de 1 300 paturi, 300 săli 
de clasă, 4 000 noi locuri în că
mine, creșe, grădinițe și alte 
obiective importante cu desti
nație socială.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, raportîndu-vă aces
te rezultate, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Ga
lați vă mulțumesc din toată ini
ma și cu acest prilej pentru 
grija personală manifestată in 
scopul dezvoltării și continuei 
înfloriri și a acestui minunat 
colț al patriei, pentru prospe
ritatea întregii noastre patrii 
socialiste.

în prezent, organele și orga
nizațiile de partid, colectivele 
de oameni ai muncii desfășoa
ră o intensă activitate în vede
rea realizării sarcinilor de plan 
pe acest an și pentru pregăti
rea cît mai grabnică a viitorului 
cincinal.

îngăduiți-ne, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă asi
gurăm că vom depune toate 
eforturile, vom mobiliza spiri
tul creator și întreaga noastră 
putere de muncă pentru a pune 
cît mai deplin în valoare re
sursele materiale și umane ale 
județului, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a realiza 
exemplar marile obiective ale 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice. *

Un izvor al veleitarismului: 
jocul „de-a expoziția"

Orice discuție convingătoare 
privind debutul în arta plastică 
nu se poate înfiripa decît in ju
rul expoziției personale. Parti
cipările la manifestări colec
tive, mai ales în cazul unei per
sonalități insuficient cunoscute 
și afirmate, indică orientativ ni
velul profesionalizării, adînci- 
mea ori superficialitatea cu care 
este evaluat și comentat progra
mul acestora. O critică obiecti
vă, matură, va evita, în aseme
nea cazuri, judecățile generali- 
zante, comentariile asupra viziu
nii și universului specifice ar
tistului. Va ocoli, dacă își ia in 
serios mandatul, aprecierile de
finitive. într-o expoziție perso-

Considerații despre 
exigențele debutului 

in arta plastică 
nală însă, existența sau inexis
tența vocației se pune neted 
Expoziția personală fiind o mă
sură de gradație între afirma
rea unui talent și evoluția sa 
ulterioară, afirma Șirato, criti
ca, fatal, nu poate fi decît cate
gorică în aprecierea operei ar
tistice. Din această perspectivă, 
expoziția personală comportă, 
îngemănate, aspecte artistice și

aspecte morale ale procesului de 
creație. în debuturile tardive ale 
multor personalități ale artei ro
mânești, în trecut ca și astăzi, 
în „pauzele" pentru unii nejus
tificat de mari între expozițiile 
personale, descifrăm o profun
dă, semnificativă lecție artisti
că și etică. Fiindcă, prezenta ar
tistică, în cazul lor, ne-a dez
văluit o conștiință artistică.

Nu avem prejudecata uceni
ciei de atelier prelungite, a mo
destiei fariseice, a termenelor 
exacte cărora trebuie să se con-

C.R. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

Noi cămine 
pentru 

nefamiliști 
în orașele Tg. Mureș, 

Sighișoara, Odorheiu Secu
iesc, Miercurea Ciuc, Vlăhi- 
(a și în alte localități din a- 
ceastă parte a țării, construc
torii au pus la dispoziția ti
nerilor nefamiliști 11 blocuri, 
însumînd peste 2 300 de 
locuri. Odată cu darea în fo
losință a noii Case de copii 
școlari la Vișeul de Sus, con
structorii maramureșeni ra
portează realizarea integrală 
a planului anual de investi
ții Ia obiectivele social-cul- 
turale. De Ia începutul anu
lui, în județul Maramureș au 
mai fost date în folosință, 
între altele, o școală cu 16 
săli de clasă Ia Baia Mare, 
540 de locuri în creșe și gră
dinițe, 3 săli de gimnastică 
și un internat cu aproape 200 
de locuri.

CUVINTUL 
DE ORDINE

Activitate normală 
în toate sectoarele

• In ultimele 2 zile, la de
gajarea zăpezii au lucrat 
175 000 de bucureșteni • Co
lectivele din 32 de întreprin
deri au hotărit să lucreze in 
schimburi prelungite e Cu 
citeva excepții, transportul in 
comun se desfășoară normal 
e 26 noiembrie : pe arterele 
de circulație ale Capitalei 
participă la acțiuni de mun
că patriotică 82 000 de cetă
țeni, sprijiniți de 600 utilaje 
și mașini pentru deszăpezire 
• In comunele suburbane si
tuația reintră in normal.

Relatări despre efortul conver
gent al oamenilor muncii, al ti
nerilor, consacrat înlăturării ur
mărilor acestor zăpezi abun
dente, publicăm in PAGINA A 
III-a. Deszăpezirea, o acțiune continuă in Capitală 

loto: VASIDE RANGA
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PRIN CE INIȚIA TIVE 
ANTRENAȚI TINERII 

In Întrecere?

CVLTUttA

ARTA SI IDEAL“
9

ÎNTREPRINDEREA

„SEMĂNĂTOAREA1

Spiritul de economie 
atribut al răspunderii 

muncitorești
— Trebuie să spunem că, de 

activitatea de economisi- 
materiei prime, a materia- 
și energiei electrice este

fapt, 
re a 
lelor -----------------
o componentă organică, perma
nentă a muncii noastre, preci
zează de la îneeput tovarășul 
Virgil Hie. Aș începe cu acțiu
nea lansată de „schimbul tineri
lor**  de la secția prese, de a 
obține din deșeuri repere bune. 
Inițiativa. extinsă și in cele
lalte schimburi, va face ca o 
mare cantitate de metal care 
era trimis pînă acum la topit să 
devină folositor. Apoi trebuie 
remarcată preocuparea conti
nuă a tinerilor tehnologi de a 
găsi noi soluții tehnice pentru 
producerea unor subansambl?. 
Aceste noi soluții bazate pe re- 
proiectarea tehnologiilor vor 
permite obținerea unor mari 
economii de metal. Este o acțiu
ne patriotică ce deja a dat bune 
rezultate. Schimbarea tehnolo
giei pinioanelor de la echipa
mentul de depănușat a dus, de 
pildă, Ia o scădere cu 10 Ia sută 
a materialului de adaos. In 
ceea ce privește economisirea 
energici electrice, tinerii de Ia 
,.mecanjc-șe.f“ au început să re
vizuiască instalațiile pentru a 
depista cauzele eare duc la iro
sirea ei,

—Se știe că la dv. se folo
sește mult sudura. Ce v-ați 

con-
sește mult sudura, 
propus pentru reducerea 
sumului de electrozi ?

— Slntem în plin proces de 
extindere a inițiativei sudoru
lui Ion Drăgoiescu. de la sec
ția a TI-a, care și-a propus si 
lucrează o zi pe lună cu elec
trozi economisiți, încă în acest 
an ea va deveni un angajament 
ferm pentru toți tinerii sudori.

PETRICA BUTUC

ÎNTREPRINDEREA^ DE UTILAJ

QjlMIC „GRIVIȚA ROȘIE”

Experiența pozitivă 
la îndemina fiecăruia

— De aproape șase luni, co
lectivul întreprinderii do utilaj 
chimic „Grivița roșie**  lucrează 
în contul anului 1976. Cheia tu
turor succeselor dobîndite pînă 
în prezent, ne spune Ion Vă- 
caru, o constituie realizarea 
ritmică a sarcinilor de produc
ție. De la aceste premise por
nim în acțiunile noastre în con
tinuare, pentru aplicarea în 
viată a hotărîrilor Congresului 
al X-lea al U.T.C. Nu peste tot 
însă lucrurile merg așa cum 
trebuie. La atelierul de montaj, 
din cadrul secției cazangerie, 
de exemplu, toți tinerii au a- 
ceeași calificare, dar o 
dintre ei nu realizează planul 
decît în proporție de 80. la su
tă. Ce ne-am propus să între
prindem pentru rezolvarea a- 
cestei situații ? De comun acord 
cu conducerea secției am tre
cut la organizarea unor de
monstrații practice la locul de

parte

PROTECȚIA
MUNCII

(Urmare din pag. I)

pe 
un
și 

de

dacă și oamenii — fiecare în 
parte — nu-și asumă deplin 
răspunderea propriei pro
tecții in timpul muncii, dacă 
aceștia nu respectă — inte
gral — normele stabilite 
prin lege, absolut obliga
torii !

Din păcate, unii tineri în 
special, obișnuiesc să brave
ze, să-și arate „curajul**,  
„nepăsarea/*,  „forța", exact 
prin nesocotirea normelor 
de protecția muncii. De cite 
ori, pe un șantier de con
strucție, la începerea lucru
lui, nu mi-a fost dat să-1 
aud pe maistru... încercînd 
să-i convingă pe niște băieți 
— altminteri harnici și pri- 
cepuți — să-și... pună căști
le (și, recent, intr-un acci
dent de muncă petrecut “* 
un șantier bucureștean, 
tînăr a fost salvat, pur 
simplu, de la moarte, 
cască, spartă in trei locuri, 
dar... capul rămas întreg). 
Alteori (atenție I mai cu sea
mă în zilele de chenzină) 
cîte, unul mai dedat băuturii 
Ie face „cinste**  celorlalți cu 
băutură (in timpul progra
mului de lucru) și falsa cu
tezanță iese la lumină, 
curmată cîteodată în mod 
tragic (unui s-a apucat să 
coboare agățat de catargul 
ascensorului de materiale, 
de la etajul al 13-lea, dar de 
la al 11-lea s-a prăbușit in 
gol). Interdicția de a consu
ma băuturi alcoolice în in
tervalul de muncă există, 
dar nu pretutindeni e integral 
respectată I Mai cu seamă 
că se poate crea și o oare
care obișnuință de a bea 
alcool (după cum consem
nează un confrate, într-un 
dialog cu șeful unei echipe 
de zidari și locțiitor al comi
tetului de partid) : „Cazul 
prezentat este ieșit din co
mun. Beția nu este un feno
men r&spîndit. Dar ea se 
extinde mai cu seamă în rîn- 
clul tinerilor constructori, 
care cițtigă bine (în jur de 
2 700—3 000 lei pe lună) și

cu-

muncâ, susținute de muncitori 
cu experiență. Insistăm astfel 
pe generalizarea experienței 
valoroase, a metodelor înainta
te și organizarea corespunză
toare a locului de muncă.

— Ce alte acțiuni și măsuri 
concrete cuprinde programul d® 
activitate adoptat în lumina 
documentelor Congresului al 
X-lea al U.T.C. ?

— Una dintre cele mai sem
nificative, în acest sens, este 
efortul în care ne-am înscris, 
imediat, pentru sporirea con
tribuției tuturor tinerilor la 
creșterea și diversificarea pro-’ 
duețîei destinate exportului, la 
îmbunătățirea parametrilor ca
litativi. Jn acest școp, inițiem 
cursuri operative pentru 
noașterea și aprofundarea teh
nologiilor de fabricație, a pro
duselor similare de pe piața 
externă. Tot atît de utile s-au 
dovedit și discuțiile purtate pe 
marginea unei întrebări gene
rale de genul : „Ce spun prelu
crătorii despre calitatea pieselor 
turnate ori „Ce spun mopta- 
torii despre calitatea pieselor 
prelucrate ?“. Este vorba, cu alte' 
cuvinte, despre adevărate coloc
vii pe tema responsabilității în 
muncă, despre etica profesio-: 
nală, care vor âvea fără îndo
ială o puternică înrîurire în 
educația muncitorească a tine
rilor.

GH. CONSTANTINESCU

ÎNTREPRINDEREA

DE CONFECȚII Șl TRICOTAJE

ocu-

U.T.C. 
tînărului, 

îndrumarea

Calificarea 
și policalificarea — 

- un proces continuu
— In întreprinderea noastră, 

ne spune Elena Anghel, mun- 
c$șc aproape 6 000 de tineri, iar 
anual se încadrează citeva sute 
pe care trebuie să-t inițiem în 
meseria de confecționări. în a- 
ceste condiții, pregătirea și per
fecționarea profesională 
pă un loc de frunte în activi
tatea comitetului nostru ” " " 
Urmărim pregătirea 
individual, de la _____ ....
spre una din formele de califi
care pînă ce se poate spune că 
a deprins pe deplin profesia- 
aleasă. Avem două forme de 
calificare : un curs intens cu 
o durată de 3 luni, cu scoate*  
re din producție, și un curs de 
6 luni fără scoatere din pro
ducție. Desigur, cu aceasta pre
gătirea nu este încheiată. Fie
care tînăr din întreprindere ur
mează după ce s-a încadrat în 
producție un curs de policalifi
care de 4 săptămîni. Aici se 
urmărește In special pregătirea 
multilaterală, adică cunoașterea 
utilajelor, a mai multor opera
ții și a activităților de Ia alte 
locuri de muncă. La ora actua
lă 300 de tineri iau parte la a- 
semenea cursuri. O experiență 
bună s-a realizat la sectorul 15 
confecții pentru femei unde lu
crează exclusiv tineri. Aici am 
organizat brigăzi de tinere care 
sînt într-o continuă întrecere 
pentru realizarea unei înalte 
calități a produselor, pentru re
ducerea consumurilor de mate
riale, cit și pentru perfecționa
rea profesională. Deocamdată, 
fruntașă este brigada nr. 18.

stau la cămine". Propria 
protecție în timpul muncii 
se leagă — după cum viața 
însăși o dovedește — nu nu
mai de grija de a-ți pune 
casca pe cap, ci și de ceea 
ce... conține capul introdus 
în cască : în loc să te îm
braci cum trebuie, să-ți cum
peri cărți, un picup și 
discuri, etc. eto — să dai de 
dușcă... bani munciți din 
greu, ba să te mai și expui 
unor incalculabile primej
dii ?

Mai găsești și tineri care, 
aflindu-se la primul lor loe 
de muncă, în loc să dea a- 
tenția cuvenită instructaju
lui cu privire la normele de 
protecție, se prefac a urmări 
explicațiile cum se cuvine, 
fac fată la verificări ; iar 
apoi, in practica lucrului, 
uită subit tot ce-au invitat 
(prea superficial). Aceștia se 
numără printre „fataliști**  : 
„Dacă-i să se intimple, se 
intîmplă !**...  Dar cercetătorii 
științifici ai accidentelor de 
muncă au constatat că^nici 
un accident n-are o singură 
cauză, ci o cauză principală 
și citeva cauze secundare. 
Iată de pildă, o asemenea 
„cauză secundară**  posibil 
provocatoare de accident : 
atitudinea negativă fată de 
colectivul în care muncești. 
Fare incredibil ? Totuși un 
om care nu dorește să se 
subordoneze spiritului co
lectiv, ordinii și disciplinei 
instaurate, are într-una sen
timentul (neîntemeiat !) că 
ceilalți îl nedreptățesc, as- 
ta-i provoacă o veșnică sta
re de tensiune, de nemulțu
mire, un dezechilibru emo
tiv... și gata condițiile favo- 
rizante pentru producerea de 
accidente Ia locul de muncă.

Așadar este nespus de im
portant să-și pună omul cas
ca pe cap, dar —• la fel de 
hotăritor — să-și pună in cap 
și tot ceea 
protejează 
respectarea 
melor de 
solidarității 

ce, realmente, il 
în permanență : 
sinceră — a nor- 
protecție, simțul

Aeeasta înseamnă ; nici un re
fuz la controlul tehnic, nici o 
abatere de la disciplină, nici o 
rămînere sub plan.

WALTER WIDMANN

ÎNTREPRINDEREA 

DE MECANICA FINA

Calitatea produselor 
unitatea de măsură 
a eticii profesionale

Tn secția ..aparate speciale**  a 
întreprinderii de mecanică fină, 
toate produsele au o înaltă teh
nicitate, devenind competitive 
pe toate piețele. Confirmînd a- 
cest adevăr, tovarășul I. Nichi- 
for, șeful serviciului C.T.C. de 
la hala 100. arată că piesele ne
corespunzătoare calitativ se în- 
tllnesc din ce în ce mai rar, chiar 
$i în secțiile prelucrătoare. Ele 
eonstituie. totuși, o foarte se
rioasă preocupare a organiza
ției U.T.C. pentru că, așa cum 
s-a angajat întregul colectiv, 
întreprinderea trebuie să devi
nă în cel mai scurt timp o uni
tate model sub toate aspectele.

— Lunar organizăm demon
strații practice pentru ucenici 
și pentru tinerii recent înca
drați, ne spune Bogdan Anto
nescu, membru al comitetului 
U.T.C., axate pe acele operații 
la care tinerii întimpină difi
cultăți. Pentru exemplificare, e 
suficient să amintese linia de 
strunguri semiautomate din 
hala 100 care, acum citeva luni, 
dădea piese defecte în propor
ție de 5 la sută, iar în pre
zent procentul scade sub unu 
la sută.

Continuînd diseuția. Mircea 
Năstase, secretarul comitetului 
U.T.C.. ne informează că a fost 
lansată de curind întrecerea 
„Utilaj în grijă proprie**  la ca
re participă peste 1 500 de ti
neri, acțiune care presupune 
întreținerea utilajului, curățenia 
locului 
muncii, 
loslrea 
muncă, 
torului _ _ r------- ----
tă inițiativă a uteciștilor de la 
I.M.F. pentru a o generaliza și 
în alte întreprinderi-

IOAN ENACHE

de muncă, eficiența 
calitatea produselor, fo- 
integrală a timpului de 
Comitetul U.T.C. al sec- 
3 a preluat deja aceas-

ÎNTREPRINDEREA
BE MAȘINI ELECTRICE

Prin autoutilare -
— eficiență înaltă 
în toate atelierele

re-
va

Primul an al cincinalului 
voluției tehnico-științifice 
marca la întreprinderea de ma
șini electrice București o creș
tere a indicelui de utilizare a 
utilajelor cu 76 Ia sută față de 
anul acesta. Din discuția cu to
varășul Ion Circiu, aflăm că cei 
peste 2 000 de uteciști, aproape 
60 la sută din întregul colec
tiv, au răspuns cu însuflețire 
chemării de a-șl aduce o contri
buție activă la ridicarea nive
lului tehnic al producției și la 
perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație, de a îmbina preocu
pările pentru autouttlare cu 
cele pentru introducerea tehni
cii noi. în acest scop, biroul 
organizației U.T.C. pe atelierul 
de autoutilări a lansat acțiu
nea : „Răspundem chemării 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
prin realizarea în plus a 5 re
pere pe lună**.  De o apreciere 
unanimă din partea tinerilor 
s-a bucurat apoi inițiativa co
mitetului U.T.C. de a organiza 
concursul „Cel mai autoutilat 
atelier**,  acțiune în cadrul că
reia s-au consemnat și prime
le rezultate valoroase : trece
rea la realizarea unui dispozi
tiv de găurire și filetare mul- 
tiax, cu o productivitate de 8 
ori mai mare decît a celui e- 
xistent. începerea proiectării și 
trecerea într-un viitor apropiat 
la executarea unor prese hidra
ulice de 60 și 100 tone forță, a 
unei mașini de bobinat etc.

TEODOR OPRIȘAN

PENTRU CĂMINUL DV.!
Magazinele comerțului de stat vă pun la dispo

ziție o mare varietate de mărfuri pentru că
minul dv.

Pentru a veni în sprijinul cumpărătorilor, la ma
gazinele de specialitate sînt deschise expoziții cu 
vînzare și au loc demonstrații practice cu diverse 
obiecte de uz casnic.

O adevărată bijuterie pentru o bună gospodină 
mașina de cusut ILEANA. Robustă, modernă, 

rezistentă, iată citeva din caracteristicile acestei 
mașini.

Mașina de cusut ILEANA execută, printre altele, 
și cusături cu tighel din două fire, coase înainte 
și înapoi, iar prin montarea unor accesorii, sto
pează și brodează.

Mașina de cusut ILEANA tip masă sau tip mo
bilă se vinde și cu plata in 18 rate lunare, cu 
un aconto de 20 la sută.

RECOM

ION DODU BĂLAN:

Membri ai cercului de geografie de la Liceul din Bușteni pri
vesc harta patriei, evident de data aceasta și in legătură directă 

eu vacanța de iarnă
Foto; VASILE RANGA

MOMENTUL SOLEMN
AL PRIMIRII CARNETULUI

DE UTECIST
Ieri, la- Tlrgu-Mu

reș, peste 200 elevi 
din școlile generale 
și liceele municipiu
lui au trăit un mo
ment de o deosebită 
semnificație în viața 
lor: primirea car
netului de membru 
al organizației U.T.C. 
Emoția momentului 
a fost sporită de ca
drul în care a avut 
loc evenimentul. La 
Muzeul județean de 
istorie a mișcării 
muncitorești și de
mocratice, Eva Ol
tean, Adriana Dără- 
eseu, Doina Pop, Do
rin Moldovan, Ro
zalia Vereș. Doru 
Sandor, Marina Po- 
povici și mulți alții, 
părinții acestora, au 
asistat la o adevă- 

rată lecție de istorie 
a mișcării tineretului 
din România. Despre 
rolul și contribuția 
uteciștilor la lupta 
partidului pentru 
triumful ideilor so
cialismului și comu
nismului în patria 
noastră a vorbit, 
ilustrind cu exemple 
din propria activita
te, tovarășul Ion 
Toth. membru de 
partid cu sftigiu tn 
ilegalitate. Succesele 
actuale și de pers
pectivă ale U.T.C., 
reieșite din Progra
mul P.C.R. de dez
voltare multilaterală 
a patriei și înaintare 
a ei spre comunism, 
au fost prezentate de 
Maria Rogozan, se-

j--------------
: (Urmare din pag. I)

formeze un debut. înregistrăm 
foarte multe expoziții persona
le ale debutanților. Este un fe
nomen ce trebuie privit diferen
țiat. Unele expoziții atestă vo
cații autentice. Altele, insă, sint 
pripițe. irelevante. Am intîlnit 
Chiart studenți aflați la a patra 
sau a cincea expoziție persona- 
lă(l). O școală de artă girează 
o calificare, o profesie dar nu 
și un destin artistic. înțelegerea 
greșită a acestui adevăr elemen
tar, graba în a-$i făuri un „nu
me" înaintea operei. înclinația 
de a „demitiza" convenționalis
mul altor generații in scopul, 
destul de transparent, al instau
rării propriului „mit", minează 
adesea primul contact al tînăru
lui artist cu publicul. Un tînăr 
artist se formează prin multiple 
contacte cu realitatea si affa e- 
pocii sale. Uneori, mai mult cu 
arta epocii sale, în nerăbdarea 
sa de a-și construi un stil și, 
prin acesta, o personalitate. Ni 
se pare firesc ca un tînăr să 
„împrumute", să cerceteze cu 
atenție opera înaintașilor și con
temporanilor săi, preluînd solu
ții a căror dezvoltare ii poate 
dezvălui și contura în viitor 
propria structură Nî se pare 
însă imprudent, compromițător 
pentru destinul său artistic a 
confunda atelierul. laboratorul 
cu expoziția, rostirea intimă cu 
rostirea publică.

Critica n-a făcut, uneori, de
cît să hrănească o serie de con
fuzii, prin tratarea acestor ex
poziții de debut cu instrumente 
și din perspective neadecvate. 
Astfel, s-a ajuns la constatarea 
unei, cit de cit. perfecte „sin
cronizări" cu arta universală 
contemporană, fiecare mic emul 
autohton devenind pentru noi 
reprezentantul autorizat al anu
mitul ism, monografiat aiurea 
încă înainte de ieșirea sa din 
„adolescentă". Tot critica s-a 
arătat mai apoi descumpănită de 
prea desele schimbări la față 
ale unui debutant, numind mi- 

cretara Comitetului 
municipal Tirgu-Mu
reș al U.T.C., de Ion 
Dioszeg, secretarul 
comitetului U.T.C. de 
la întreprinderea 
„Pradcomplex". Gân
durile ce-i călăuzesc 
pe noii membri ai 
organizației U.T.C. au 
fost exprimate de 
Tania Vereș, elevă la 
Școala generală nr. 
4, In angajamentul 
de a învăța și munci 
neobosit pentru a 
cinsti prin fapte 
memoria eroilor ute*  
ciști, a comuniștilor 
care s-au jertfit pen
tru fericirea poporu
lui.
MIRCEA BORDA

metism ceea ce era de fapt o 
gestațiune incompletă, exhiba*  
tă inoportun Alteori critica n-a 
așteptat nici măcar o expoziție 
personală. Una sau două parti
cipări la expoziții de grup i-au 
fost suficiente pentru a clădi un 
prestigiu, adesea intr-o notă de 
descoperire senzațională. Dato
răm Atelierului 35, de pildă, pe 
lingă o frumoasă activitate și 
destule prestigii artistice orale, 
fără o operă închegată dri fără 
o mai limpede clarificare a in
tențiilor creatoare. O expoziție 
personală este un examen de 
maturitate artistică. In spiritul 

Un izvor
al veleitarismului

realității, se cuvine să remarcăm 
că nu numai tinerii se precipi
tă, dovedindu-se imaturi, ci șl 
artiști din alte generații. Des
chizi cataloage ale unor anonimi 
pentru arta noastră contempora
nă, unde, pe o filă întreagă, se 
inventariază un palmares expo- 
zițional (național și neapărat in
ternațional), demn de un Pi
casso. Un palmares cum n-au 
avut la un loc Luchian, Palla- 
dy și Petrașcu în istoria artei 
românești. Cui servesc aseme
nea expoziții ce îngroașă doar 
rapoartele de activitate obșteas- 
co-creatoare ale unor pictori și 
sculptori ?

Față de acestea, ca și față de 
unele debuturi ale tinerilor, 
critica manifestă o toleranță 
nepermisă. Temeiul obiectivită
tii, invocat adesea, are o limită, 
dincolo de care își anulează pro
pria rațiune. A fi obiectiv față 
de o nonvaloare înseamnă a o 
cota drept ceea ce este și nu a 
salva prin cuvinte, ornamental 
țesute, intenții și realizări pre
care. Observăm că perspectiva

Nu e deloc întâmplătoare aso
cierea de termeni ce dă titlul 
noului volum al criticului și is
toricului literar Ion Dodu Bălan. 
Față de alte titluri neutrale, de 
circumstanță sau vizind pur și 
simplu spectaculosul îmbinării 
de cuvinte, acesta constituie o 
acoladă programatică aderentă 
la materia cărții. Arta nefiind 
pentru Ion Dodu Bălan „doar o 
expresie a instinctului* 4, ci „o 
atitudine față de realitate**,  e 
firesc ca ea să fie raportată, în 
bună tradiție materialistă, la 
absolutul ei. la idealul ei, mai 
exaet spus, la ideologia ei. Des
coperirii sau marcării în culori 
Vii» persistente, a semnificațiilor 
cognitive, ideatice ale literatu
rii i se subordonează o informa
ție vastă și o eoerență demon
strativă remarcabile. „Decalogul1* 
criticului poate fi decupat cu 
relațivă ușurință examinînd toa
te textele selectate, dar mai ales 
eseul P.rimatul sintezelor în is
toria literară, punctul de maxi
mă altitudine teoretică al cărții. 
Sînt aici condensate lapidar, cu 
un „gust bine marcat pentru in
ventarele sistematice și critice 
de idei**,  cum ar spune Pompi- 
liu Constantinescu, principii de 
bază ale criticii marxiste, for
mulate personal, metodic, articu
late conform rigorilor dialecticii. 
Delimitîndu-se de concepții so
cotite „inoperante**,  chiar noci
ve, criticul se definește implicit, 
printr-o suită de negații ce fac 
loc afirmației. Ce repudiază deci 
Ion Dodu Bălan ? Un prim o- 
biect de intervenție polemică, 
pamfletară' pe alocuri, este „cri
tica fără orizont filosofic, mă
runt tehnicistă, care fetișizează 
cronica in sine și nu deschide 
un dialog cu publicul*'.  Firește 
că din această perspectivă este 
incriminată precaritatea nivelu
lui teoretic al unor recenzii, co
mentarii sau studii inserate în 
presă, nu rareori și în volume. 
Atitudinea are un corolar si în 
planul propriului demers anali
tic consacrat unor cărți de ex
cepție din ultimii ani. Chiar 
c’nd face cronică literară. Ion 
Dodu Bălan este un spirit al 
geometriei, cu atenția îndrepta
tă spre mesajul ideologic, spre 
pulsul febril al ideilor, Detestînd 
piruetele printre cuvinte, plă
cerea incantației verbale. Inch*  
nația sure „marginalii**  înflorate, 
eseistul lasă altora oficiul de 
cartograf meticulos al nuanțe
lor, preferind să pună în lumi
nă, la un scriitor sau altul, nu 
un stil, ci o atitudine, nu un 

din care sint evaluate o serie de 
debuturi izvorăște dintr-o ten
dință mai generală a unei bune 
părți a criticii : anume aceea de 
a egaliza intenția realizării unui 
obiect cu obiectul ei. cercetarea 
de atelier cu opera definitiv în
chegată.

Dezvăluirea procesului de 
creație, a notațiilor și a proiec
telor ne poate pune in față un 
document interesant pînă la un 
punct pentru public, dar nu o 
operă. Critica nu face altceva 
decit să deruleze propriul pro
ces de înțelegere, ca pe o ope
ră. ce înalță intr-o condiție si*  

milară — printr-un mecanism al 
orgoliilor 'reciproc acceptate, 
ușor de sesizat — obiectul en
tuziasmului său. Actul*  critic 
operează insă cu lucrări defini
tive. Cercetarea cu un interes 
disproporționat a fazelor „con
ceptuale" ale operei, valorizarea 
și ierarhizarea lor cită vreme 
avem de-a face cu vocații ne
precizate, cu fragmente incerte 
ca valoare ne impinge pe nesim
țite in domeniul arbitrariului. 
Orice transcripție, orice suges
tie încă nelimpezită are, intr-o 
asemenea viziune eronată, va
loare, o semnificație unică pen
tru artă și societate. De aici pini 
la abandonarea oricăror crite
rii nu este decît un pas. De aici 
pînă la acceptarea unui exhibi
tionism, destul de „filosofic" co
lorat spre a stîrni complexe nu 
este, de asemenea, decit un pas, 
în unele cazuri făcut chiar.

Critica nu se poate 
creației. Cu atit mai 
poate oferi rețete. Ea 
însă, prin misiunea sa 
ceptată, la procesul unor clari- 

substitui 
puțin nu 
participă 
liber ac-

procedeu, ci un sens. în Gustul 
sîmburelui de Dumitru Popescu, 
el pune în valoare, de pildă, toc
mai „germinația ideilor care 
împing imaginația spre o cu
noaștere și o autocunoaștere lot 
mai adîncă I...1 într-o confrun
tare permanentă și vie cu con
tradicțiile devenirii înseși“. 
Conform aceleiași optici ce exa
minează literatura de sus, din 
sfera teoreticului, a principiilor, 
teatrul lui Horia Lovinescu este 
subsumat „efortului de a in
corpora discursul dramatic dez
baterilor ideologice actuale, pri
vitoare la om", in timp ce poe-

zia superior melancolică a lui 
Nicolae Drago? ar avea, după 
opinia criticului, drept ax „rela
ția existență umană-timp**.  Cum 
se poate vedea, cronica devine 
astfel un gen ce nu se refuză 
„generalizării reale**.  Impresia 
pe care o dau textele de această 
natură, înmănuncheate în sec
țiunea Lumea cărților, este^ a- 
ceea de retezare deliberata a 
impulsurilor analitice excesive, 
insistindu-se compensatoriu asu
pra viziunii de sinteză. Vizibila 
dezaprobare pedagogică cu care 
sint tratate exercițiile critice (și 
nu numai critice 1) extravagante, 
virtuozitățile stilistice lor sufi
ciente, prosternarea bigotă în 
fața detaliului, este emblematică, 
decurgînd normal dintr-un cod 
profesional ce postulează conco
mitent supunerea la obiect, dar 
și ridicarea exegezei în zonele 
teoreticului. Ambiția perpetuă a 
lui Ion Dodu Bălan este expri
marea, nu vorbirea. Tn treacăt 
fie zis, ar fi fost totuși de dorit 
un plus de concretețe, de nomi
nalizare în reprobarea criticilor 
și poeților seduși de spectacolul 
cuvintelor în libertate, o frecven
ță mai susținută a referirilor 
„ad personam**,  așa cum se pro
cedează dealtfel în acidul eseu 
Selecție și răspundere.

Critic sistematic, tradiționalist, 
și deci neîncrezător în diluția 
verbală, în zorzonul stilistic, fără 
a fi totușj refractar procedeelor 
exegezei. x moderne, Ion Dodu 
Bălan discută cu competență în 
aceste necesare incursiuni teo
retice despre specificul artei, fi- 

ficări spirituale, la eîevarea 
unui mediu cultural ce cuprin
de deopotrivă publicul și crea
torii. Exigența ei față de o pri
mă manifestare artistică publi
că, menită a valida o nouă per
sonalitate creatoare, se impune, 
cu necesitate, a fi maximă. E- 
valuarea acesteia nu trebuie să 
urmeze prioritar traseele con
fruntăm ei cu modelul artistic 
afin, ori cu o idee preconcepu
tă. în primul rtnd, dimpotrivă, 
are a întreprinde o confruntare 
cu realitatea, cu evenimentul în 
toate accepțiunile și implicațiile 
sale. Maturitatea unui tînăr ar
tist poate fi sesizată numai în 
perspectiva cu «are. privește lu
mea. destinul sau modelat de 
lume si restituit acesteia, la rîn- 
dul său, modelator. In intenția 
sa de a trăi ardent epoca..,musi... 
tațiile ei semnificative. de,a în- . 
nobila efortul, său prin •_ lucrări: 
durabile, de o largă audiență. - 
Lecția „citirii**  și interpretării 
realității nu se învață in nici o 
școală de artă. Ea se desăvîr- 
șește prin experiență, dînd în
treaga măsură și dimensiune a 
talentului creatorului. Sînt e- 
locvente acele tentative ale, ti
nerilor atrași de o estetică rea
listă. ale căror reușite parțiale 
nu se datoresc insuficientei stă- 
pîniri a mijloacelor, ci tocmai 
lipsei de discernămîn't. a incapa
cității momentane de a-și forma 
„sistemul" propriu, perfect coe
rent și original, în care este e- 
valuată realitatea. Jocul „de-a 
arta", „de-a expoziția" afectea
ză. adesea chiar mai mult decît 
vrem s-o recunoaștem, clima
tul nostru^artistic. Fiindcă aici 
se află ascunse, nu rareori, iz
voarele veleitarismului.

CASA DE CULTURA SECTORUL I - BUCUREȘTI ANUNȚA 
DESCHIDEREA Șl CONTINUAREA URMĂTOARELOR 

CURSURI :

• Dactilografie 
doua luni.

Cosmetica
Croitorie (dimineața)
Depanare radio T.V.
Autoapărare
Balet (copii)
Acordeon, chitara, baterie
Limbi străine : engleza, germana (adulți și copii) 
Regie film (regizori : L. Bratu și Gh. Turcu) 
Operatorie și Tehnica cinematografica
Foto și diapozitive alb-negru-color

Informații : Casa de cultură sectorul 1, str. Slătlneanu 16. 
Telefon: 11 98 68.

Pentru ca trimiterile poștale expediate de dv. să ajungă la 
destinatar, înscrieți înaintea denumirii localității acestuia și a 
dv. numărul de cod, astfel :

nalitatea ei, etica actului de 
creație, psihologia creatorului, 
climatul etic al literaturii, refu- 
zînd autotelismul artei, pledind 
pentru intransigență, fermitate 
ideologică, pentru criterii obiec
tive. cu adevărat științifice, în 
exercitarea demersului critic. 
Ilustrind o critică totală, care, 
sub cupola unor orizonturi teo
retice desehise de estetica mar
xistă, recurge simultan la socio
logie, psihologie, etică, estetică, 
chiar sociolingvistică, volumul 
Artă șl Ideal (Editura Eminescu) 
este arhitecturat pe baza prin
cipiului istoricitâții. Lucru in 
fond firesc la un intelectual pen
tru care istoria este un ..ma
gister vitae**.  O primă secțiune, 
deschisă de eseul Moștenire cul
turală — opțiune ideologică (din 
care reținem această definiție : 
„Istoricul literar marxist e un 
om politic, șl nu e un simplu 
cărăuș care aduce opera din tre
cut in prezent, indiferent de ce 
conține și ce propagă aceas
ta El este dator să Interpre
teze o operă, din unghiul Ideo
logic al prezentului**),  convoacă 
la o simbolică masă a umbrelor 
scriitori din epoci și de valori 
diferite, de la Dimitrie Cantemir 

Lazăr, Spiridon 
Mironescu, Barbu 
în sfirșit, la Lu- 
Interesul pentru

diferite, de la 
Ia Gheorghe 
Popescu, I. I. 
Nemțeanu si, 
cian Blaga. ............. . .........
scriitori „minori**  ar putea de
concerta pe unii comentatori, 
dar el este programatic, pe un
deva chiar justițiar. Nu este ex
clus să fie vorba și de un orgo
liu critic ce-și propune să des
copere filoane aurifere (fie șl 
subțiri I) în nisipurile „cultura
le**,  considerate de alții sterile, 
și dacă ar fi să ne referim nu
mai la Masca ironică a elegiacu
lui, tot am consemna o reușită. 
Capitolele mediane : Lumea căr
ților și, mai ales, Scriitorul — 
conștiință a cetății (ce cuprinde 
între altele și texte publicate în 
„Scînteia tineretului**)  comple
tează acest ghid critic în litera*  
tura modernă și contemporană, 
pentru ca secțiunea finală. Lec
turi pe ziduri de cetate, să în
vedereze și un „temperament de 
artist“. Dealtfel și pînă acum pu
tea fi prezumat în autorul aces
tei cărți un prozator in nuce 
(bănuială confirmată nu demult 
de delicatul roman nonfictiv 
Copilăria unui Icar). Tehnica 
eseistului, nu este alta decît cea 
semnalată de el însuși referin- 
du-se la publicistica lui Mihnea 
Gheorghiu : „Pentru a-și susține 
o idee socială sau o observație 
artistică, pentru a face o suges
tie de ordin etic sau estetic, gin- 
dul său aleargă (...) pe la spiri
tele mari ale lumii, împrumu- 
tînd firesc, organic, un argu
ment, o vorbă cu tilc, un afo
rism, sau o metaforă grăitoare**,  
toate subsumate însă unei vi
ziuni personale. Aforismele pro
prii ce tatuează memorabil pa
gina („In artă dacă adevărul nu 
este liber, nici libertatea nu 
poate fi adevărată") colorează 
simpatetic această publicistică 
de indubitabil interes teoretic.

IOAN ADAM

„Revista literar-

artistică psntrv elevi" 

,1a al 8-!ea număr
Muzeul literaturii române

,.editează" cel de-al 8-lea nu
măr al Revistei literar-artis- 
tice pentru elevi, consacrat 
de data aceasta personalității 
lui Vasile Alecsandri.

Participă ca invitați : prof, 
univ. dr. docent D. Păcurariu 
și actorii Draga Olieanu, Geo 
Costiniu.

Ca de obicei, bogatul sumar 
al revistei „văzute și vorbite**  
va oferi publicului tînăr mo
mente poetice, teatrale, plas
tice și muzicale, inspirate de t 
creajia bardului de Ia Mii 
cești, un micro-concurs cu 
premii etc. Manifestarea va 
avea Ioc la sediul muzeului 
din str. Fundației nr. 4, du
minică 30 noiembrie a.c., la 
orele 11,00.

Secretariat tehnic 15 zile, o luna și

Destinatar : IANCULESCU 
MARIA, Str. Nicolae Băl» 
cescu nr. 38 blocul 4-3, sca
ra C, etajul II. ap. 14, jude
țul DOLJ.

Oficiul poștal CRAIOVA 1 
Codul 1100, localitatea CRA
IOVA.

Expeditor : POPESCU GRI» 
GORE, Splaiul Independen
ței nr. 193, blocul OD, scara 
B, etajul XII, ap. 815 secta
rul 7. Județul ILFOV. Ofi
ciul poștal BUCUREȘTI 15 
Codul 77 201. Localitatea 
BUCUREȘTI.

r
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SOSIRE
Miercuri după-amiază, a sosit 

în Capitală o delegație guverna
mentală a Republicii Gabpneze, 
condusă de Jean Stanislas Mi- 
golet, viceprim-ministru al gu
vernului, care va face o vizită 
oficială in țara noastră. Dele
gația va purta convorbiri în ve
derea dezvoltării cooperării în 
domenii de interes comun, în 
conformitate cu înțelegerile sta
bilite de președintele Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceăușescu, și președintele Re
publicii Gaboneze, Albert Ber
nard Bongo, cu prilejul vizitei 
șefului statului gabonez în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Gheorghe Oprea, vice- 
priip-minislru al guvernului, 
Bujor Almășan. ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, 
Ștefan Nicolae, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale ro
mâne.

PRIMIRI

fă- 
în-

vi-

Tovarășul Emil Drăgănescu, 
viceprim-mlnistru al guvernului, 
a primit miercuri pe Bosko Di- 
mitrijevici, membru al Consiliu
lui Executiv Federal și președin
tele Comitetului federal pentru 
transporturi și telecomunicații 
din R.S.F. Iugoslavia, care a 
cut o vizită în țara noastră, 
tre 24 și 26 noiembrie.

★
Tovarășul Janoi Fazekas, 

eeprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului interior, a 
primit, miercuri, delegația Mi
nisterului Comerțului și Servi
ciilor al R.P. Polone, condusă de 
Edward Wianewski, prim-ad- 
junct al ministrului, care se a- 
flă in țara noastră în vederea 
definitivării și semnării proto
colului privind schimbul de bu
nuri de larg consum Intre cele 
două ministere pe anul 1976.

Înapoiere
Miercuri după-amiază s-a re

întors în Capitală, venind de la 
Conakry, delegația română con
dusă de generaluJ-maior Gheor
ghe Gomoiu, membru al C,C. ai 
P.C.R., adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al 
Consiliului Politic Superior al 
Armatei, care, la invitația C.C. 
al Partidului Democrat din Gui
neea și a guvernului Republj

• In noaptea de 25 spre 
noiembrie, în București au fost 
mobilizate importante forțe teh
nice și umane pentru preveni
rea depunerii zăpezii și deblo
carea unor străzi, artere de 
penetrație, baze șj depozite de 
aprovizionare, unități comer
ciale din cartierele periferice si 
din piețe. în toate sectoarele, 
printre primii care au răspuns 
la chemare au fost tinerii mun
citori din căminele pentru ne- 
familiști și elevii școlilor profe
sionale. în unele puncte mai 
greu accesibile (de pildă la sta
ția C.F.R. BerceniL ea și la 
degajarea zăpezii de pe clădirile 
înalte, au lucrat mâi multe auto 
de ostași. în primele ore ale 
dimineții a fost suplimentat cu 
încă 100 numărul utilajelor și 
mașinilor specifice deszăpezirii, 
iar numărul cetățenilor anga
jați în această acțiune — mun
citori, elevi, studenți, persoane 
casnice șa. — s-a ridicat la 
82 000.

• Transportul în comun se 
desfășoară in genere normal. 
Pe traseele Capitalei circulă 690 
tramvaie, 484 troleibuze, aproa- 
pe 1 400 autobuze. In cursul 
nopții au fost redate circulației 
alte linii, între care 74, 36 barat, 
sose lua București—Chiajna. Se 
. . aează în continuare pentru 
deblocarea liniei de autobuz 71, 
care în ultimele zile și-a de
viat traseul prin comuna Jilava. 
S-a îmbunătățit și transportul 
pe arterele de penetrație în Ca
pitală. Au fost redate circula
ției traseele București—Giurgiu 
(pină la Călugăreni), București— 
Ploiești. București — Oltenița, 
București — Urziceni, Bucu
rești — Alexandria (pină la 
Mihăilești). Autostrada Bucu
rești — Pitești mai este blocată 
pe distanțe însemnate, ca și 
unele trasee din jurul Capita
lei : Ștefănești — Grădiștea,
Cernica — Vasjlați, Tunari — 
Brănești. Pentru degajarea lor 
de zăpadă acționează grupuri de 
tineri din întreprinderile muni
cipiului și din comunele subur
bane, ca și militari ai forțelor 
armate.

Vizităm mai multe unități ale 
Capitalei. Ni se spune că un 
număr de muncitori _ domiciliați 
în comunele blocate încă de ză
padă nu reușesc să vină la lu
cru. In consecință, în 32 de în-

CLASAMENTUL IN „MARELE
PREMIU F.I.L.I EDIȚIA 1975

Au luat sfîrșit întrecerile pen
tru „Marele Premiu — F.I.L.T."
— ediția 1975. Iată clasamentul 
final : 1. Guillermo Vilas (Ar
gentina) — 850 puncte ; 2. Ma
nuel Orantes (Spania) — 764 
puncte ; 3. Bjorn Borg (Suedia)
— 560 puncte ; 4. Arthur Ashe 
(S.U.A.) — 550 puncte ; 5. Ilie 
Năstase (România) — 485 punc
te ; 6. Jimmy Connors (S.U.A.)
— 470 puncte ; 7. Raul Ramirez 
(Mexic) — 402 puncte ; 8. Adria
no Panatta (Italia) — 393 punc
te ; 9. Harold Solomon (S.U.A.)
— 375 puncte ; 10. Eddie Dibbs
(S.U.A.) — 370 puncte ; H. Jan 
Kodcs (Cehoslovacia) — 358
puncte ; 12. Jaime Fillol (Chile)
— 339 puncte.

Pentru „Turneul campionilor", 
•are va începe duminică» 30 no- 

cii Guineea, a participat lă fes
tivitățile prilejuite de cea de-a 
V-a aniversare a victoriei po
porului guineez asupra agresiu
nii imperialiste.

CULTURALE
O expoziție de cărți și discuri, 

care urmează să se deschidă la 
Teheran, va ilustra bogata noas
tră activitate editorială și d|s- 
cografică. în acest scop au fost 
expediate peste 500 de volume 
din toate domeniile : social-po
litic. științific, tehnic, enciclo
pedie, beletristic, de artă, pre’ 
cum și o colecție de discuri. La 
loc de frunte se vor afla lucră
rile președintelui Nicolae 
Ceăușescu editate în țară și 
peste hotare.

Zilele filmului românesc, care 
se vor desfășura in capitala 
Iranului și în eiteva mari loca
lități, vor permite publicului din 
această țară cunoașterea unor 
valoroase producții ale cinema
tografiei noastre.

Pentru o mai deplină cunoaș
tere a țării noastre, a realizări
lor poporului român, au fost în
tocmite materiale care vor al
cătui cuprinsul unei broșuri in
titulate „România", ce va fi e- 
ditată în Iran.

★
La Muzeul Unirii din Alba 

lulia a fost organizat, miercuri 
după-amiază, un simpozion cu 
tema „Monumente antice, me
dievale și moderne din Iran“.

★
în holul Ateneului Român s-a 

deschis, miercuri la amiază, o 
expoziție de artă Contemporană 
«iriană. organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
în colaborare cu Sindicatul ar
telor frumoase din Siria.

★
Cu prilejul celei de-a 31-a ani

versări a eliberării Albaniei da 
sub jugul fascist și victoriei re
voluției populare, Ia cinemato
graful „Capitol" din București a 
avut loc, miercuri seara, un 
spectacol de gală cu filmul 
„Duelul tăcut".

CRONICA
U. T ■

Ieri a sosit în Capitală se
cretarul general al Tineretu
lui Congresului din India, 
Ashok Kumar Nigam, care 
la invitația Uniunii Tineretu
lui Comunist v> efectua o 
vizită in tara noastră.

PENTRU TINERI, CA DEALTFEL PENTRU TOJI LOCUITORII SATELOR

ZILE DE EFORT. DE ACȚIUNI ENERGICE
Inrăutățirea bruscă a timpului a pus în fața lucrătorilor din " 

agricultură, a tuturor locuitorilor satelor, sarcini de mare răs
pundere pentru asigurarea continuării neîntrerupte a muncii 
in unitățile agricole, pentru evitarea pagubelor în sectoarele 
zootehnice și în sere, într-un cuvînt pentru desfășurarea nor
mală a întregii activități. Pe lingă acțiunile întreprinse, în 
vederea degajării de zăpadă a căilor de acces și a drumurilor 
interioare, a asigurării furajelor și apei pentru animale, a în
călzirii corespunzătoare a adăposturilor și serelor acțiuni 
întreprinse încă de duminică — se impune intensificarea ad- . 
ministrării îngrășămintelor naturale și chimice, precum și tre
cerea la executarea arăturilor adinei, acolo unde starea terenu
lui o permite. Alături de ceilalți locuitori ai satelor, o datorie 
de seamă revine organizațiilor U.T.C. care au datoria și obli
gația, in același timp, de a antrena pe toți tinerii la buna des
fășurare a luerărilpr amintite. Cum se acționează concret și ce 
măsuri întreprind organizațiile U.T.C. în aceste zile pentru ca 
în unitățile agricole munca să se desfășoare normal, fără în
treruperi — sînț întrebări pe care le-am adresat unor activiști 
ai comitetelor U.T.C. din județel# Ialomița, Covasna, Teleorman 
și Vaslui.

Pesțe 35 000 
aceste zile la 
"de comanda- 
pentru înde’ 
de pe străzi,

• IALOMIȚA. 
t|nerî participă in 
acțiunile inițiate 
montul județean 
părtarea zăpezii , 
de pe toate căile de acces, con
tribuind la reglementarea circu
lației autovehiculelor și la des
fășurarea in bune condiții a tu
turor activităților din industrie 
șl agricultură. De Ia tovarășul 
Dumitru Popa, secretar al Co
mitetului județean Ialomița al 
U.T.C., am aflat că la Combina
tul chimic, Fabrica de ulei. 
Combinatul de celuloză și hîr- 
tie, întreprinderea de mate
riale de construcții, peste 3 000 
de tineri constituiți în echipe 
speciale au lucrat în schimburi 
prelungite, suplinind pe nave
tiștii care nu s-au putut pre
zenta la locurile de muncă, din 
cauza înzăpezirii drumurilor.

Aceeași activitate intensă, a-. 
ceeași participare susținută este 
specifică și tinerilor, membri
lor organizației U.T.C. din agri
cultură. Datorită ajutorului dat 
de cei peste 4 000 de tineri coo
peratori și mecanizatori activi
tatea în fermele zootehnice 
continuă să se desfășoare 'în 

,mod corespunzător. La C.A.P. 
din Căzănești. Balaciu, Grivița, 
Andrășești. tinerii împreună cu 
lucrătorii din fermele zooteh
nice au deblocat toate căile de 
acces și au transportat furaje 
de la depozite la grajdurile a- 
nimalelor sau în apropierea 
acestora. Uteciștii ‘Constantin 
Stan. Nicolae Dime, Ion Mun- 
teanu. Nicu Mihai au verificat 
și etanșat toate ferestrele și 
ușile la ferma zootehnică de la 
C.A.P. Făcăeni. Tot ei au trans- 

normală SE CONSOLIDEAZĂ NOI RELAȚII
vederea prevenirii oricăror gre
utăți în aprovizionarea popu
lației. Așadar. încă un argument 
că viața cotidiană a Capitalei șe 
desfășoară normal și în aceste 
zile.

DRAGOMIR HOROMNEA

• La ora închiderii e- 
dițiai, ni se comunică 
din județul Constanța :

Peste 400 de militari partici
pă, alături de oamenii muncii, 
la acțiunile de deszăpezire a ar
terelor de circulație din orașul 
Constanța. Un însemnat număr 
de militari — majoritatea ute
ciști — din unitățile în care 
muncesc locotenenți-coloneii Pe
tre Cristea și Marius Tache iau 
parte activă la degajarea de 
nămeți a șoselelor Constanța — 
Tulcea și Constanța — Hîrșova.

în localitatea M. Kogălniceanu 
viscolul a produs avarii la ' li
niile de curent electric. Mili
tarii, dotați cu mijloace adec
vate, asigură energia electrică 
necesară brutăriei din comună ; 
la I.A.S. M. Kogălniceanu 3 000 
de oi rămăseseră fără apă — 
tot din lipsa energiei electrice 
Au intervenit, însă, prompt au
tocisterne ale armatei, care 
transportă apa necesară.

Alte detașamente de militari 
specialiști contribuie la reface- 
iea legăturilor telefonice și la 
punerea în funcțiune a rețelelor 
electrice din municipiul Tulcea 
și o seamă de comune din ju
dețul Constanța. Peste tot, mi
litarii muncesc asiduu, pentru 
ca întreaga viață economică să 
se desfășoare normal.

30 noiembrie’75-tragere excepțională
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treprinderi (printre care I.M.G.B., 
Danubiana, Conect, Industriali
zarea laptelui, Policolor, între
prinderile de medicamente și de 
articole de sticlărie) colectivele 
de oameni ai muncii au hotărît 
să lucreze în schimburi prelun
gite. La Electronica, Suveica 
s.a. muncitorii au luat inițiativa 
să nu părăsească locurile de 
muncă pină nu reușește să le 
vină schimbul. Fetele de la în
treprinderile Relon, Panduri, A- 
urora, Iuta, Stofe de mobilă 
și-au mărit zona de deservire a 
războaielor. Fapte asemănătoare 
notăm și pe șantierele de con
strucții. Aici s-au luat măsuri 
pentru cazarea tuturor muncito
rilor care locuiesc în comune 
mai îndepărtate, astfel incit pro
cesul de producție să nu aibă de 
suferit.,'

• Știri de ultimă oră : tinerii 
de la I.C.A.B. au reușit să înlă
ture defecțiunile în alimentarea 
cu apă pe 8 artere. în prezent, 
toate sectoarele Capitalei pri
mesc apă suficientă, de asemenea 
căldură și energie electrică. S-au 
luat măsuri prioritare pentru 
asigurarea cu energie electrica 
și calorică a tuturor spitalelor 
și școlilor din împrejurimile 
Capitalei. La ora raidului nos
tru, doar școala generală din 
comuna Bragadiru mai era în
chisă, datorită lipsei de curent 
eleetric și de căldură.

Pe unul din traseele străbă
tute îl întîlnim pe tovarășul 
ing. Teodor Doroga, de la In
spectoratul agrozooveterinar, care 
ne-a spus : „în cooperativele 
agricole de producție din comu
nele suburbane participă la 
deszăpezire toți Cetățenii. Efor
turi deosebite fac uteciștii. La 
C.A.P. Dudu, Dobroiești, Vîrteju 
au fost remediate defecțiunile 
la rețeaua electrică. Un deosebit 
accent se pune pe activitatea în 
fermele zootehnice, s-au luat 
măsuri pentru folosirea judi
cioasă a furajelor, pentru apro
vizionarea ritmică cu furaje 
combinate, cît și pentru buna 
funcționare a tocătoriilor, unde 
se asigură prelucrarea furajelor 
pe plan local". "

Revenim în București. în uni
tățile comerciale consemnăm 
preocupările pentru completarea 
permanentă a stocurilor de ali
mente din întreaga rețea, în 

iembrie, la Stockholm, s-au cali
ficat primii opt jucători, cu ex
cepția lui Jimmy Connors, care 
a anunțat că nu va participa la 
întreceri. în locul său va evolua 
Harold Solomon, clasat pe locul 
nouă.

Cei opt participanți au fost re
partizați în două grupe prelimi
nare, după cum urmează : 
GRUPA I („albă") : Năstase, 
Ashe, Orantes și Panatta ; GRU
PA A II-A („albastră") : Vilas, 
Borg, Ramirez și Solomon. Pri
mii doi clasâți în fiecare grupă 
se vor califica în semifinale, 
programate la 6 decembrie. Fi
nala se va desfășura în ziua de 
7 decembrie.

în prima partidă, Ilie Năstase 
îl va întîlni pe americanul 
Arthur Ashe.

Din agențiile Loto-Pronosport puteți procura ulti
mele bilete pentru tragerea excepțională Prono- 
expres-Olimpic

zoo-

deo- 
din

portat furaje la sectoarele 
tehnice mai izolate.

• COVASNA. în mod 
sebiț activitatea tinerilor 
organizațiile comunale ale U.T.C. 
din județul Covasna este în
dreptată în aceste zile asupra 
sectorului zootehnic unde s-au 
luat măsuri de protejare a tu
turor loturilor de animale îm
potriva gerului. Tovarășa Ana 
Sandi, președinta consiliului ti
neret sătesc de la Comitetul ju
dețean Covasna al U.T.C., ne 
relatează : în întreg județul, 
elevii, muncitorii, țăranii, toți 
tinerii din organizațiile U.T.C. de 
la sate, participă activ la lucră
rile de construcții și reparații 
ce se execută în sectorul zoo
tehnic. De exemplu, la I.A.S. 
Sfintu-Gheorghe, încă din pri
mele ore ale dimineții, zeci de 
tineri au luat parte alături de 
vîrstniei la repararea grajduri
lor, la construcția de noi adă
posturi pentru vițeii sugari și la 
punerea la punct a instalațiilor 
automate de adăpare. Aceeași 
activitate intensă s-a înregis
trat și la C.A.P. Ilieni, unde ti
nerii au acționat pentru com
pletarea locurilor unde geamu
rile erau sparte, pentru repara
rea și etanșarea ușilor și feres
trelor. creind astfel condiții op
time de iernare pentru anima
lele din fermă.

• TELEORMAN. Zăpada că
zută în ultimele zile, in canti
tăți mari ca și vintul puternic 
care a troienit neaua au făcut 
inutilizabile căile de acces 
spre majoritatea fermelor zoo
tehnice și depozitelor de furaje 
din județul Teleorman. în a

Intre student și profesor
Puse în ipostaza să participe, 

alături de studenți la îndeplini
rea unor obiective productive, 
să ofere în teren, pe lotul agri
col, în diferite perioade ale anu- 

cunoștințe teoretice 
,__ cadrele

ajung să-și modifice 
chiar ritmul de muncă.

(Urmare dm pag. /)

ll pune in dialog direct cu a- 
ceasta. E tocmai ceea ce secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceăușescu,^su
blinia cu justificată apăsare, în 
cuvîntarea rostită la forumul ti
neretului.

După ce stai zile și zile, chiar 
nopți, în cîmp, în sere. în ate
liere, în campanie, dispar dis
tanțele, reticențele studentului 
față de profesor, ca și jena pro
fesorului ori reținerea lui de a 
se amesteca în tot ceea ce re
prezintă viața de student. Atîta 
vreme cît lucrează cu el 8 ore, 
ca să-l cunoască pe student.^ să-i 
știe problemele lui de viață, de 
învățătură, dascălul nu trebuie 
să programeze vizite, uneori — 
se știe — artificiale, la cămine, 
un fel de audiențe pentru pro
bleme personale. La un moment 
dat, profesorului îi vine tot mai 
greu să stea la catedră, să pri
vească viața și pregătirea stu
denților de la această înălțime, 
într-adevăr, se constată că se 
stă tot mai puțin la catedră, o- 
ficiindu-se norma de profesor, 
în fața unor „bănci", mai mult 
sau mai puțin tăcute, care iau 
notițe. Profesorul nu ține 
cursuri din cursuri, ci cursuri- 
creație. Se schimbă și relația de 
examen, iar în viitor se va 
schimba și mai mult. Pe student 
nu-1 chemi să verifici dacă te-a 
învățat, nu-1 apreciezi „pe cu
vînt", după modul mai inspirat 
ori mai puțin inspirat, cum ex
pune niște cunoștințe învățate, 
dacă-și știe meseria. Ai trăit 
alături de el cind își exercita 
profesia și examenul poate con
stitui un dialog de concluzie.

STOP!

cTștiguriîn 
AUTOTURISME, 
BANI si excursii în 
R.D. GERMANĂ

EXCURSII
LR mOnTREHL

comitetele co- 
secretarii aces- 
la constituirea

zootehnie 
secretarul 
al U.T.C., 
împreună 
ce au fă- 

fermele

ceastă situație 
munale U.T.C., 
tora au trecut _ _________
de echipe formate din tineri,' 
pentru deszăpezirea drumurilor 
ce duc spre grajduri și depo
zite. precum și pentru trans
portarea furajelor necesare hră- 
nirii animalelor. După cum ne 
informa tovarășul Marin Dan- 
ciu, președintele consiliului ti
neret sătesc de la Comitetul 
județean Teleorman al U.T.C., 
ieri au participat la aceste ac
țiuni peste 3 500 de tineri, elevi, 
țărani cooperatori ca și nume
roși muncitori veniți din între
prinderi pentru a da o mînă de 
ajutor colegilor din . ,1‘*‘
La C.A.P. Frumoasa, 
comitetului comunal . 
Gheorghe Pomojnicu, 
cu 30 de tineri, după i 
cut pirtii spre toate 
zootehnice au cărat în, apropie
rea grajdurilor importante can
tități de furaje. Sprijin prompt, 
concret din partea tinerilor, a 
membrilor organizației U.T.C. 
au primit și C.A.P.-urile Crin- 
gu, C.A.P. „7 Noiembrie" Iz
voarele, C.A.P. Drăgănești-Vlaș- 
ea unde tinerii, împreună cu 
membrii cooperatori au făcut
totul pentru ca animalele să 
fie adăpostite corespunzător și 
hrănite la timp. Datorită efor
turilor colective, a muncii in
tense a tuturor tinerilor și lo
cuitorilor șatelor, se poate afir
ma că și în ace’ste zile mai 
deosebite, în zootehnia teleor- 
măneană activitatea se desfă
șoară normal.

• VASLUI. încă din primele 
zile sub conducerea comitetului 
județean de partid, s-a consti- 

pentru 
o altă 

indicație specială, fără nici un 
apel deosebit, activiștii Comite
tului județean U.T.C.. aflați în 
teren, printre care Pavel Milu
ță. Dorina Giurgea și Aurel 
Blaj s-au integrat imediat în 
acțiunile desfășurate de tinerii 
din comune și sate pentru pre
venirea eventualelor pagube 
produse de căderea masivă a 
zăpezii. Ne este greu acum, 
știind cum s-au comportat ti
nerii din cele 27 de consilii in-, 
tercooperatiste din I.A.S.-uri și 
S.M.A.-uri să scoatem în evi
dență pe unii sau pe alții, să le 
relevăm meritele.

La C.A.P. Băcești. din cei 
aproximativ 70 de oameni care 
au acționat pentru asigurarea 

tuit un comandament 
deszăpezire. Fără nici

v

lui, acele
necesare specialistului, 
didactice 
stilul, — -------  __----- .
Se elimină granița „pină aici 
răspund eu de pregătirea stu
dentului, de aici altcineva" — 
este de părere șeful de lucrări 
Constantin Chirilă. Multe inerții 
vizibile în procesul de predare 
au fost învinse astfel. Munca 
alături de studenți, explicarea 
unor fenomene ori procese în 
timpul afectat producției confe
ră un dinamism deosebit proce
sului de instruire, cît și propriei 
noastre activități didactice — 
spunea interlocutorul. Prin si
tuația creată devenim mai mo
bili și renunțăm mai ușor la ti
parele fixate de cursuri, asigu- 
rînd cursivitatea cunoștințelor 
ptin intercalare, corelare, îm
prospătare. Apoi, cunoașterea 
reciprocă în procesul muncii are 
efect pozitiv și imediat pe pla
nul relațiilor umane. Am lucrat 
cu studenții anului I la Belciu- 
gatele și după începerea cursu
rilor. la primele consultații, pre
zența a fost neașteptată — a 
venit jumătate din numărul stu
denților. Se crease acea legă
tură afectivă care elimină reți
nerile față de dascăl și declan
șează curiozitatea de a discuta 
cu profesorul între patru ochi.

Se insistă mult asupra im
portanței pe care o reprezintă 
legăturile sociale dintre studenti 
și dascăli, generate de munca 
făcută împreună. Cea mai sem
nificativă relație socială între

Viorel 
Mihai 
secre-

cu hrană a oilor — aproximativ 
2 000 de capete, amplasate în 
două complexe situate la o dis
tanță de aproximativ doi km 
unul de altul — la deschiderea 
căilor de acces, la transportul 
furajelor cu atelaje, aproape 
un sfert erau uteciști. Doi ti
neri mecanizatori de la S.M.A. 
Băcești. au deschis fără întreru
pere pîrtjil.e pe care viscolul le 
acoperea. Neclintiți de lingă lo
turile de care răspund, tinerii 
Alecu Grigore, Marja Ambrozie, 
loan Timofticiuc, Constantin 
Popovici și-au petrecut în sai
vane zilele și nopțile de viscol: 
La C.A.P. Băcani, tinerii 
Hirbu, Vasile Pricop și 
Rădăcină. în frunte cu 
tarul comitetului U.T.C. pe co
mună, Dorina Mihoci, șefa de 
fermă în zootehnie, au cărat cu 
schimbul, zi și noapte, cu gă
leata, apa necesară animalelor, 
Ia grajduri. La C.A.P. Vetri- 
șoaia. viscolul amenința să des
copere un grajd în care se aflau 
240 de capete vaci cu lapte. 
Printre cei care s-au luptat să 
consolideze acoperișul se aflau 
și 20 de tineri, toți lucrători in 
sectorul zootehnic al unității. 
La Murgeni, alături de tinerii 
cooperatori au acționat la des
zăpezirea căilor de acces din 
comună, spre complexe, unde se 
aflau adăpostite circa 400 de vaci 
cu lapte, atît elevii din co
mună. cit și mecanicii agri
coli. Tot tinerii și-au adus con
tribuția la descărcarea și trans
portul a două vagoane cu con
centrate pentru complexul a- 
vicol Vaslui, la asigurarea cu 
apă și furaje a celor 5 200 capete 
taurine din complexul Costești, 
a celor 30 000 de capete berbe- 
cuți din complexul de la Ră
gești.

— La ora actuală, ne spunea 
tovarășul Gheorghe Șelaru. pre
ședintele Consiliului tineret7 să
tesc al Comitetului județean 
Vaslui al U.T.C.. continuăm ac
țiunile de deschidere a unor căi 
de acces, la consolidarea dru
murilor deja date în folosință, 
la transportul apei și al furaje
lor în sectoarele zootehnice, la 
asigurarea funcționării neîntre
rupte a ceea ce se poate numi, 

' ’ ’ pro-
con-

și pentru cei de la sate, 
cesul de producție cu foc 
tinuu.

deGrupaj realizat 
DUMITRU DUCA 
MIRCEA TACCIU

■tioameni, presupunînd relații 
mane de factură cu totul apar
te, se stabilește în colectivul de 
muncă și nu forțat, prin iniție
rea unor întîlniri programate de 
cunoaștere, de<.spunere'*  a pro
blemelor care te frămîntă. Des
pre marele avantaj al împărți
rii pe din două a satisfacțiilor 
și greutăților vorbea și prof. T. 
Crăciun, șeful catedrei de ge
netică, în același timp șeful fer
mei Drăgoiești din cadrul stațiu
nii didactice. Altfel îl înțelegi 
pe student, înțelegi problemele 
lui, altfel te bați pentru el, îi 
receptezi observațiile — nu ca în- 
tr-o ședință de senat, de pildă, 
unde studentul se înscrie la cu- 
vînt — cind vezi tu, la fața locu
lui și știi tu ce se întîmplă in 
realitate. Sarcinile sînt mari : 
producția de bază a fermei sînt 
culturile semincere, oferind stu
denților posibilitatea să cunoas
că tehnologiile de bază pentru 
principalele culturi în condiții 
de lucru alături de profesori. Au 
fost necazuri cu dotarea tehnică 
insuficientă, cu absența mijloace
lor de transport care să permită 
deplasarea rapidă a cadrelor di-

Corpurile de iluminat 
racordate la... rețeaua

bunului gust
Regulile esteticii și ale bu

nului gust recomandă combi
narea armonioasă a obiecte
lor care fac ambianța de fie
care zi a încăperilor noastre, 
aflate și ele intr-un proces 
de modernizare conform ce
rințelor vieții civilizate. Fie
care obiect are, pe lingă uti
litatea sa, și o funcție este
tică de care trebuie să ținem 
seama în contextul general al 
locuințelor noastre. Intr-un 
asemenea context, universul 
intim in care ne petrecem a 
bună parte din existență, lu
mina constituie factorul ce 
pune în valoare valențele 
fiecărei piese. Lumina solară, 
cea de zi, și lumina electri
că, cea care facilitează con
tinuitatea, munții. Nu ne este 
indiferent cum primim aceas
tă lumină, cum o utilizăm 
în timpul activității noastre. 
Cum nu ne este indiferent 
nici „intermediarul" prin 
care ni se difuzează ea — ne
lipsitul corp iluminator. In
dustria și comerțul, în conti
nuă testare a dorințelor cum
părătorilor, au creat sute de 
modele de corpuri de ilumi
nat, diversificînd continuu 
gama acestora. Le găsim in 
unitățile specializate ale Mi
nisterului Comerțului Inte
rior, în magazinele univer
sale, in alte unități cu raioa
ne care desfac produse elec
trotehnice. Creatorii de mo
dele au investit întreaga lor 
inspirație artistică în tipuri 
clasice și modetne de cor
puri de iluminat. Numai lo 
lustre sînt puse în vinzare 
peste 400 de modele, incepînd 
de la cele cu unul pină la

i

Cincinalul revoluției

tehnico-științifice
(Urmare din pag. I)

Dar, nu este vorba de a pre
găti oricum tineretul nostru. El 
este pregătit prin muncă și pen
tru muncă. Tocmai de aceea se 
preconizează o unire strînsă â 
învățămintului superior cu cer
cetarea și producția, pentru re
organizarea lui intr-o concepție 
unitară, pe o bază nouă, revo
luționară, în concordanță cu ce
rințele concrete ale dezvoltării 
actuale și în perspectivă ale so
cietății românești.

în acest context al revoluției 
științifice și tehnice contempo
rane, activitatea noastră econo- 
mico-socială se va dezvolta la un 
ritm înalt, produsul social avind 
un ritm mediu anual de creștere 
de 8—9 la sută.

Dar, tocmai deoarece ne aflăm 
în momentul dinaintea unui cin
cinal în care revoluția științifică 
și tehnică joacă un rol atît de 
important, este necesar să ce
rem cît mai mult de la știință 
și tehnică. Aceasta presupune 
atit valorificarea la maximum a 
tuturor resurselor energetice și 
de materii prime de care dis
pune țara noastră, cît și o pre
gătire corespunzătoare a forței 
de muncă.

Așa după cum se știe, în mo
mentul de față nu contează nu
mai numărul celor care sînt an
grenați în procesul muncii ci, 
in primul rind, calificarea lor. 
lată de ce partidul nostru a fi
xat de Ia început o politică de 
dezvoltare continuă a învățămîn- 
tului de toate gradele, ca o lege 
fundamentală a dezvoltării noas
tre sociale.

Pentru fiecare dintre noi, și 
în primul rind pentru tineri, este 
o obligație de onoare de a în
văța cît mai mult, deoarece nu
mai în modul acesta ne putem 
afirma personalitatea, putem fi 
eficienți la locul de muncă.

Deoarece cincinalul următor 
— 1976—1980 — este cincinalul 
revoluției tehnico-științifice, în 
mod firesc cercetarea va fi spo
rită în. această perioadă. Și, de 
asemenea, în mod firesc, tinere
tului ii revin sarcini deosebite 
în această direcție.

Fără nici o îndoială, tineretul 
va fi în primul rînd beneficiarul 
acestui cincinal. Școala va asi
gura o pregătire unitară, de cul
tură generală și profesională, in 
concordanță cu cerințele econo
miei naționale. La absolvire, ti
nerii se vor putea încadra cu 

dactice de la sarcinile de pro
ducție la cele de cercetare și di
dactice. Și unii și alții — stu
denti și profesori — au făcut e- 
fortul să învingă aceste impedi
mente.

Vorbind de generozitate, atin
gem problema stabilirii pentru 
student a statutului de colabo
rator in cercetare, sigur, cu amen
damentul vîrstei, deci al lipsei 
de experiență și al cunoștințelor 
incomplete. în condițiile activi
tății practice pe care o îndrumă 
realizînd-o, totodată. împreună 
cu studentul, văzîndu-1 pe aces
ta cum se mișcă, cum are ochiul 
și curiozitatea formate pentru 
nou, pentru descoperire, intuind 
pe cel realmente dotat să facă 
cercetare nu mai este necesară 
așteptarea de doi-trei ani ca să-l 
depistezi într-un cerc științific, 
după ce a făcut referate, pe cel 
apt pentru lucrări de creație. 
Profesorul le dă tinerilor idei, 
ei îi dau idei — idei mature de 
la unii, idei îndrăznețe de la 
ceilalți, idei din care se consti
tuie întotdeauna simbioza mari
lor realizări.

Din dialogul purtat cu cîtăva 
vreme în urmă, putea fi deslu
șită decizia cu care se perseve
rează pentru consolidarea echi
pei de .profesori și studenți răs
punzători de modul ewm se for
mează tinerii pentru profesie, 
de realizarea celor 30 milioane 
lei producție în stațiunea di
dactică — 10 000 lei pentru fie
care student.

cele cu zece brațe. La cele
lalte repere — precum : lam
padare, aplice, candelabre, 
plafoniere, lămpi de masă și 
veioze — varietatea modele
lor creează un adevărat u- 
nivers al luminii și culorii. 
Metalul, lemnul, masele plas
tice, fierul forjat, sticla își 
găsesc aici cea mai plăcută 
companie.

La gradul sporit de frumu
sețe se adaugă noile posibi
lități de utilizare. Ne refe
rim în primul rind la lămpile 
de birou, in forme moderne, 
extensibile, care oferă posi
bilitatea dirijării fluxului de 
lumină, concentrarea lui asu
pra locului dorit, nestinje- 
nind cu nimic odihna celor
lalți. Elevii și studenții, cei 
care stau aplecați pină tirziu 
noaptea asupra mesei de lu
cru le pot folosi cu maximă 
eficiență.

Prețurile accesibile fiecărei 
categorii, precum și larga di
versitate modelistică, creea
ză posibilitatea procurării ori
căror asemenea piese dorite. 
Calitățile lor estetice și func
ționale le recomandă deopo
trivă ca plăcută surpriză 
pentru cei dragi.

Expunerea în unitățile de 
desfacere ușurează alegerea 
cumpărătorilor. Pentru că ac
țiunile organelor comerciale 
vizează atît extinderea fron
tului de prezentare, cît și re
levarea în totalitate a carac
teristicilor fiecărui produs. La 
unitățile. „Electrocasnica", ..E- 
lectrotehnica" din Capitală, 
la magazinele universale mo
derne din orașele reședință 
de județ, frontul de expunere

de

că 
un
cu
ți-

bune rezultate într-o muncă so
cialmente utilă.

Deosebit de important pentru 
țara noastră este faptul că revo
luția din știință și tehnică se 
împletește cu revoluția socială. 
Iar tocmai aici rezidă încă o su
perioritate a orînduirii socialis
te : nu mai apar contradicții in
tre revoluția din sfera forțelor 
de producție și relațiile de pro
ducție, ășa cum se întîmplă în 
capitalism. Deoarece întreaga 
politică a partidului nostru se 
bazează pe știință, este firesc ca 
toate deciziile, în toate dome
niile de activitate, să fie luate 
pe baza unei analize științifice 
aprofundate a situației actuale, 
ținînd seama de prognoză — e- 
laborată, de asemenea, pe baze 
științifice.

Generația mea a avut ferici
rea de a aplica în practică ho- 
tărîrile partidului menite să a- 
șeze temelia viitoarei dezvol
tări. Dacă in anul 1957 construc
ția primului calculator electronic 
digital românesc era un eveni
ment deosebit, deoarece astfel 
România era a doua țară socia
listă — după Uniunea Sovietică 
— care realiza o astfel de per
formanță tehnică, astăzi avem o 
industrie a calculatoarelor elec
tronice, diversificată, care dis
pune și de un institut de cerce
tări și de numeroase colective și 
întreprinderi care contribuie la 
dezvoltarea ei și la implemen
tarea în producție a tehnieii 
calcul, la nivel mondial.

Este necesar să arătăm 
partidul nostru a elaborat 
amplu plan de dotare a țării 
tehnică de calcul, plan care 
ne seama de tot ceea ce este 
mai nou pe plan mondial și care 
a condus la realizarea in țara 
noastră a numeroase tipuri de 
calculatoare din generația a treia. 
De asemenea, trebuie să arătăm 
că în domeniul elaborării de 
programe s-au făcut progrese 
deosebite. Cibernetica eeonomică 
dispune de o facultate în cadrul 
Academiei de Studii Economice 
și informatica este foarte bine 
reprezentată în învățământul 
nostru superior si chiar mediu, 
pornind de la adevărul că nu se 
poate concepe această revoluție 
în știință și tehnică fără cadre 
bine pregătite în informatică. La 
fel, în domeniul electronicii dis
punem de uzine moderne de 
producție, de institute de cerce
tare cu cercetători de înaltă ca
lificare ale căror lucrări sînt tra
duse în numeroase țări puternic 
industrializate. La fel putem 
spune că stau lucrurile și în au
tomatică. Iar în cibernetică, toc
mai ca o recunoaștere pe plan 
mondial a valorii școlii româ
nești, a progreselor noastre în 
industrie, în acest an s-a desfă
șurat la București, sub înaltul 
patronaj al președintelui Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceăușescu, cel de-al treilea Con
gres de sisteme generale și ci
bernetică. care a grupat 1 200 de 
specialiști din peste 30 de țări.

Și. faptul cel mai important, 
pe planul producției industriale, 
este că în numeroase țări se ex
portă produse românești, insta
lații complexe, uzine. în care 
este prezent și aportul inteligen
ței tehnice naționale sub cele 
mai variate forme.

Viitorul cincinal, avînd o so
lidă temelie, deschide perspec
tive mărețe întregului nostru 
popor și în primul rînd tineretu
lui. care va avea din plin posi
bilitatea afirmării sale depline 
în învâțămînt, cercetare, pro
ducție. Sînt convins că întregul 
elan al tineretului nostru va 
contribui la traducerea în viată 
a hotărîrilor Congresului al XI- 
lea al P.C.R. In cincinalul 1976— 
1980 munca tineretului, alături 
de întregul nostru popor, va ri
dica țara noastră pe noi trepte 
și, totodată, va contribui, în mod 
substanțial, la creșterea nivelu
lui de trai, Ia fericirea poporu
lui nostru, telul suprem al po
liticii partidului fiind ridicarea 
nivelului de trai material și spi
ritual al întregului popor.

îns-a dublat, preocuparea 
acest sens răminind in con
tinuare în atenția factorilor 
responsabili. Totodată, cum
părătorii au posibilitatea să 
vadă corpurile de iluminat 
gata montate, in stare de 
funcționare. Cele mai multe 
sînt racordate la rețeaua de 
curent electric, astfel incit, 
încă din magazin, produsul 
se prezintă ca și cind ar fi 
așezat în locuința proprie, a- 
jutindu-ne să ne facem o ima
gine de modul cum se va în
cadra el- în ambianța univer
sului familial.

Prezentarea corpurilor de 
iluminat în flux continuu, ac
cesul cumpărătorilor cu ușu
rință la fiecare dintre ele fa
cilitează și mai mult alege
rea. In același timp, sînt ex
puse la vedere și piesele de 
schimb. ' '

Adăugind la calitățile lor 
timpul îndelungat de folosin
ță, corpurile de iluminat își 
dovedesc pe deplin utilitatea. 
Cadre bine pregătite, gata în 
orice moment să dea cumpă
rătorilor toate detaliile, nece
sare in legătură cu fiecare 
obiect, instruite în spiritul 
unui comerț civilizat, adaugi 
la calitățile intrinseci ale 
produsului bucuria celei mai 
potrivite opțiuni.

Un obiect de strictă nece
sitate devine astfel și o amin
tire dintre cele mai plăcute.

R. VASILE
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să consolideze în acest fel 
cursul destinderii și să facă din 
securitatea europeană o realita
te în viața de zi cu zi a fiecărei 
națiuni.

Consider că, dacă în Europa 
se vor obține succese reale pe 
această cale, ele vor exercita o 
influență puternică asupra în
tregii vieți internaționale, avînd 
în vedere rolul important pe 
care îl are încă Europa în în
treaga dezvoLtare internaționa
lă. Dar numai securitatea eu
ropeană nu este suficientă pen
tru pacea internațională. Se 
impune ca pe toate continente
le, în întreaga lume, să se ac
ționeze pentru lichidarea foca
relor de încordare, pentru solu
ționarea problemelor pe calea 
tratativelor și realizarea unor 
relații noi care să asigure fie
cărei națiuni dreptul de a fi 
stăpînă pe bogățiile naționale, 
de a se putea dezvolta cores
punzător voinței sale, fără 
un amestec din afară.

ÎNTREBARE : Care 
perspectivele realizării 
mai largi cooperări economi
ce intre țările din zona bal
canică ?

RĂSPUNS 
nide există 
bilaterale și, ____ ___  ___
tilaterale destul de dezvoltate. În 
perspectivă sînt multe probleme 
de interes comun, cum sînt cele 
ale transportului, ale energiei 
electrice, ale mediului înconju
rător, care fac necesară o colabo
rare multilaterală intre țările 
balcanice. De aceea se poate 
spune că, pornind de la intere
sele comune, se vor putea ob
ține rezultate pozitive în extin
derea colaborării economice, cu 
influențe asupra relațiilor gene
rale politice, în realizarea în 
Balcani a unei zone a păcii și 
colaborării.

nici

sint 
unei

; între țările balca- 
relații economice 

unele chiar mul-

ÎNTREBARE : Credeți că 
politica „pașilor mici“ in 
conflictul din Orientul Mijlo
ciu poate duce la o pace 
trainică in Orientul Mijlociu 
sau considerați că această 
pace poate fi dobindită prin 
Conferința de la Geneva, cu 
participarea tuturor părților 
implicate în conflict ?

RĂSPUNS : Doresc să mențio
nez de la început că România 
consideră că menținerea stării 
de încordare în Orientul Mijlo
ciu creează pericole foarte grave 
pentru pace nu numai în această 
zonă, dar și în Europa și alte 
zone ale lumii. De aceea, ne 
pronunțăm ferm pentru solu
ționarea cit mai rapidă a con
flictului din Orientul Mijlociu, 
pentru o pace trainică și justă, 
care presupune retragerea israe
lului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, 
precum și rezolvarea problemei 
poporului palestinian, inclusiv 
crearea unui stat palestinian 
independent. în această privință, 
fonsi.derăm că trebuie acționat 
in toate direcțiile, și cu pași mai 
mici și cu pași mai mari. Nu se 
pune problema cît de mari sau 
cît de mici sînt pașii, ci dacă 
acești pași sînt sau nu în direc
ția realizării unei păci drepte și 
trainice. Dacă pașii care se fac 
servesc pacea și ajută la solu
ționarea problemelor fundamen
tale din Orientul Mijlociu, atunci 
ei nu pot fi decît salutați. De la 
aceste considerente plecăm noi 
atît în aprecierea problemelor 
din Orientul Mijlociu, cît și din 
orice altă parte a lumii.

în acest sens, fără îndoială că 
reluarea. Conferinței de la Ge
neva poate reprezenta o fază 
importantă, în măsura în care 
se va asigura participarea tutu
ror țărilor interesate și chiar o 
lărgire a participării la confe
rință. Dar și această conferință și 
orice alte acțiuni internaționale 
pot să dea rezultate numai în

măsufa în care se pornește ferm 
de la necesitatea instaurării cit 
mai grabnice a unei păci juste.

ÎNTREBARE: România este 
membră a Pactului de la 
Varșovia; în același timp ea 
a semnat un tratat de prie
tenie și colaborare cu Portu
galia, care face parte din 
N.A.T.O. Ce semnificație a- 
cordați dumneavoastră aces
tui fapt?

RĂSPUNS : În relațiile de co
laborare ale României cu alte 
state pornim de la realitățile 
contemporane, de la existența 
statelor cu orînduiri sociale deo
sebite, făcînd parte din diferite 
alianțe. în acest cadru se în
scriu și relațiile României cu 
Portugalia, țară care a înregis
trat pași importanți pe calea 
dezvoltării democratice și de 
care România este legată prin 
tradiții și afinități vechi, de- 
curgînd din originea latină. Re
lațiile noastre nu au pornit de 
la faptul că România este mem
bră a Tratatului de la Varșovia 
Și Portugalia a N.A.T.O., ci de 
la necesitatea de a stabili o co
laborare avantajoasă pentru am
bele părți, bazată pe egalitate 
și respect reciproc. Desigur, a- 
ceasta poate să aibă o anumită 
semnificație, demonstrînd că, 
dacă statele țin seama de ne
cesitatea colaborării, ele pot 
găsi căile de a o realiza; aceas
ta poate demonstra, totodată, câ 
pactele militare constituie de 
mult un anacronism și că a so
sit timpul să se acționeze mai 
ferm pentru desființarea conco
mitentă atît a N.A.T.O., cît și 
a Tratatului de la Varșovia, 
precum si în general a altor 
pacte militare.

★
Aș dori, în încheiere, să trans

mit, prin intermediul dumnea
voastră, un salut prietenesc și 
cele mai bune urări poporului 
prieten iranian.

v Intensă activitate TINERETUL LUMII

de dezvoltare industrială
Ain

Potrivit cotidianului „Kayhan" 
din Teheran, ministrul industriei 
și minelor al Iranului. Farrokh 
Najmabadi, a i declarat, intr-o 
recentă conferință de presă, că 
investițiile industriale și miniere 
au înregistrat, anul acesta. în 
Iran o rată a creșterii de 22 la 
sută, cu două procente mai ridi
cată decît cea de anul trecut. EI 
a indicat că totalul investițiilor 
Ia prețuri constante, în cele doua

TEHERAN: EXPO
ZIȚIE DE CARTE RO 

MÂNEASCĂ

în aula impunătorului edi
ficiu în stil clasic persan, 
care adăpostește' Biblioteca 
Națională din capitala Iranu
lui, a fost inaugurată mi
ercuri „Expoziția de carte 
românească", manifestare ce 
reflectă evoluția continuu as
cendentă a schimburilor de 
valori materiale și spirituale 
dintre România și Iran.

Atenția publicului vizitator 
este atrasă, în mod deosebit, 
de vitrinele din holul mare al 
Bibliotecii Naționale ira
niene în care sint expu
se volumele președintelui 
Nicolae Ceaușescu „Româ
nia pe drumul construi
rii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate", precum 
și edițiile apărute în diferite 
țări ale lumii.

Este expusă, de asemenea, 
lucrarea științifică, in limba 
engleză, a tovarășei Elena 
Ceaușescu intitulată „Cerce
tări în domeniul sintezei și 
caracterizării compușilor ma- 
cromoleculari".

Expoziția prezintă totodată 
publicului iranian o imagine 
elocventă a amplei activități 
editoriale din țara noastră.

sectoare economice, va fi, în 
1975, de 200 miliarde riali față 
de 150 miliarde riali in. anul pre
cedent. Cota deținută de secto
rul de stat in acest total este de 
50 la sută.

Făcînd o prezentare pe ramuri 
a acestei ample expansiuni, mi
nistrul a arătat că industria con
structoare de automobile și alte 
vehicule, care a avut anul trecut 
o rată de creștere1 de 35 la sută, 
și-a menținut și în 1975 acest 
ritm.

Industriile de prelucrarea me
talelor și-au sporit, în acest an, 
capacitatea cu 31 la sută, indus
triile nemetalurgice — cu 28 la 
sută, cea chimică — cu 21 fa 
sută, industria băuturilor neal
coolice — cu 28 la sută.

în domeniul mineritului, pro
ducția de cupru a crescut cu 100 
la sută, cea de cărbune — cu 32 ' 
la sută, de minereu de fier — cu 
12 la sută, de azbest — cu 85 la 
sută.

Pe de altă parte, Najmabadi a 
reafirmat hotărirea guvernului 
de a nu mai acorda autorizații 
de construcții industriale în ca
pitala țării, Teheran, care este și 
așa supraaglomerată. El a spus 
că. potrivit noii politici de dez
voltare industrială a țării, în 
provincie au fost create condiții 
adecvate pentru noile industrii, 
dar, că și aici guvernul a luat 
măsuri pentru a înlătura spe
cula cu terenuri, pentru a nu 
permite ca industria să absoarbă 
terenuri cultivabile 
protejarea orașelor și 
poluarea industrială.

Relevînd că, între 
1974 și octombrie 1975, au fost a- 
cordate de către guvern 650 noi 
autorizații de construcții indus
triale, ministrul a subliniat fap
tul că o intensă activitate de 
dezvoltare industrială are Ioc în 
prezent în provinciile . Iranului, 
ceea ce va avea ca rezultat, 
printre altele, o mai bună repar
tizare teritorială a acestei impor
tante ramuri a economiei națio»

S udenții din S. U.A. 

împotriva majorării 

taxelor universitare
Studenții facultăților de 

medicină din S.U.A. au de
clanșat o acțiune generală 
de protest împotriva majoră
rii masive, in acest an, a ta
xelor universitare. Nivelul 
mediu al acestora atinge 
5 000 dolari, fiind superior 
cu 1 800 dolari celui existent 
in anul de învățămint 1974/ 
1975. Protestul a îmbrăcat, 
inițial, forma unei acțiuni 
juridice îndreptate împotriva 
Școlii de medicină „George 
Washington", studenții de pe 
întreg teritoriul Statelor fi
nite exprimîndu-și sprijinul 
față de colegii lor din capi
tala americană. Administra
țiile facultăților motivează 
majorările prin creșterile 
inflaționiste, criza energetică 
și reducerea subvențiilor fe
derale.

Acțiune de protest
a

Ș«

studenților 
profesorilor 
belgieni

și pentru 
satelor de

octombrie

20 000 de studenți șiPeste _ . .
cadre didactice din diferite 
institute de invățămint su
perior din Belgia au între
rupt marți cursurile. în 
semn de protest față de in
tenția guvernului de a re
duce fondurile destinate des
fășurării activității lor. In 
cercurile universitare belgi
ene se apreciază că o astfel 
de hotărîre prejudiciază at’t 
procesul de învățămint, cit și 
activitățile de cercetare ști
ințifică desfășurate în cadrul 
facultăților.

de peste hotare
Șeful statului iranian a primit

pe viceprim-ministrul
guvernului român

Maiestatea Sa Imperială Șa- 
hinșahul Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, a primit, 
miercuri, pe tovarășul Ion Pă
țan, viceprim-ministru al guver
nului, ministru al comerțului ex
terior și cooperării economice 
internaționale.

Tovarășul Ion Pățan a trans
mis, cu acest prilej, din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
un călduros mesaj de salut, cele 
mai sincere urări de sănătate și 
fericire personală Șahinșahului 
Aryamehr și împărătesei Farah, 
de progres și prosperitate po
porului iranian prieten.

Mulțumind, Maiestatea Sa Im
perială a transmis, la rîndul său, 
un salut prietenesc președintelui 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, cele mai bune 
urări de fericire și prosperitate 
poporului român. Șeful statului 
iranian a arătat că așteaptă cu 
multă plăcere și bucurie să în- 
tîmpine pe pămîntul Iranului pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu și 
să continue dialogul fructuos și 
constructiv statornicit între cej 
doi șefi de stat.

Maiestatea Sa a apreciat evo
luția continuu ascendentă a 
schimburilor româno-iraniene, 
pe toate planurile, subliniind că

vizitele reciproce, la cel mai 
înalt nivel, au devenit o practi
că a relațiilor prietenești, baza
te pe stimă și respect reciproc, 
dintre România și Iran, o for
mă eficace 
impulsionare 
multilaterale.

în cadrul
avut loc, au fost abordate aspec
te ale intensificării comerțului 
și cooperării tehnico-economice 
dintre cele două țări, care au 
făcut obiectul dezbaterilor la se
siunea a 11-a a Comisiei mixte 
ministeriale româno-iraniene.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Nicolae Doicaru, con
silier al președintelui Republi
cii, și Alexandru Boabă, amba
sadorul țării noastre în Iran.

de extindere și 
a dezvoltării lor

convorbirii ce a

Miercuri, tovarășul Ion Pățan 
s-a întîlnit cu Mansur Ruhani, 
ministrul iranian al agriculturii 
și resurselor naturale, cu care a 
discutat probleme ale dezvol
tării colaborării și cooperării ro- 
mâno-iraniene în sectoarele agri
col și cel al industriei alimen
tare.

De asemenea, au continuat, pe 
subcomisii, lucrările sesiunii a 
11-a a comisiei mixte ministeri
ale de colaborare economică și 
tehnică între România și Iran.

0 nouă expresie a dezvoltării relațiilor 
dintre România și țările arabe

Inaugurarea liniei aeriene
București Amman

româno-algeriene 
în domeniul

învățămintului
O delegație a Ministerului 

Educației și învățămîntului 
din țara noastră, condusă de 
Radu Bogdan, adjunct al 
ministrului, aflat în vizită în 
Algeria, a avut convorbiri cu 
ministrul algerian al învăță
mîntului superior și cercetă
rii științifice, Mohammed Se- 
dik Benyahia, cu alte cadre 
algeriene din acest sector. 
Delegația română — care a 
vizitat institute de învăță- 
mînt superior din Alger, 
Oran, Constantine și Annaba 
— s-a întîlnit, de asemenea, 
cu cadrele universitare ro
mânești aflate în Algeria în 
baza acordurilor de colabo
rare româno-algeriene. Cu a- 
cest prilej, conducerea Mi
nisterului algerian al învă
țămîntului și cercetării știin
țifice, conducerile universită
ților algeriene și-au exprimat 
deplina satisfacție față de 
competența de care au dat 
dovadă profesorii români în 
activitatea lor, relevînd spri
jinul efectiv acordat de țara 
noastră Algeriei în înfăptui
rea sarcinilor de mare impor
tanță privind formarea de 
cadre naționale proprii.

încheierea sesiunii Consiliului 
general al Institutului pentru

economice internaționale
LARGĂ APRECIERE A INIȚIATIVELOR ROMÂ

NIEI ÎN STUDIEREA INSTAURĂRII UNOR NOI 
RELAȚII ECONOMICE INTRE STATE

La Paris a luat sfirșit prima 
parte a sesiunii Consiliului ge
neral al Institutului pentru pro
blemele unei noi ordini econo
mice internaționale, care a dez
bătut tema ; „Problemele unei 
noi ordini economice internațio
nale. Modul în care este con
cepută noua ordine de către 
președintele Nicolae Ceaușescu".

în cuvîntul rostit în cadrul lu
crărilor, economistul Diomede 
Catroux, fost ministru, vicepre
ședinte al institutului, a rele
vat însemnătatea pe care o ca
pătă această manifestare în 
condițiile economice, financiare 
și monetare ale lumii contem
porane.

în intervenția sa profesorul 
Giancarlo Elia Valori, secretar 
general al institutului, a spus : 
„Pentru mine este o înaltă o- 
noare de a participa la lucrările 
primei sesiuni organizate de In
stitutul pentru problemele unei 
noi ordini economice internațio
nale, sesiune la. care iau parte 
personalități eminente ale vie
ții economice și politice interna
ționale". Arătînd, în continuare, 
că lumea de azi trebuie să 
transpună în viață un sistem de 
relații întemeiat pe principiile 
unei noi etici internaționale, 
profesorul Valori a declarat : 
„Cînd vorbim de aceste noi 
principii ale ordinii economice 
internaționale, ne gîndim de în
dată la un om, care, din Româ
nia, adică dintr-o țară direct

După un zbor de 2 ore și 45 
minute, miercuri, 26 noiembrie 
a.c., un avion turboreactor de 
tipul BAC 1—11. aparținînd 
Companiei TAROM, a aterizat 
pe aeroportul din capitala Ior
daniei, inaugurind astfel linia 
aeriană București-Amman. Cursa 
respectivă are loc săptăminal, 
în fiecare miercuri, cu plecarea 
din București la ora 7,00, iar 
înapoierea, in aceeași zi, la ora 
13.30.

După Cairo. Beirut, Damasc, 
Alger. Kuweit și Tripoli, _Am- 
manul este, așadar, o nouă ca
pitală arabă cu care Bucureștiul 
are legături aeriene directe, 
ceea ce constituie o nouă expre
sie a dezvoltării relațiilor pe 
planuri multiple, dintre Româ
nia și țările arabe.

Compania TAROM exploatea
ză în prezent o rețea de curse 
regulate, care atinge aproxima
tiv 90 000 km, iar Bucureștiul 
este legat prin linii aeriene cu 
peste 30 de mari orașe din Eu
ropa, Asia, Africa și America 
de Nord.

La. aterizarea avionului pe 
aeroportul din Amman, membrii 
delegației române participante 
la zborul inaugural, condusă de 
general-maior Aurel Răican, 
comandantul aviației civile, au 
fost intîmpinați de Hashem Ta- 
hor, adjunct al ministrului 
transporturilor, Ghazi Rakan 
Nasser, director general al a- 
viației civile, alte persoane ofi
ciale iordaniene. Au fost pre- 
zenți Vasile Gîndilă, ambasado
rul țării noastre la Amman, și 
membri ai ambasadei.

„Zborul inaugural al liniei 
aeriene București-Amman, a 
declarat Ghazi Rakan Nasser, se 
înscrie pe linia foarte bunelor 
relații existente între țările 
noastre, care s-au amplificat da
torită întilnirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein. Noi, iordanienii, 
sîntem foarte mulțumiți de co
operarea dintre țările noastre, 
de înțelegerea care se ma
nifestă din partea prietenilor 
români, iar zborul acesta mar
chează începutul unei cooperări 
și în domeniul aviației civile".

în Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate al 
Adunării Generale, delegația ro
mână, împreună cu delegațiile a 
zece state membre, a înaintat 
miercuri un proiect de rezoluție 
la punctul românesc vizînd 
„consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor și e- 
fectele sale profund dăunătoare 
asupra păcii și securității în 
lume".

Prezentînd, în numele coauto
rilor. acest document atenției 
comitetului și vorbind despre 
considerentele care au animat 
delegația României în procesul 
elaborării și negocierii proiectu
lui, ambasadorul român Con
stantin Ene a declarat că schim
bările importante pe care le-a 
suferit cursa înarmărilor și con
secințele deosebit de grave pe 
plan politic, economic și social 
o fac incompatibilă cu eforturile 
statelor lumii, vizînd instaurarea 
noii ordini economice în lume. 
De asemenea, a arătat vorbito
rul, am pornit de la imperati-

vul informării sistematice și pe
riodice a guvernelor și a opiniei 
publice internaționale asupra si
tuației reale existente în dome
niul înarmărilor și a negocieri
lor de dezarmare.

în încheiere, reprezentantul 
nostru a făcut apel la statele 
membre să adopte acest proiect 
de rezoluție, care, în opinia 
României și a celorlalte zece 
state coautoare, reprezintă o 
contribuție de seamă a O.N.U. 
la informarea statelor lumii a- 
sdpra consecințelor deosebit de 
grave pe care le are cursa înar
mărilor asupra păcii și securită
ții în lume, asupra bunăstării 
economice și sociale a tuturor 
popoarelor, de natură să evir 
dențieze cu claritate necesitatea 
adoptării unor măsuri efective 
de dezarmare, in primul rind 
nucleară și să orienteze nego
cierile spre domeniile vitale de 
care depinde realizarea acestui 
deziderat suprem al tuturor sta
telor lumii.

Necesitatea creșterii rolului O.N.U

la făurirea unei vieți libere

Situația din Portugalia
Președintele Portugaliei, Fran

cisco da Costa Gomes, a anun
țat, într-un comunicat difuzat 
de posturile de radio și televi
ziune din țară, că, în urma ana
lizei situației politice și milita
re efectuate de Consiliul Revo
luției, a hotărît introducerea 
parțială a stării de asediu și a 
interdicțiilor de circulație în re
giunea militară Lisabona — re
latează agenția A.N.O.P.

Președintele Gomes a subli
niat că „aceste măsuri trebuie 
să fie interpretate ca o expre
sie a dorinței de a garanta or
dinea. liniștea, precum și drep
tul la muncă al claselor munci
toare, afectate de sit.uația actu
ală". Președintele s-a adresat 
populației civile, cerîndu-i să nu 
se lase antrenată în acțiuni ste
rile care nu fac altceva decît să 
agraveze situația. în avantajul 
cercurilor de extremă dreaptă.

co- 
Co- 
Co-
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ALEXANDRA ȘI INFERNUL 7 
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 î 
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 
8.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),

UN REGE LA NEW YORK : 
Sala Palatulu| (orele 17,15; 20,15).

MARELE GATSBY : Patria (o- 
rele 9,30; 12,30: 16.15; 19,30). Capitol 
(orele 9,45^12,45; 16,15; 19,15), 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 7 Dacia (orele 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15),
Popular (orele 15,30; 18; 20.15).

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
DAMINT FERICIT : " *
(orele 9: 11.15: 13.30;
20,30), Favorit (orele 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

ORAȘUL VĂZUT DE 
ga (orele 9; ---- *“n'
20), Tomis 
15.45; 18; 20,15).

Luceafărul 
16: 18.15;
9,15; 11,30;

_____ SUS : Vol-
11,15; 13,30; 15,45; 18; 
(orele 9; 11,15; 13,30;

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 î Timpuri 
Ndi (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 ROMÂN 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), Ia orele 9.30; 11,45 — 
Program de desene animate.

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

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

DRAGOSTE LA 1« ANI 5 Unirea 
(orele 16; 18; 20).

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

ANA $1 COMANDORUL î Giu- 
lești (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

PICIUL - TRÎNTORII î Bucegi 
(orele 15,45; 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 
PAM1NTULUI : Pacea (orele 14.15; 
17: 19.45).

OCHII SHIVANEI : Crlngașl (o- 
rele 15: 18)

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

MIREASA LUI ZANDY î Rahova 
(orele 15.45; 18; 20,15).

ora 19.30;
VALCADA
Arisamblul .....
TARA BOGATĂ-N FRUMUSEȚI — 
ora 19,30: Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Academia) ; SIR ȘI ELIXIR 
— ora 17; (Ecran-Club) : PUNGU
ȚA CU DOI BANI — ora 10: Circul 
București : CE VRĂJI MAI FACE 
IOSEFINI — ora 19.30.

18,15:
11,15;

Dru-

(orele
Opera Română : BĂRBIERUL 

DIN SEVILLA — ora 19; Teatrul 
de Operetă : MISS HELYETT — 
ora 19,30; Teatrul Național (Sala 
Mare) : DANTON — ora 19,30; 
(Sala Mică) : TAKE, IANKE ȘI 
CADÎR — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ULTI
MA CURSA — ora 19.30; (Sala Stu
dio) : PATRU LACRIMI — ora 19; 
Teatrul de Comedie : MUSAFIRUL 
CARE N-A SUNAT LA UȘĂ — ora 
19,30; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : NE
POTUL LUI RAMEAU — ora 19.30; 
(Sala Studio) : AZILUL DE NOAP
TE — ora 19; Teatrul Mic : DUPĂ 
CĂDERE — ora 19,30; Teatrul Giu- 
lești : PATIMA ROȘIE — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : TEVIE 
LĂPTARUL — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C. : CINCI SERI — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy) ; 
CER CUVÎNTUL LA... DIVERSE —

(Sala Victoria) : 
COMEDIEI — ora 19.30; 
..Rapsodia Română" :

PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limba germană. 17,00 Telex. 17.05 
Enciclopedie pentru tineret. 17.30 
Muzica. Emisiune de actualitate 
muzicală. 18.05 Atenție la... neaten
ție ! 18,25 Universitatea TV. 19,00 
Meridiane iraniene. Film docu
mentar. 19,15 Avanpremieră TV. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Mai aveți o întrebare ? Dialog 
om — computer. 20,40 Baladă pen
tru acest pămint. „Codex Latinus 
Parisinus — 7239“. .21,00 Floare de 
cireș (Gheișa). Muzica de Sidney 
Jones. 21.25 Revista literar-artisti- 
că TV. 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului.
PROGRAMUL II

20.00 Concertul orchestrei de 
studio, a Radioteleviziunii. Dirijor 
Bruno Aprea (Italia). Solist Boji- 
dar Noev (Bulgaria). 21.50 Paginf 
de umor : Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea. 22,15 închiderea pro
gramului.

Pe de altă parte, într-un 
municat dat publicității de 
misia Politică a Partidului 
munist Portughez se atrage a- 
tenția asupra faptului că „țara 
riscă să se găsească antrenată 
într-o confruntare sîngeroasă în
tre forțele revoluționare, de care 
nu pot profita decît cercurile re
acționare, facilitîndu-se instau
rarea unei noi dictaturi. în a- 
cest context, arată comunicatul, 
Partidul Comunist consideră că 
este necesară găsirea unei solu
ții politice pentru rezolvarea cri
zei. Partidul Comunist preconi
zează reorganizarea Mișcării 
Forțelor Armate, pe baze pro
gresiste, și formarea unui gu
vern de stingă, avîndu-se în ve
dere o platformă care să cores
pundă intereselor. aspirațiilor, 
obiectivelor claselor muncitoare 
și poporului, în general.

Potrivit comunicatelor Statu
lui Major general al Forțelor 
Armate portugheze, regimentul 
de poliție militară, regimentul de 
artilerie ușoară, bazele aeriene 
de la .Montijo, Monte Real și 
Ota, depozitul de materiale de 
război de Ia Beirolas, unde unii 
militari manifestaseră insubor
donare, au fost ocupate de uni
tăți militare subordonate direct 
președintelui Gomes. Un comu
nicat din cursul serii preciza că 
„situația este pe cale de norma
lizare rapidă".

CUVÎNTUL reprezentantului româniei în cadrul 
DEZBATERILOR DIN PLENARA ADUNĂRII GENERALE 

A NAȚIUNILOR UNITE
Dezbaterile din plenara Adu

nării Generale a O.N.U. asupra 
aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, ca 
și raportul Comitetului special 
(al celor 24) pentru decoloniza
re, prezentat plenarei, reflectă 
progresele obținute in procesul 
decolonizării.

Luînd cuvîntul pentru a rea
firma poziția României față de 
chestiunea aflată în dezbateri, 
reprezentantul permanent al 
țării noastre la Națiunile Unite, 
ambasadorul Ion Datcu, a sa
lutat victoriile remarcabile ob
ținute de popoarele din colonii 
în lupta lor pentru eliberare, 
precum și prezența în Organiza
ția Națiunilor Unite a noilor 
state independente — Republica 
Capului Verde, Comore. Repu
blica Populară Mozambic, Pa- 
pua-:Noua Guinee, Republica 
Sao Tome și Principe. Vorbito
rul a evidențiat rolul important 
ce revine O.N.U. în lichidarea 
ultimelor vestigii coloniale, sub
liniind, în context, necesitatea 
creșterii rolului organizației în 
afirmarea dreptului sacru al 
tuturor popoarelor, la făurirea 
unei vieți libere și independente. 
Arătînd că în Namibia și Zim
babwe regimurile rasiste mino
ritare continuă să încalce în mod 
brutal dreptul la autodetermi
nare al popoarelor pe care le 
asupresc, vorbitorul a subliniat 
că guvernul român consideră că 
lichidarea definitivă a colonia
lismului, a rasismului și apart
heidului reclamă stringent uni
rea pe plan național și interna-

Declarație a lui Santiago Carillo
Partidul Comunist Francez a 

organizat, marți, la Paris, un 
mare miting de solidaritate cu 
Partidul .Comunist din Spania, 
cu toate forțele democratice din 
această țară. în fața a mii de 
participanți. francezi și spanioli, 
a luat cuvîntul Georges Marchais, 
secretar general al P.C.F., care 
a salutat prezența la miting a 
lui Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Spania.

Luînd cuvîntul, Santiago Ca
rillo a expus pe larg 
politică și socială din 
subliniind faptul că, în 
le săptămîni, acțiunile 
sive au cunoscut o nouă am
ploare. că s-a mărit numărul 
arestărilor în rîndurile anti
fasciștilor. al confiscărilor și 
suspendărilor de ziare și publi
cații.

în ciuda acestor represiuni, a 
continuat vorbitorul, „forțele

situația 
Spania, 
ultime- 
repre-

opoziției spaniole au realizat 
unitatea, Junta Democratică și 
Convergența Democratică au 
elaborat un acord care repre
zintă o alternativă a franchis- 
mului, o uniune a forțelor de
mocratice din Spania și devine 
un pol de atracție pentru toți 
cei care mai ezită încă". El a 
arătat. în continuare, că prima 
revendicare a poporului spaniol 
este o amnistie generală, pen
tru toți deținuții politici, pre
cum și asigurarea dreptului per
soanelor exilate de a se în
toarce în patrie.

Problema luptei pentru un 
guvern democratic provizoriu 
de largă alcătuire — a mențio
nat secretarul general al P.C.S. 
— se va pune in curînd în ca
drul unor manifestații de stra
dă. A sosit timpul ca spaniolii 
să iși ia soarta in propriile lor 
mîini.

interesată .de problemele dez
voltării, s-a adresat lumii în 
termeni noi. Mă refer la pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
care, prin opera sa de om de 
stat, prin concepția cu totul 
originală pe care o dă politicii 
externe a țării sale, prin nu
meroasele noțiuni, dar și prin 
faptele și mai numeroase care se 
referă la această problemă, a 
vrut să atragă atenția celorlalți 
șefi de stat, a factorilor de 
răspundere din guvernele altor 
țări, asupra urgenței cu care 
trebuie să se studieze și să se 
acționeze la toate nivelurile 
pentru aplicarea principiilor 
unei noi ordini internaționale".

Președintele institutului, Artu
ro Frondizi, fost președinte al 
Republicii Argentina, a prezen
tat în cadrul lucrărilor comuni
carea intitulată : „Noua ordine 
economică internațională : expe
riența României". Făcînd un larg 
tur de orizont al contextului in
ternațional, arătînd că principi
ile promovate de statul român 
corespund în mod dialectic exi
gențelor istorice ale lumii în 
care trăim, Arturo Frondizi a 
spus : „Pentru noi, exemplul 
României constituie o fericită 
inițiativă în studierea proble
melor noii ordini economice in
ternaționale. După părerea mea, 
România, condusă de președin
tele Ceaușescu, ne oferă acele 
elemente prin aplicarea cărora 
națiunile pot ajunge la această 
nouă ordine. Insistînd asupra 
conceptului de națiune, Româ
nia a pus bazele concrete ale 
autodeterminării sale. Or, toc
mai acesta este drumul pe care 
trebuie să-1 urmeze numeroase 
națiuni pornite pe calea unei 
dezvoltări economice, politice și 
sociale independente".

„Formidabila acumulare 
cunoștințe și tehnici, a i
în continuare vorbitorul, < 
centrarea puterii economice 
unele regiuni și ____ ,
trezirea la independență a nu- * 
meroase popoare și consolidarea 
națiunilor, destinderea între di
ferite regimuri sociale, adin- 
cire'a diferențelor între dezvol
tare și subdezvoltare, formele 
de violență care se nasc din 
mizerie, primejdia pe care o 
prezintă pentru suveranitatea 
națională planurile regionaliste, 
dreptul la autodeterminare 
popoarelor — sînt cîteva 
problemele numeroase 
dite cărora trebuie 
față lumea de azi.

Arătînd apoi câ 
de formule impusă 
țărilor în curs de __  ____
garantează existența unei lumi 
pluraliste, o „lume a națiuni
lor", președintele Institutului a 
spus în încheiere : „Sub con
ducerea președintelui Ceaușescu, 
România a dat un exemplu unic 
al acestei vocații de autoafir
mare".

în cuvîntul său, ambasadorul 
țării noastre la Paris, Constan
tin Flitan, a exprimat 
facția pentru faptul că 
tutui a ales ca temă pentru pri
ma sa sesiune „Problemele u- 
nei noi ordini economice inter
naționale. Modul în care este 
concepută noua ordine de că
tre președintele Ceaușescu". El 
a subliniat ideea răspunderii 
tuturor statelor și caracterul 
urgent pe care îl îmbracă azi 
aplicarea măsurilor necesare 
pentru lichidarea subdezvoltării.

în cadrul sesiunii a luat cu
vîntul, de asemenea, un repre
zentant al Ambasadei R.P.D. 
Coreene din Paris, care a sa
lutat crearea unei secții a in
stitutului consacrate studierii 
problemelor și experienței țării 
sale.

în încheierea lucrărilor, pre
ședintele Arturo Frondizi

& 
spus 
con- 

_________ » în 
întreprinderi.

al 
din 

și ine- 
să le facă
varietatea 

de evoluția 
dezvoltare

satis- 
insti-

efective 
independenței • 
încă sub do- 

și stabilirea, 
unor termene

ASUPRA DECOLONIZĂRII

țional a tuturor forțelor progre
siste de pretutindeni.

Avînd în vedere responsabili
tățile majore ale O.N.U., guver
nul român — a arătat vorbitorul 
— reînnoiește propunerea sa 
de convocare a unei sesiuni ex
traordinare a Adunării Generale 
a O.N.U., dedicată dezbaterii și 
adopțării de măsuri 
pentru acordarea 
teritoriilor aflate 
minație colonială 
în acest scop, a 
cit mai apropiate.

că partea a doua'a sesiunii va 
avea loc la București.

t

l

I

• TUTUNUL ȘI CANCERUL. Plumbul radioactiv pe care îl 
acumulează frunzele de tutun in perioada de dezvoltare a plantei 
ar putea constitui principala cauză a cancerului pulmonar la 
turnători — a declarat, recent, chimistul american Edward Mar
tell. Particulele insolubile de plumb radioactiv, inhalat în timpul 
fumatului, a arătat savantul american, se răspîndesc în întreg 
organismul, puțind determina producerea cancerului la stomac 
și ficat. în urma cercetărilor efectuate, dr. Edward Martell a 
constatat că particulele radioactive acumulate în aparatul respi
rator declanșează, în general, cancerul pulmonar la persoanei 
care fumează de circa 15—20 de ani • MINICOMPUTER PENTRU 
CERCETĂRI Di: LABORATOR. Oamenii de știință din Kiev au 
realizat un minicomputer pentru conducerea cercetărilor de 
laborator. El va face parte din complexul de calcul al sistemului 
informațional de automatizare a cercetărilor științifice care se 
află în curs de creare la Academia de științe a R.S.S. Ucrainiene. 
In prezent, minicomputerul se utilizează pentru încercarea obo
selii diferitelor materiale de construcții, dar el este realizat in 
așa fel îneît, prin schimbarea sau înlocuirea unor moduluri, să i 
se poată modifica destinația, putînd fi utilizat și în biologie, me
dicină. chimie, termotehnică și în alte domenii • VENEȚIA NU 
SE MAI SCUFUNDA. Studii efectuate în ultimii trei ani de 
Laboratorul de cercetări geologice din Veneția demonstrează că 
presiunea apei sub oraș este în continuă creștere. Pornind de la 
aceste constatări, ș-a emis ipoteza că procesul de scufundare a 
orașului se va opri pentru o perioada de timp, deoarece scufun
darea Veneției a fost determinată de golurile care s-au format 
sub oraș, goluri în prezent umplute cu apă. Rezultatele recentelor 
masuri optice efectuate de specialiști — scria „New York Times" 

confirmă faptul că suprafața de uscat pe care este așezat 
orașul Veneția s-a înăltat în ultimii trei ani cu cîțiva milimetri. 
• UN NOU VACCIN ÎMPOTRIVA GRIPEI. Medicul american 
Albert Sabin a anunțat bă a pus la punct un nou vaccin capabil 
să combată noii viruși ai gripei. Albert Sabin a arătat, cu acest 
prilej, că virușii de gripă sint într-o continuă schimbare, fiind 
din ce în ce mai greu de învins ca urmare a adaptării lor la 
medicamentele utilizate în prezent împotriva lor. Noul vaccin, 
administrat prin inhalare pe cale respiratorie, urmează să fie 
utilizat pe scară largă în anul 1978 • RECORD. Un echipaj 
franco-bitanic, aflat la bordul unui dirijabil umplut cu aer cald, 
a doborît recordul mondial de durată a unui zbor cu un astfel de 
aparat, care ajunsese la 16 ore. Noul record a fost realizat pe 
traseul Bournemouth (localitate situată în sudul Angliei) — 
Cherbourg — Angers. Pentru a dispune de autonomie maximă. 
£«?£«a« .arcat pe aeronavă 50 butelii de gaz n BROAȘTELE 
ȚESTOASE ÎN PERICOL. Cele mai mari broaște țestoase din 
lume, originare din Insulele Galapagos (care ajung pînă la o 
greutate de 300 de kg și depășesc vîrsta de 150 de ani) sînt ame
nințate cu dispariția din cauză că. în captivitate, ele se reproduc 
foarte greu. Experții de la Grădina zoologică din San Die^o 
(California), care adăpostește 32 de broaște din această specie, au 
anunțat că, în ultimii patru ani. numărul acestora nu a sporit 
nici macar cu un singur exemplar. încercînd să găsească o ex
plicație acestui fenomen, un specialist de la Muzeul de îstorje 
naturală din San Diego a apreciat că ea s-ar putea datora vieții 
m comun a mai multor subspecii.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; București Piața „Sclnteii*  Tel î 17 60 10, 17 60 2t. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi șl instituții — Tiparul : Combinatul poligrafic ..Casa Scinteti*  
Cititorii Ain străinătate pot face abonamente prin ILEX IM — Departamentul export-lmpoit presă București, Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B, — 2001, telex : 011631. 40362


