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——TINERI ȘI TINERE!----------------
Participînd activ, alături de toți oamenii muncii 
de la orașe și sate în marea întrecere socialistă

SĂ ASIGURĂM ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR 
___ CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINTIFICE [___  

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Comitetul municipal București al Partidului 
Comunist Român, tuturor comitetelor județene de partid

Anul 1976, primul din cincinalul 1976-1980, cincinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice în România, marchează începutul unei noi perioade de intensă activitate crea
toare în toate sectoarele vieții economice și sociale, ale cărei coordonate, stabilite 
de Congresul al Xl-lea al partidului, vizează punerea cit mai deplină în valoare a 
tuturor mijloacelor materiale și a întregului potențial uman de care dispunem, apli
carea pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii contemporane.

Anul 1975 a consemnat pentru istoria nouă a patriei noastre socialiste un 
rodnic bilanț, întruchipat în înfăptuirea înainte de termen a cincinalului 1971-1975, 
răspuns strălucit, pătruns de fierbinte patriotism, dat de clasa muncitoare, de între
gul nostru popor la înflăcărată chemare a secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de a accelera ritmurile dezvoltării economice și sociale a 
patriei.

Angajați în această amplă întrecere, oamenii muncii din Capitală, în frur.ts 
eu comuniștii, au avut deosebita cinste de a raporta îndeplinirea cincinalului 1971 — 
1975 la data de 25 iunie 1975. Ca urmare, la sfirșitul anului 1975, în București s-a 
realizat o producție industrială de aproape 2 ori mai mare decît în 1970. Concomi
tent, s-au făcut progrese însemnate în direcția întăririi laturilor calitative ale activi
tății economice : a crescut valoarea producției industriale realizate la 1 000 lei fon
duri fixe, au fost depășite prevederile de plan privind introducerea de tehnologii noi 
și înnoirea produselor, au fost realizate sarcinile planificate privind creșterea pro
ductivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție, precum și sarcinile de 
export, care au fost în 1975 de 2,1 ori mai mari decit în 1970.

precum și sarcinile de

/

alExprimind politica partidului nostru de ridicare continuò a nivelului de trai 
poporului, in cincinalul incheiat, in municipiul București s-au construit 121 000 apar
tamente, spații comerciale care însumează peste 230 000 mp, numeroase școli, gră
dinițe, cămine pentru nefamiliști, unități medico-sanitare și alte obiective social
culturale, care au adus o contribuție importantă la continua dezvoltare și moderni
zare a Capitalei, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale locui
torilor săi.

însuflețiți de mărețele obiective stabilite de Congresul al Xl-lea al partidu
lui in vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism, de dorința fierbinte de a contribui cit mai eficient la continua 
infiorire a patriei, oamenii muncii din Capitală, in frunte cu comuniștii, sint ferm 
hotăriți să nu precupețească nici un efort pentru a îndeplini și depăși sarcinile ce 
le revin pe anul 1976 și în întregul cincinal 1976-1980.

In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Capitală, organiza
ția de partid a municipiului București adresează organizațiilor județene de partid, 
tuturor oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi și circulația mărfu
rilor o entuziastă chemare la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
stabilite prin planul național unic de dezvoltare economico-socialâ a României pe 
anul 1976.

Punînd mai bine în valoare potențialul tehnic, științific, material șl uman 
existent in Capitală, organizația de partid a municipiului București se angajează să 
realizeze in anul 1976, peste prevederile planului, următoarele i

a unor pro- 
milioane lei

și produse

A. In activitatea industriala
1. Depășirea planului valoric la producția marfă cu 

800 milioane lei. Aceasta se va concretiza în realiza
rea suplimentară a unor produse necesare economiei 
naționale, care asigură valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, din care menționăm :

— 2 000 tone oțel aliat și inalt aliat ;
— 3 000 tone țevi ;
— 1 500 tone laminate finite pline î
— 900 tone utilaj tehnologic ;
— 5 milioane lei mașini-unelte :

— 1 500 C.P. motoare cu ardere internă ;
— 2 000'pompe pentru diferite medii de lucru ;
— 6 locomotive Diesel de 450—1 250 CP ;
— 20 milioane lei mijloace de automatizare elec

tronice :
— 10 000 bucăți radio-receptoare ;
— 300 000 mp țesături :
— 150 000 perechi'încălțăminte ;
— Livrarea suplimentară la fondul pieței a unor 

mărfuri in valoare de 110 milioane lei.
î. Realizarea peste prevederile planului 

duse destinate exportului in valoare de 50 
valută, dintre care menționăm :

— 150 tone țevi din oțel ;
— 200 tone utilaj tehnologic ;
— 1,5 mii lei valută mașini-unelte 5
— 5 locomotive Diesel electrice ;
— 5 000 televizoare ;
— 5 000 radio-receptoare ;
— 25 000 tuburi cinescop ;
— 2,2 mii lei valută încălțăminte ;
— 4,6 mii. lei valută confecții textile 

tricotate.
în același timp, vor fi reduse importurile de materii 

prime, materiale, utilaje, instalații, aparate și piese 
de schimb cu 25 milioane lei valută, prin asimilarea 
lor în unitățile din Capitală.

3. Depășirea nivelului planificat al productivității 
muncii în medie cu 1 000 lei pe lucrător.

4. Realizarea de economii la cheltuielile de produc
ție în valoare de 40 milioane lei, din care 20 milioane 
lei la cheltuielile materiale.

5. Obținerea peste plan a unui volum de beneficii 
în valoare de 200 milioane lei.

6. Reducerea consumurilor 
riale, combustibil și energie 
mate cu :

— 5 000 tone metal ;
— 75 000 tone combustibil
— 40 milioane KWh energie electrică.

Aceste angajamente vor fi realizate prin :
— aplicarea în producție a 98 tehnologii noi, peste 

cele prevăzute în plan ;
— diversificarea gamei sortimentale și îmbunătăți

rea parametrilor tehnico-funcționali prin asimi
larea și punerea în fabricație peste prevederile 
planului a 696 produse noi, reproiectate și mo
dernizate ;

— scurtarea duratei de punere in fabricație a unui 
număr de 80 produse, prevăzute în plan, cu 
2—10 luni ;

— creșterea cu 1 la sută, față de nivelul planificat, 
a indicelui de utilizare a mașinilor-unelte de 
prelucrat metale ;

— realizarea prin autoutilare, peste prevederile pla
nului. a unor mașini, utilaje și instalații in va
loare de 25 milioane lei ;

de materii prime, mate- 
față de consumurile nor-

convențional ;

de atingere a parametrilor— scurtarea duratei 
tehnico-economici proiectați la un număr de 8 
capacități cu 1—3 luni ;

— asigurarea perfecționării pregătirii profesionale 
a cadrelor prin cuprinderea în cursuri special 
organizate a 130 000 muncitori, precum și a tu
turor maiștrilor, proiectanților de tehnologii șl 
inginerilor stagiari din întreprinderile indus
triale.

B. In activitatea de investiții
și construcții

1. Devansarea punerii In funcțiune a unul număr de 
10 capacități de producție industrială cu peste 30 zile 
față de termenele planificate.

2. Reducerea timpului de execuție față de durata 
normată la un număr de 15 000 apartamente, adică 50 
la sută din planul anual de locuințe, cu 10—15 zile.

3. Devansarea cu 25—30 zile a termenelor planifi
cate de dare in folosință la 50 la sută din suprafața 
comercială, ce urmează a fi construită în anul 1976.

4. Depășirea nivelului planificat al productivității 
muncii în construcții în medie cu 400 lei pe lucrător.

5. Reducerea cheltuielilor de producție cu 1 leu la 
fiecare 1 000 lei producție de construcții și montaj.

6. Realizarea de economii prin reducerea consumu
rilor specifice la unele materiale cu pondere mare in 
activitatea de construcții : 1 500 tone ciment, 600 tone 
metal, materiale pentru zidărie echivalente cu 1 mi
lion cărămizi.

7. Executarea în acord global a 90 la sută din volu
mul de lucrări 
plan pe 1976.

Angajamentele
— extinderea 

strucții ;
— îmbunătățirea concepției de proiectare și execu

ție, introducerea de noi soluții constructive și 
tehnologii moderne de lucru ;

— creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor, 
mai ales la efectuarea săpăturilor, transportul 
și manipularea materialelor, prepararea betoa- 
nelor și mortarelor, executarea finisajelor ;

— extinderea lucrului în 2 și 3 schimburi ;
— creșterea contribuției beneficiarilor la montarea 

și punerea în funcțiune a utilajelor.

C. In activitatea de transporturi
1. îmbunătățirea indicilor planificați de utilizare a 

mijloacelor de transport :
— în transportul feroviar : cu 0.5 la sută la rulajul 

vagonului de marfă, cu 0,2 la sută la încărcătura 
statică pe osie și 0,8 la sută la viteza comercială 
a trenurilor de marfă ;

— în transportul rutier : cu 1,5 la sută a gradului 
de utilizare a parcului și cu 2 la sută a coeficien
tului de utilizare a capacității de

2. Depășirea nivelului planificat al 
muncii cu 0,2 la sută.

3. Reducerea consumului de carburanți 
ceea ce echivalează cu o economie de 1 500 tone com
bustibil convențional.

4. Reducerea cu 0,3 la sută a cheltuielilor de exploa
tare, ceea ce duce la obținerea unor economii în va
loare de 4,7 milioane lei.

5. Depășirea planului de venituri cu 0,7 la sută, res
pectiv cu 19 milioane lei.

de construcții-montaj prevăzute

asumate se vor realiza prin : 
industrializării lucrărilor în

m

con-

transport, 
productivității

cu 0,5 la sută,

8. îmbunătățirea condițiilor de transport In comun 
prin dotarea I.T.B., în cursul anului 1976, cu încă 52 
tramvaie de mare capacitate, 310 autobuze, 225 taxi
metre și 85 troleibuze, concomitent cu realizarea uhei 
economii de peste 3 600 tone combustibil convențional.

Obiectivele propuse se vor realiza prin :
— mecanizarea operațiilor de încărcare și descăr

care, extinderea sistemului de paletizare și con- 
tainerizare a transportului ;

— reducerea mersului în gol la toate categoriile de 
mijloace de transport, extinderea lucrului în 2 
schimburi și a utilizării remorcilor ;

— îmbunătățirea activității de întreținere și repa
rare a mijloacelor de transport.

D. in activitatea de desfacere 

a mărfurilor și prestărilor 
de servicii către populație

1. Construirea a 120 mii mp suprafață comercială și 
recuperarea și amenajarea a peste 6 000 m p foste spații 
comerciale, care în prezent au alte destinații. Moder
nizarea unui număr de 100 unități comerciala.

2. Creșterea, peste plan, a producției proprii în ali
mentația publică cu peste 10 milioane lei. odată cu 
diversificarea sortimentelor, dezvoltarea preparatelor 
tradiționale, a semipreparatelor și preparatelor tip 
gospodina, a produselor de cofetărie și patiserie, pre
cum și a băuturilor răcoritoare.

3. Creșterea numărului de servicii către populație și 
a volumului valoric de prestări peste cel planificat cu 
50 milioane lei.

4. Mobilizarea la desfacere din stocurile existente 
a unor mărfuri în valoare de 300 milioane lei.

5. Reducerea cheltuielilor de circulație față de sar
cinile de plan cu 7 milioane lei și depășirea nivelului 
planificat de beneficii cu 10 milioane lei.

Aceste obiective se vor realiza prin :
— folosirea mai rațională a suprafețelor oomer- 

ciale ;
■ — îmbunătățirea cunoașterii cerințelor populației și 

contractarea fondului de marfă in funcție de 
acestea ;

— aprovizionarea ritmică și îmbunătățirea struc
turii sortimentale a mărfurilor ;

— îmbunătățirea întreținerii bazei 
riale și a condițiilor de conservare

— specializarea unităților comerciale 
metodelor moderne de prezentare și desfacere a 
produselor ;

— perfecționarea pregătirii profesionale a persona
lului din comerț și prestări de servicii.

★
Ne exprimăm convingerea că întrecerea ce se va 

desfășura intre organizațiile județene de partid, mobi- 
lizînd eforturile și capacitățile de creație ale întregu
lui nostru popor, va constitui un factor important de 
accelerare a progresului economic și social al patriei 
noastre, asigurînd înfăptuirea exemplară a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al Xl-lea al partidului, apli
carea în viață a mărețului Program de edificare a 
celei mai înaintate orinduiri, orinduirea comunistă, pe 
pămîntul României. —

tehnico-mate- 
a mărfurilor ; 
și extinderea

COMITETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

„SĂ SPORESC. PRIN PUTEREA 
sm mu, renumeu patriei
între numeroasele soluții a- 

vansate pentru salvarea Vene
ției și Florenței de la o cum
plită moarte prin degradare, a- 
tentia și alegerea specialiștilor 
lumii s-a oprit și la două pro
iecte de origine românească. 
Autorul lor : doctor inginer 
Dinu Ștefan Moraru de la 
ÎNCERC București.

Rezistența la timp a betonului, 
arcuit in poduri și viaducte pes
te marile autostrăzi ale lumii se 
testează după prescripții tehni
ce care au fost mai întîi 
românești, și au devenit 
internaționale.

doar 
apoi 

Autorul lor —

doctor inginer Ioan Făcăoaru de 
la ÎNCERC București.

ÎNCERC — institut de cer
cetări pentru construcții. Dinu 
Ștefan Moraru și Ioan Făcăoa
ru — titularii unor destine pe 
care le consemnăm laolaltă, nu 
doar pentru locul de muncă i- 
dentic, nu numai pentru faima 
spectaculoasă care i-a impus 
deopotrivă în confruntări de ta
lie mondială, ci, mai ales, pen
tru aspirația comună care le-a 
început devenirea și s-a găsit 
exemplar onorată prin ea : do
rința de implicare utilă în desti
nul țării, de contribuție adevă-

rată și rodnică la sporirea pres
tigiului României în lume.

1957. în Belgia, la Liege, 
desfășoară Reuniunea interna
țională a laboratoarelor pentru 
încercări asupra materialelor de 
construcții, RILEM. Este remar
cat, discutat și apreciat căldu
ros un „Studiu privind întărirea 
betoanelor cu cimenturi rapide 
și determinarea rezistenței a- 
cestora prin metode ultrasoni- 
ce“, al cărui autor este un tînăr

(Continuare in pag. a Il-a)

înaltă 
calificare, 
conștiin
ciozitate 

și 
sîrguin(ă
In tecția rezis
tențe electrice a 
întreprinderii de 
componente e- 
lectronice pasi
ve din Curtea 
de Argeș lu
crează foarte 
mulți tineri, in 
special fete, ce 
fac zilnic dova
da priceperii și 
sirguinței lor 
exemplare.

Foto :
O. PLECAN

Desfășurind o activitate productivă susținută încă din primele 
zile ale noului an, colectivele unităților industriale și agricole în
scriu succese remarcabile in întrecere.

• IN JUDEȚELE PRAHOVA, 
BUZĂU ȘI DÎMBOVIȚA, de 
pildă, sînt consemnate „la zi“ 
sporuri importante de produse. 
Astfel, lucrătorii din 
de petrol-chimie, prin folosirea 
mai eficientă a potențialului 
tehnic existent, au reușit să 
furnizeze economiei naționale, 
peste prevederile de plan afe
rente primei săptămîni din 
acest an, mai mult de 5 000 to
ne țiței și derivate din țiței. La 
rîndul lor muncitorii Combina
tului de oțeluri speciale — Tîr- 
goviște, întreprinderii de sîrmă 
și produse din sîrmă — Buzău, 
ai unităților miniere, energetice 
și producătoare de materiale 
pentru construcții, din această 
parte a țării, 
o producție în 
aproape

industria

cinci

au dat în plus 
valoare totală de 
milioane lei.

• ÎN 
CARE 
ACEST 
din unitățile industriale și agri
cole din județul Ilfov au înscris 
în graficele realizărilor primele 
succese. Petroliștii Schelei Car- 
tojani, spre exemplu, au depă
șit zilnic prevederile da plan

CELE 
AU 
AN,

CITEVA ZILE 
TRECUT DIN 
oamenii muncii

RESPECT
...„Intr-o zi de noiembrie, 

ziua în care împlinisem fru
moasa vîrstă de 18 ani, împre
ună cu un prieten am plecat 
spre casă. Pe drum, prietenul 
mi-a zis să mergem undeva să-i 
fac cinste. M-am gindit că n-ar 
fi rău să mergem la restauran
tul din localitate, să bem cite o 
bere. Intrăm in localul în care 
nu mai intrasem altădată și co
mandăm cite o bere, dar tova
rășul ospătar ne spune că nu ne 
servește pînă nu luăm și ceva 
de mincare, „căci așa este dis
poziția“, 
amîndoi 
sticle de 
intră in 
nent de 
vil... Trece pe lingă noi și ne 
invită in biroul responsabilului 
localului... In fața personalului 
localului ne-a făcut de ris, cu 
toate insistențele noastre de a-1 
lămuri că un tînăr o dată in 
viață are 18 ani, că poate ciocni 
și el la această virstă un pahar 
cu bere cu un prieten... De
geaba. dinsul ne-a luat nume
rele matricole, numele și după 
cîteva zile se prezintă in 
școală... Aici, consecințele pen
tru noi au fost dezastruoase : 7 
la purtare, tunși, pe linie U.T.C. 
avertisment, iar pe unde tre-

Am acceptat să luăm 
100 gr. salam și două 
bere. In acest moment 
local tovarășul locote- 
miliție, îmbrăcat în ci-

cu cîte 20 000 mc gaze și 4 tone 
de țiței. La rîndul lor munci
torii întreprinderii de ferite — 
Urziceni au îndeplinit în mod 
exemplar sarcinile de plan, 
care în 1976 sînt superioare cu 
40 la sută celor din anul trecut, 
iar colectivul întreprinderii de 
industrializare a laptelui Ilfov 
a realizat peste prevederi pro
duse în valoare de 200 000 lei.

Complexele și fermele zooteh
nice din județ au livrat, numai 
în primele cinci zile, peste 
10 000 hl lapte, patru milioane 
ouă, însemnate cantități de car
ne. Depășiri au fost înregistra
te și de lucrătorii complexelor 
avicole Mihăilești și Crevedia, 
de cei ai întreprinderilor agri
cole de stat Afumați, Urziceni 
și Mînăstirea.

• COLECTIVUL CENTRALEI 
TERMOELECTRICE MINTIA— 
DEVA a obținut în aceste zile 
ale noului an realizări superi
oare sarcinilor stabilite. Prin 
funcționarea la parametrii ridi
cați a agregatelor și instalați
ilor, termocentrala a produs și 
pulsat suplimentar în rețeaua 
sistemului energetic național,

în zilele de la 1 la 8 ianuarie, 
peste 700 000 kWh energie elec
trică. A crescut, de asemenea, 
ponderea producției de energie 
electrică realizată cu cărbuni 
inferiori din Valea Jiului.

• PE PLATFORMA INDUS
TRIALA DE LA BRĂILA — 
cunoscută astăzi partenerilor 
din țară și de peste hotare — la 
Combinatul de celuloză șl fibre 
artificiale, noul cincinal a de
butat cu primele succese in 
producție. Muncitorii de aici au 
realizat suplimentar prevederi
lor la zi aproape 45 tone sulfu
ra de carbon și diferite alte 
produse însumînd o valoare de 
peste 1 milion lei.

• SUB SEMNUL MUNCII 
AVINTATE PENTRU MAI 
MULT ȘI MAI BINE a început 
activitatea și la cunoscuta în
treprindere producătoare de u- 
tilaj frigorific „Tehnofrig“ din 
Cluj-Napoca. în secția de pre
lucrare se muncește intens pen
tru confecționarea a 300 de pis
toane din fontă și aluminiu 
care vor trebui livrate benefi
ciarilor încă în această săptă- 
mînă. La linia tehnologică nr. 
8 au fost lansate în producția 
primei« 70 de pompe de amo
niac. .. _

TITLULUI DE ELEV
II DATOREZI

Șl DUPĂ 18 ANI
oeam toți ne 
„niște bețivi“ și 
neadevăruri... 1 
bere, la virsta pe eare o aveam, 
trebuie să avem 7 la pur
tare ?...“

Rîndurile aparțin lui Adrian 
Bunescu, elev al Liceului din 
Cîmpina, care este gata să-și 
confrunte opiniile și faptele cu 
părerile colegilor de generație, 
ca și cu ale altora care 
pășit această vîrstă. Iată 
sul lui poate să se audă 
rul tineretului, dovadă 
vîrșește o eroare cind1 
că „ar fi mulți tineri care ar 
spune așa ceva, dar sînt reduși 
la tăcere numai pentru că sint 
elevi“. Reduși la tăcere de către 
cine ? Elevul nostru nu numai 
că nu mai este acel tînăr care 
trebuie să stea în banca lui, tă
cut, să asculte doar ce-i spun 
alții, ci, dimpotrivă, este solici
tat. îndemnat să fie un tînăr 
deschis, să se exprime pe șine 
și pe colegi în toate problemele, 
făcînd parte din existența sa de 
elev.

Adrian Bunescu dorește un 
răspuns din partea a milioane 
de tineri. Poate că-1 va primi. 
Pînă atunci, ne luăm noi drep
tul să încercăm primul răspuns.

Riscă, știm, apelînd la regu-
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tntimpinau eu 
mai multe alte 

Oare pentru o

au de
çà gla- 
în zia- 
că să- 
afirmă

• Un act politic menit să contribuie la ridi
carea bunăstării poporului — sistematizarea

® Atitudinea revoluționară și realizarea de 
sine — opinii de Pavel Apostol

să fim 
Acest 

pentru 
unde-i 
un tt-

lamentul școlar. Riscăm 
suspectați de rigiditate, 
document reprezentind 
elev un act legic, iar 
lege, nu-i tocmeală ! —
năr devenit major trebuie să 
știe acest lucru. O lectură a re
gulamentului, o rememorare a 
legilor scrise și nescrise ale e-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuar» <n pag. a lll-a)

NAVETIȘTII
călători cărora

le
cu drumul... scurt

1975

SOFIA SCORȚARU-PĂUN

• Retrospectivă plastică

se

...Trenurile pornesc, cel mai 
adesea, cu oamenii ciorchini pe 
scări, in vagoane este frig, gea
murile acestora sint murdare sau 
sparte. Despre curățenie nici nu 
mai poate fi vorba. După pune
rea in mișcare a trenului, din 
buzunare, serviete, sacoșe apar 
sticle cu tot felul de băuturi 
alcoolice. E bun alcoolul după o 
noapte de efort 1 Să răspundă 
medicii ! In cite un colț cițiva 
încearcă să doarmă. Vorbele cir
culă, insă, de la un capăt la al
tul al vagonului. Sticlele goale 
se rostogolesc pe sub bănci. Mii- 
nile tremurinde. ale unor tineri 
cu frunțile încruntate, se reped 
spre cărțile soioase de joc, spre 
banii ascunși pe sub haine. Une
ori partidele întrerupte in tren 

bufetul din 
zi

sint continuate la 
comună. Și a doua 
începe la fel..

De cîteva 
spre centrele 
cărui județ, curse speciale, or
ganizate pe -
I.T.A. transportă către uzine, fa
brici, șantiere sau de la acestea 
spre localitățile din împrejurimi, 
cîteva mii de oameni. In limba
jul comun, aceste mijloace de 
transport sint numite navete, iar 
cei care călătoresc cu ele, nave
tiști, dar de multe ori doar atit. 
Cine sint navetiștii, știm cu to
ții : cei care alcătuiesc o mare 
parte din forța de muncă a în
treprinderilor, a șantierelor, deci

ori pe
economice

ti,

drumul

din 
ale

sau 
fie-

liniile C.F.R. sau

NICOLAE MILITARTI
(Continuare in pag. a lll-a)

La tabloul de comandă a la
minorului pentru țevi al În
treprinderii metalurgice bucu- 

reștene „Laromet“
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Un act politic menit
să contribuie la ridicarea

bunăstării poporului

ZBORUL, METAFORA
SI REALITATE RIGUROASĂ

5 ____________________________ ___

CERCUL AEROSPAȚIAL DE LA CASA 
DE CULTURĂ DIN SIBIU

în cadrul măsurilor pentru în
făptuirea apropierii treptate a 
condițiilor de viață de la sate cu 
cele de la orașe, Conferința Na
țională a P.C.R. din iulie 1972 și 
Congresul al Xl-lea al partidului 
au stabilit obiectivele și direcțiile 
principale ale sistematizării te
ritoriului și localităților, menite 
să asigure organizarea și ame
najarea pe bază de plan a ora
șelor și satelor, în deplină con
cordanță cu progresul economic 
și social general. îndeplinirea 
directivelor și sarcinilor referi
toare la sistematizarea teritoriu
lui și a localităților țării a făcut 
necesară legiferarea unitară a 
întregului complek de activități 
din acest domeniu. Marea Adu
nare Națională a adoptat Legea 
privind sistematizarea teritoriu
lui și localităților urbane și ru
rale.

Legea exprimă grija deosebită 
a partidului și statului nostru 
pentru dezvoltarea armonioasă a 
teritoriului și localităților țării, 
pentru folosirea judicioasă, cu 
maximum de eficiență, a fiecă
rui metru pătrat din suprafața 
construibilă, in condițiile utili-' 
zării optime a resurselor mate
riale și umane existente, pe 
baza Planului unic de dezvolta
re economico-socială a Româ
niei. Pornind de la analiza cri
tică a modului în care s-a con
struit pină in prezent, precum 
și de la faptul că în cincinalul 
viitor ritmul construcțiilor se va 
accelera (se prevede ridicarea a 
2 700 de noi obiective industria
le și agro-zootehnice și a circa 
un milion de noi apartamente), 
legea își propune să înlăture 
neajunsurile constatate, să in
troducă ordine și disciplină în 
domeniul sistematizării și să 
asigure localităților un aspect 
urbanistic demn de epoca noas
tră socialistă, de valoroasele tra
diții arhitecturale ale poporului 
român.

Potrivit practicii democratice 
care caracterizează întreaga via
ță social-politică a țării, Legea 
prevede participarea activă a 
cetățenilor la elaborarea și de
finitivarea schițelor de sistema
tizare a localităților, antrenarea 
lor la realizarea efectivă a hotă
rârilor adoptate în acest scop. 
Cetățenii sînt informați perma
nent asupra principalelor pro
bleme și acțiuni de sistematiza
re, iar schițele sînt supuse — în 
proiect — dezbaterii cetățenești 
în vederea definitivării lor.

Aplicarea în practică a preve
derilor Legii demonstrează un 
mare adevăr propriu societății 
noastre socialiste : acela că la 
noi sistematizarea nu se poate

„Să sporesc remimele patriei•//

de vreun avantaj „din 
De condiții deosebite 
debutul în profesie 7 
creat un statut pri- 
a netezit cineva îna- 

calea pe care 
o parcurgă 7 Au

(Urmare din pag. I) 
în vîrstă de 26 de ani din Româ
nia, inginerul Ioan Făcăoaru. 
„Datorită acestei lucrări am fost 
cooptat în comisia RILEM pen
tru studiul rezistenței materia
lelor prin metode nedistructive“.

1964. „La Bruxelles — își a- 
mintea inginerul Moraru — urma 
să aibă loc un congres științific 
pentru care pregătisem și eu o 
lucrare : „Teoria energetică a 
coroziunii materialelor“. Am lă- 
sat-o într-o dimineață la cabi
netul academicianului Ilie Mur- 
gulescu, pe atunci președintele 
Academiei, cu rugămintea să o 
parcurgă și, dacă va considera 
că merită, să o includă printre 
comunicările delegației noastre. 
Peste două zile am fost invitat 
la o discuție : De ce să nu o 
susții chiar dumneata 7 Am 
plecat la Bruxelles, am pre
zentat acolo, în fața unui audi
toriu destul de pretențios, cer
cetarea mea și am avut bucuria 
să constat că s-a bucurat de 
succes“.

Acestea au fost primele CON
FIRMĂRI prin confruntare lar
gă și cu atît mai exigentă ale 
celor doi inventatori. Dar îna
intea lor 7 Au beneficiat oare, 
cei doi, 
start" 7 
pentru 
Li s-a 
vilegiat, 
inte calea pe care urmau 
să o parcurgă 7 Au termi
nat, amîndoi, Facultatea de con
strucții civile din București. 
Sînt, ambii, absolvenți ai unei 
a doua facultăți, fizica. „Școala 
de inginerie românească este una 
din cele mai bune din lume — 
remarca Ioan Făcăoaru.

Sute de tineri asimilează, cu 
conștiința și intenția unor valo
rificări ulterioare, un capital de 
cunoaștere. Cîteva zeci dintre 
ei optează pentru munca de 
cercetare.

Nu funcționari în halate albe, 
mișeîndu-se opt ceasuri pe zi 
printre pereții unui adăpost cu
rat și tihnit, „pietoni“ lesne de- 
pistabili într-un peisaj de circu
lație motorizată sau automati
zată, ci păsări cu aripi puternic 
tulburînd depărtările, silind 
necunoscutul să-și deschidă car
tea înțelesurilor și să lase slo
bod gîndul-săgeată pentru ar
cul îndrăzneț al ideii.

Nu e mult de cînd televiziu
nea engleză în colaborare cu 
posturile noastre de televiziune 
a terminat un film destinat să 
puncteze — într-o prezentare se
lectivă — șapte subiecte de ră
sunet internațional din știința și 
cercetarea românească. Două 
îl iscălesc în calitate de au
tor pe dr. ing. Dinu Ștefan 
Moraru : „Metodă de combatere 
a umidității în clădiri“ și „Me
todă pentru extragerea picturi
lor murale“. S-a filmat „pe viu“ 
salvarea picturilor murale ale 
bisericii din Goranu, județul 
Vilcea. Zidurile interioare ti
părite în memoria timpului cu 
semne imagistice și cromatice 
de incontestabilă ținută artistică 
se aflau aproape total compro
mise de temeliile șubrede pe 
care își bizuiau existența. Tre
buiau îndepărtate, spre a fi con
servate, picturile murale. Ingi
nerul Moraru gîndise pentru a- 
ceasta un procedeu, experimen
tat încă din anul 1964 pe plaiu
rile Hunedoarei, cînd bisericuța 
de la Cinciș, alt monument 

înfăptui cu succes în afara oa
menilor, ci numai prin oameni 
și pentru oameni. Legea siste
matizării își dovedește caracte
rul profund democratic în pri
mul rind prin faptul că este me
nită să asigure tuturor cetățe
nilor țării accesul garantat la 
binefacerile civilizației socialis
te. în acest sens, ca urmare a 
indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ca în peri
oada 1976—1980 cel puțin 100 de 
comune să treacă pe calea mo
dernizării, transformîndu-se în 
orașele industrial-agrare, a- 
gro-industriale sau agricole, co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene, împreună cu 
Comitetul pentru Consiliile 
populare și Comitetul de Stat al 
Planificării, au analizat un nu
măr de 300—400 de localități ce 
urmează a deveni centre urbane 
pînă în 1990. Din acestea au fost

Sistematizarea teritoriului 
și localităților urbane 
și rurale —necesitate 

obiectivă a progresului 
și civilizației socialiste

selectate 100 localități rurale 
care întrunesc condiții favorabi
le pentru a fi transformate în 
perioada 1976—1980 în orășele 
industrial-agrare, agro-indus
triale sau agricole.

Problema esențială pe care 
Legea sistematizării o are în 
primul rînd în vedere este folo
sirea judicioasă a celei mai im
portante bogății a țării — pă- 
mîntul. în prezent localitățile 
noastre au densități scăzute în 
spațiul construibil : în medie 13 
locuitori la hectar la sate și 39 
locuitori în orașe, față de 80— 
130 locuitori la hectar în alte 
țări europene. în vederea folo
sirii optime a terenului, legea 
stabilește regimul de înălțime și 
densitate a construcțiilor, pro- 
movînd o nouă concepție pri
vind proiectarea, menită să asi
gure ansambluri de locuit de o 
înaltă ținută urbanistică și arhi
tecturală, de fronturi stradale 
închegate cu dotări social-cultu
rale grupate, cu spații de agre
ment bine concepute. în ceea ce 
privește mediul rural, legea 
prevede ca în viitor construcțiile 
de locuințe să se realizeze de 
regulă cu două sau mai multe 
niveluri, pe baza unor proiecte 
refolosibile, urmînd ca fiecare 

istoric, se pregătea să adoarmă 
pentru totdeauna în oglinzile 
lacului de acumulare.

Operatorii își încărcau apara
tele, sunetiștii îndreptau urechea 
magnetofoanelor spre „protago
niști", redactorul emisiunii se 
postase la ochiul placid al dis
pozitivului de filmare. O peli
culă de compoziție și consistență 
verificate se aplică peste fața 
picturii. Apoi... Dar nu acesta 
este important — procedeul — ei 
surpriza cu care s-a soldat a- 
ceastă operație de salvare sub 
frescă au apărut schițe în cre
ion. Pentru recuperarea lor, in
ginerul Moraru inventează un

Ministerul Educației și Învățămîntului 
anunță scoaterea la concurs a unor posturi didactice

Institutul de medicină 
și farmacie București

FACULTATEA DE MEDICINA 
GENERALA

8,

12,nr. 
socială,

nr. 13,

1. Asistent la catedra nr. 7, 
disciplina Anatomie pentru Me
dicină generală, poz. 6.

2. Asistent la catedra nr. 8, 
disciplina Histologie, poz. 6.

3. Asistent la catedra nr. 
disciplina Histologie, poz. 7.

4. Asistent la catedra 
disciplina Medicină 
poz. 7.

5. Asistent la catedra 
disciplina Medicină internă, Spi
talul de Urgență, poz. 10.

6. Asistent la catedra nr. 14, 
disciplina Policlinică medicală 
Vitan, poz. 8.

7. Asistent la catedra nr. 25, 
disciplina Chirurgie-urologie, 
Spitalul Panduri, poz. 10.

8. Asistent la catedra 
disciplina Ortopedie, Spitalul 
Urgență, poz. 4.

9. Asistent la catedra nr. 
disciplina Ortopedie, Spitalul 
Urgență, poz.

10. Asistent 
tedra nr. 25, 
gie, Spitalul 
poz. 9.

11. Asistent 
disciplina O.R.L., Spitalul Col
țea, poz. 8.

12. Asistent (laborator) la ca
tedra nr. 30, disciplina Obste- 
trlcă-ginecologie, Spitalul Filan
tropia, poz. 12.

nr. 25, 
de

25, 
de

5.
(laborator) Ia ca- 
disciplina

Dr. C.
Chirur- 
Davila,

29,Ia catedra nr.

FACULTATEA DE PEDIATRIE

la ca- 
Medici. 
C. Da-

1. Asistent (laborator) 
tedra nr. 16, disciplina 
nă internă, Spitalul Dr. 
vila, poz. 9.

2. Asistent la catedra 
disciplina Oftalmologie, 
Colțea, poz. 11.

3. Asistent la catedra nr. 31, 
disciplina Obstetrică-ginecolo- 
gie. Spitalul Giulești, poz. 3.

nr. 29, 
Spitalul

su
fi redatăteren va

trebuie 
rînduri 

să

să fie 
ale ce- 

înfăptuiască

cunoaște faptul că în 
se pregătește primul 
al deputaților jude- 

președinților consi-

gospodărie individuală să dispu
nă de un lot de pînă la 250 m.p. 
de teren ; suprafețele care de
pășesc această normă se consi
deră ca făcînd parte din lotul 
aflat în folosință personală, po
trivit prevederilor Statutului 
C.A.P. Restringerea perimetre- 
lor construibile ale localităților 
rurale va asigura realizarea în 
condiții mai economicoase a do
tărilor social-culturale și edili- 
tar-gospodărești, lucrări de ali
mentare cu apă, încălzire cen
trală, canalizări, modernizări 
stradale și centre administrati
ve : totodată, o însemnată 
prafață de 
agriculturii.

Tineretul 
în primele 
lor chemați 
politica de sistematizare, pro
pagandistul nobilelor țeluri 
care străbat legea, în tot cuprin
sul ei, să atragă la aplicarea a- 
cesteia într-un cadru organizat 
și potrivit indicațiilor conduce
rii partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe toți cetă
țenii. Se 
prezent 
congres 
toni șl . . .
liilor populare. Tinerii depu- 
tați vor avea prilejul în 
acest cadru larg democra
tic să participe din plin la 
dezbaterea bilanțului realizări
lor obținute în aplicarea în 
practică a prevederilor legii sis
tematizării, să-și aducă contri
buția la eliminarea neajunsuri
lor constatate și la stabilirea 
celor mai bune măsuri pentru 
Înfăptuirea politicii partidului 
în domeniul sistematizării.

Procesul de sistematizare este 
îndelungat ; realizarea sa se va 
extinde de-a lungul cîtorva cin
cinale și cu siguranță că va con
tinua. Pe parcursul acestei ac
țiuni vom găsi noi expresii pen
tru această operă vastă a siste
matizării. Tineretul României 
socialiste — sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de par
tid — este dator să participe la 
realizarea politicii partidului în 
domeniul sistematizării terito
riului și a localităților țării, 
parte integrantă a programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, 
așa cum prevăd documentele 
Congresului al Xl-lea al Parti
dului Comunist Român.

NICOLAE MANEA
director adjunct al Direcției de 
Organizare. Control și Adminis
trație Locală de Stat din C.P.C.P.

nou procedeu care salvează deo
potrivă pictura murală, precum 
și îngînarea ei în grafit. „A- 
vem față de comorile cu care 
ne-a înzestrat trecutul obligația 
de a le păstra și transmite in
tacte generațiilor viitoare“.

Față de generația imediat ur
mătoare, în special față de cei 
aproape o sută de tineri cerce
tători ai INCERC-ului, cei doi 
inventatori își recunosc și ono
rează încă o datorie fundamen
tală : aceea de a-i ajuta să se 
formeze în spiritul acelui orgo
liu de calitate, născător de idei 
și accelerator al unei inventivi
tăți creatoare.

FACULTATEA DE SPECIALIZARE 
Șl PERFECȚIONARE 

A MEDICILOR 
Șl FARMACIȘTILOR

Asistent (laborator) la cate- 
nr. 28, disciplina Urologie,

1. 
dra 
Spitalul Fundeni, poz. 10.

2. Asistent la catedra nr. 37, 
disciplina Neurochirurgie, Spi
talul Dr. Gh. Marinescu, poz. 7.

FACULTATEA 
DE STOMATOLOGIE

nr.Asistent Ia catedra 5,

nr. 7.

1.
disciplina Farmacologie pentru 
Stomatologie, poz. 3.

2. Asistent la catedra 
disciplina Anatomie pentru Sto
matologie, poz. 5.

3. Asistent (specialitatea a- 
nestezie-reanimare) la catedra 
nr. 38, disciplina Chirurgie 
buco-maxilo-facială, poz. 11.

4. Asistent (laborator) la ca
tedra nr. 38, disciplina Chirur
gie, Spitalul Brîncovenesc, 
poz. 9.

FACULTATEA DE FARMACIE

1. Asistent la catedra nr. 44, 
disciplina Biochimie pentru Far
macie, poz. 5.

Candidații la concurs vor de
pune la rectoratul Institutului 
de medicină și farmacie din 
București, str. Dionisie Lupu nr.

• 37, în termen de 15 zile de la 
data publicării acestui anunț 
în Buletinul Oficial, cererea de 
înscriere împreună cu actele 
prevăzute de Legea nr. 6 pri
vind Statutul personalului di
dactic din Republica Socialistă 
România, publicată în Buletinul

■ Oficial, Partea I, nr. 33 din 15
• martie 1969 și de Instrucțiunile 
’ Ministerului Educației și învă-

țămîntului nr. 84539/1969.
Cei care funcționează într-o

■ instituție de învățămînt supe- 
l rior sînt obligați să comunice

în scris, rectorului acesteia, 
înscrierea la concurs.

’ Concursul va avea loc în ter-
■ men de 15 zile de la data ex

pirării termenului de înscriere.

Noi și noi construcții vin să se adauge la fondul edilitar al Capitalei, întregind 
peisajul mereu inedit al cartierelor sale. In anul recent inaugurat, alte sute și mii 
de familii vor intra in posesia noilor apartamente, care vor satisface necesitățile de 

confort, mereu crescinde, ale viitorilor locatari.
Foto : GH. CUCU

Atitudinea revoluționară
și realizarea de sine

Spiritul revoluționar, calitatea 
de revoluționar sînt dimensiuni 
de profunzime și durată ale per
sonalității. Se situează și ne si
tuează în domeniul opțiunilor — 
politice, ideologice, morale — 
care ne angajează total. O zonă 
a vieții noastre guvernată de o 
logică neiertătoare : logica fap
telor. Ne căutăm sau, chiar dacă 
nu o facem, ne regăsim în fap
tele noastre, la fel cum ne în- 
timpină imaginea noastră cor
porală în oglinda apei. Adevă
rata cunoaștere de sine nu con
stă într-o scufundare — auto- 
scopică — în interior, ci, mai 
degrabă, în descifrarea ființei 
noastre înclfrate și proiectate 
în fapte.

Dacă limbajul vorbelor tole
rează minciuna, cel al faptelor 
exclude orice echivoc. Ești ceea 
ce te arată faptele tale. în a- 
ceastă perspectivă se cere con
ceput și cel mai intim program 
de viață : realizarea de sine. Ea 
înseamnă, de bună seamă, afir
marea nestingherită a capacită
ților personale și împlinirea 
concomitentă a trebuințelor, as
pirațiilor și exigențelor indivi
duale și colective fundamentale. 
Enunțată la acest mod general 
și abstract, ea pare la prima 
vedere lipsită de tensiune pro
blematică. In realitate, realizarea 
de sine, înțeleasă concret-istoric, 
înseamnă desfășurarea și valori
ficarea capacităților proprii în 
vederea unui scop anumit, Iar 
satisfacerea trebuințelor, aspira
țiilor și exigențelor presupune 
aplicarea unor criterii prin care

Institutul de învățămînt 
superior din Pitești 

FACULTATEA DE SUBINGINERI

Catedra de automobile

— Profesor, disciplina Organe 
de mașini, poziția 1.

— Șef de lucrări, disciplina Re
zistența materialelor, pozi
ția 15.

Catedra de tehnologia con
strucțiilor de mașini

— Profesor, disciplina Ștanțare 
și matrițare la rece, poziția 1.

— Șef de lucrări, disciplinele 
Organizarea atelierelor, De
sen tehnic, Tehnologia mate
rialelor, Așchiere și scule 
așchietoare, poziția 15.

FACULTATEA
DE ÎNVĂȚĂMÎNT PEDAGOGIC

Catedra de științe sociale și 
filologie

— Lector, disciplinele Teoria li
teraturii și literatură com
parată, Limba latină, Limba 
română, poziția 19.

— Lector, disciplinele Lingvisti
că generală și comparată, 
Limba română, poziția 20.

— Lector, disciplinele Filozofia 
culturii și Limba română, po
ziția 21.

— Asistent, disciplinele Filozofie 
și Economie politică, pozi
ția 36.

Catedra de matemaiică-fizică 
și chimie

— Lector, disciplinele Biochi
mie și Chimie anorganică,’ 
poziția 13.

— Asistent, disciplinele Optică 
și spectroscopie, Electricitate 
și electrotehnică, Mijloace 
audio-vizuale, Mecanică teo
retică, poziția 17.

Catedra de științe naturale, 
agricole și educație fizică

— Profesor, disciplinele Biologie 
generală, genetică și amelio-

de Pavel Apostol

individul se echilibrează cu co
lectivul. Sub ambele aspecte, 
realizarea de sine relevă pro
bleme pe care fiecare din noi, 
în fiecare moment al vieții tre
buie să le rezolve In așa fel 
îneît să se regăsească pe sine 
în soluția aleasă.

Scopul (punerii în valoare a 
capacităților) și criteriile (după 
care se constituie raportul per- 
sonal-colectiv) amintite mai sus 
pot fi așezate, la rigoare, în mod 
exclusiv în sfera socialului sau 
în aceea a individualului.

Programul Partidului Comu
nist Român cuprinde, între mul
tele, și o teză cu profundă rezo
nanță filosofică : „libertatea este 
înțelegerea necesității participă
rii la acțiunea comună...“. Se 
află aici răspunsul de principiu 
la problema schițată mai sus. 
Realizarea de sine a persoanei 
constituie, fără îndoială, afirma
rea cea mai autentică a libertă
ții sale. Aceasta, la rîndul său, 
echivalează cu înțelegerea ne
cesității de a participa la acțiu
nea comună, revoluționară, de 
construire de către oamenii 
muncii a propriei lor Istorii și 
a propriului lor viitor. în epoca 
noastră, aceea a trecerii de la 
capitalism la socialism, în țara 
noastră, angajată în plin proces 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, realiza
rea de sine a persoanei presupu
ne și, în același timp, se ex-

educațiel 
sportului. Metodica 
fizice și sportului, 

fizică, poziția 3.
disciplinele Igienă,

rare și Agrofitotehnie, pozi
ția 1.

— Conferențiar, disciplinele Fot
bal, Teoria și istoria educa
ției fizice și sportului, Isto
ria și organizarea 
fizice și 
educației 
Educația

— Lector, 
control și asistență medicală, 
CFM gimnastică terapeuti
că, masaj, Anatomia și bio
mecanica educației fizice și 
sportului, poziția 13.

— Asistent, disciplina Volei, po
ziția 20.

— Asistent, disciplinele Atle
tism. Atletism campionatul 
R.S.R., poziția 21.

— Asistent, disciplinele Baschet, 
Baschet div. B, poziția 22.

★
Candidați! la concurs vor de

pune la Secretariatul rectoratu
lui Institutului de învățămînt 
superior Pitești, B-dul R.S.R. 
nr. 58, în termen de 30 zile 
(pentru posturile de profesor, 
conferențiar, lector, șef de lu
crări) și de 15 zile (pentru cele 
de asistent) de la data publică
rii acestui anunț în Buletinul 
Oficial, cererea de înscriere la 
care vor anexa. în dublu exem
plar. actele și lucrările prevăzu
te de Legea nr. 6 privind Sta
tutul 
R.S.R. 
Oficial 
martie
M.E.I. nr. 84539/1969.

Pentru ocuparea posturilor de 
asistenți, candidații vor depune 
șl o adeverință din care să re
zulte că au efectuat stagiul le
gal după repartizare.

Concursul se va ține la recto
ratul institutului în termen de 
60 de zile (pentru posturile de 
profesor, conferențiar, lector, 
șef de lucrări) și de 15 zile (pen
tru posturile de asistent) de la 
data expirării termenului de în
scriere. 

personalului didactic din 
publicată !n Buletinul 

partea I, nr. 33 din 15 
1969 și de Instrucțiunile

primă în mod adecvat în înfăp
tuirea programului revoluționar 
al transformării societății și a 
individului, în Programul co
munist. Gradul de identificare 
a persoanei cu procesul revolu
ționar concretizat în politica 
partidului comunist- reflectă 
gradul său de libertate în dome
niul realizării de sine, ca pro
iectant și agent, conducător și 
făptuitor al dezvoltării sociale.

Progresul comunității socialis
te a națiunii române este indi
solubil legat de realizarea poli
ticii partidului comunist care 
devine astfel și un obiectiv al 
fizionomiei morale a omului zi
lelor noastre. Aceasta constituie 
programul colectiv în și prin 
care devin posibile și realizabile 
programele personale ale reali
zării de sine. Firește, acest pro
gram colectiv nu își trage forța 
mobilizatoare din principii spe
culative, ci devine aspirație vie 
a maselor tocmai pentru că re
flectă nevoile, exigențele aces
tora, asigurînd împlinirea lor. 
Căci identificarea cu politica 
partidului înseamnă angajarea 
noastră într-un program al rea
lizării de sine ca persoană, ca 
revoluționar. Un angajament 
zilnic ’ reînnoit și o strădanie 
mereu/continuată de a fi și a 
rămîne în orice condiții un re
voluționar devotat programului 
de înfăptuire a idealului comu
nist. Iată cum în atitudinea au
tentic revoluționară, persoana și 
comunitatea se află într-o per
manentă convergență politică, 
ideologică și morală.

plastica
Anul 1975 a fost un an bogat 

în manifestări artistice. Firește, 
raportînd realizările sale la cele 
anterioare, n-am putea afirma 
că ne aflăm în fața unei sin
gulare excepții. Fiindcă orice 
analiză comparativă ne poate 
releva cu limpezime continui
tatea de concepție și viziune a 
frontului nostru artistic, modul 
organic în care s-au adîncit și 
consolidat anumite experiențe 
plastice. Același spirit emula- 
tiv, aceeași tensiune creatoare 
a caracterizat deci, în ansamblu, 
și anul care a trecut. Am re
marca însă, ca pe o particulari
tate, fervoarea cu care artiștii, 
criticii și publicul au dezbătut 
unele aspecte majore ale crea
ției, franchețea și promptitudi
nea intervențiilor, interesul ex
trem de viu față de ceea ce am 
denumi destinul operei de artă 
în societate. In esență, se poate 
vorbi de o maturizare a spiri
tului critic. Nu de la sine, ci așa 
cum era și firesc într-un fel, ci 
ca o consecință a clarificărilor 
treptate, a dialogului angajant, 
orientat oportun către probleme 
profund semnificative ale cre
ației. In procesul dezvpltării 
complexe a activității artistice, 
a gîndirii artistice, asemenea 
demersuri se impun cu necesi
tate. Opera de artă nu este un 
bun de consum oarecare. Tot 
așa cum elevația spirituală, 
nobil țel pe care îl slujim cu 
toate forțele, nu se dobîndește 
automat, după ivirea unei noi 
opere, artist sau expoziție. Este 
normal, prin urmare, a găsi e- 
nergiile creatoare, publicul, an
trenați concomitent și In pro
cesul unei elucidări a faptelor 
artistice, a consecințelor lor pe 
plan filozofic și social. Obser
văm, în toate acestea, o con
vergență a intențiilor făuritori
lor de frumos, a opiniilor celor 
pentru care au fost izvodite. 
Artiștii noștri au produs și în 
această scurtă perioadă, delimi
tată prin forța lucrurilor ca
lendaristic, opere antologabile, 
opere străbătute de un vibrant 
patriotism, în care celebrează 
avîntul constructiv al poporu
lui, realizările sale de presti
giu. Dacă ar fi numai să exem
plificăm prin operele impuse 
conștiinței publice în manifes
tări de amploare ca : Expoziția 
anuală de pictură și sculptură, 
Expoziția anuală de grafică, Sa
lonul municipal de pictură și 
sculptură, Expoziția republicană

„După cum vedeți, sibienilor 
le-a plăciit să zboare“ — înche
ie Aurel Turpan scurta sa 
incursiune în istoria încercărilor 
oamenilor de la poalele munți
lor Făgăraș de a visa lucid, de 
a face, cu alte cuvinte, o dis
tincție practică între fantezie și 
imaginație. Căci fantezia e tă- 
rîmul visului, al visării fără 
restricții, pe cind imaginația 
cere o raportare la realitate și, 
limitată oarecum de implacabi
lul realității, o desprindere con
trolată de parametrii acesteia. 
„Nu ni s-a părut deloc ridicol 
să luăm în serios pe copiii care 
se jucau cu avioane de hîrtie, 
să-i asimilăm în cercul nostru 
aerospațial de la Casa de cul
tură a tineretului și, la urma 
urmelor, să înființăm un aseme
nea cerc“. Inginerul Alex Ban- 
taș care, împreună cu fiul său, 
Alexandru, student acum la fa
cultatea aerospațială, e autorul 
unui proiect de elicopter, nu se 
lasă copleșit de dosarul încer
cărilor amatoare de a construi 
elicoptere și. bineînțeles, de a 
le concepe. Că, de fapt, mai sînt 
acești visători riguroși simpli 
amatori 7 Puși la punct cu cea 
mai nouă literatură de speciali
tate, construind și încercînd eli
coptere care au zburat, mal 
sînt șimpli amatori în înțelesul, 
ușor condescendent, al acestei 
denumiri 7 Poate fi denumit a- 
mator pasionatul care urmărește 
realizarea unei idei cu cea mai 
înaltă competență și cu o res
ponsabilitate pe care, din păcate, 
unii profesioniști nu o au 7 Dar, 
să nu ne încurcăm în termeni, 
să lăsăm faptele să vorbească și, 
pentru limpezirea lor, să le des
fășurăm cronologic.

La început a fost o emisiune 
la televizor din care sibienii au 
aflat că în orașul lor cineva a 
construit un elicopter și că a- 
cest elicopter face încercări șl 
demonstrații pe un cîmp de 
alergări de cai, la hipodrom a- 
dică. Cei interesați, cei subit in
teresați au mal aflat că, de fapt, 
Aurel Turpan a construit pri
mul său aparat în anul 1947. 
(„Dacă am fi fost luați cît de 
cît în serios încă de pe atunci, 
cît de departe am fi ajuns !“). 
Era vorba de un fuzelaj, mai 
mult sau mai puțin suplu, de 
un autogirator. Mai tîrziu s-au 
încercat și lucruri mai compli
cate : machete, rotoare de eli
copter miniaturizate. S-au făcut 
încercări pe standul de probă 
pentru determinarea unor para
metri funcționali.

După un deceniu și jumătate 
(lâ 11 iunie 1972) giroscopul lui 
Turpan, perfecționat, a zburat. 
(„Intîi era cam greoi, inutil 
complicat, dar formula con
structivă s-a îmbunătățit și gi- 

RETROSPECTIVĂ 1S75
de pictură, sculptură, grafică și 
arte decorative a tineretului, 
dedicată celui de al X-lea Con
gres al U.T.C. Ori în expoziții 
personale de ținută (Ion Pacea, 
Viorel Mărginean, Traian Bră- 
deanu, Ion Sălișteanu, Mihai 
Bandac, Gheorghe I. Anghel), in 
expoziții de grup ale unor ti
neri artiști ce s-au impus in 
acest an ca reale personalități 
(Ștefan Câlția, Sorin Ilfoveanu, 
Mihai Cismaru ș.a.), în ample 
și reprezentative retrospective 
ale unor maeștri (Henri Ca- 
targi, Aurel Ciupe, Mac Cons- 
tantinescu).

Se-nțelege registrul realizări
lor artistice este cu mult mai 
divers decît putem contura noi

• OPERE STRĂBĂTUTE DE UN 
VIBRANT PATRIOTISM • CETA
TEA : VAST ATELIER AL ARTIȘTI
LOR • MARCANTE PERSONALI
TĂȚI ALE ISTORIEI Șl CULTURII 
CELEBRATE IN IMPUNĂTOARE 
MONUMENTE

aici, succint. Pentru că se cu
vin incluse deopotrivă celor de 
mai înainte preocupările artiș
tilor decoratori (prezenți cu zeci 
de expoziții anul acesta), ale 
designerilor, în elevarea gustu
lui public, în decorarea noii 
ambianțe urbane, taberele de 
creație (Măgura, Medgidia, Sf. 
Gheorghe etc.), prin care pa
trimoniul artistic național s-a 
îmbogățit cu lucrări de valoare, 
expozițiile deschise în instituții 
și uzine, simpozioanele care au 
avut ca teme aspecte dintre 
cele mai semnificative ale cre
ației plastice contemporane. 
Toate acestea la un loc nu fac 
decît să demonstreze căile și 
modalitățile variate ale inser
ției artistului în actualitate, ale 
demersului său activ, pertinent 
în educarea artistica a maselor, 
faptul că el își înțelege rolul de 
modelator al conștiințelor, din
colo de spațiul atelierului, par- 
ticipînd direct și eficace la 
viața de zi cu zi a cetății.

Anul 1975, o acoladă în spa
țiul continuu âl peisajului 
nostru artistic, ne-a adus și sa
tisfacția descoperirii cîtorva re
ale talente, în unele cazuri con
turarea mai exactă a unor de
buturi neconcludente (Constan- 

roscopul TAO 2 a devenit suplu 
sensibil și prompt“). Pilotat de 
pilotul profesionist (pilot de 
încercare) Alexandru Canciu, 
girocopterul s-a ridicat de la sol 
în acea zi de 22 de ori. Mai 
tîrziu, cu un TAO 3, a zburat 
chiar Turpan. Dacă a fost greu, 
dacă a avut emoții, întrebare 
stereotipă... „Giroscopul prezintă 
o mare siguranță. Adică nu o 
siguranță mai mare sau mai 
mică : aici gradele de compara
ție se dovedesc inutile. Sigu
ranța trebuie să fie cea care 
sâ-i asigure pilotului o secu
ritate deplină, care să excludă, 
pe cît se poate omenește preve
dea, orice fapt neprevăzut. De 
condus, se conduce mai ușor ca 
o motocicletă“.

Vreau o demonstrație tehnică, 
fără concesiile care se fac, de 
obicei, celui neinițiat în dome
niu. Scheme, desene, compara
ții insolite, metafore din cele 
mai plastice... Pentru deplină 
clarificare, o scrisoare expedia
tă de Alexandru Bantaș ajunge 
la București înaintea mea. Prin
cipiul pe baza căruia se con
struiește noul elicopter, au ui
tat să-mi spună animatorii cer
cului aerospațial' de la Casa de 
cultură a tineretului din Sibiu, 
e o noutate. Ce avantaje pre
zintă acest elicopter, ce noutăți 
tehnice 7

E mal bine, credem, să ne 
limităm la cele Istorisite și 
să ne reamintim că aparatul e 
construit de amatori... In acest 
caz, avantajul cel mai important 
e faptul că inteligența și imagi
nația creatoare a tinerilor ca
pătă un sens precis, o direcție 
aptă să devină ea însăși avanta
jul major. Căci, de fapt, ce face 
ca elevul Dan Bîra, instructo
rul de aeromodelism de la Casa 
pionierilor : Nicolae Munteanu, 
studenții Alexandru Bantaș și 
Mircea Cătănescu, inginerul 
Ilie Popa și desenatoarea Maria 
Arimie să se constituie într-un 
colectiv omogen, cu toată dife
rența de vîrstă 7 Dar visarea 
ține mai ales de tinerețea spiri
tuală a oamenilor și, din acest 
punct de vedere, membrii Cer
cului aerospațial de la Casa de 
cultură a .tineretului din Sibiu 
sînt toți tineri. Acești oameni 
minunați vor să adauge vieții 
lor cotidiene o nouă dimensiune. 
Mașinile lor zburătoare sînt, 
pe hîrtia milimetrică, gîndite în 
cel mai mic amănunt. Dar nu, 
pe hîrtie e doar ultimul tip al 
elicopterului, celelalte sînt acum 
mașini „învechite".

Deocamdată, „Bantacopterul 
01“ e gata de zbor. Să-l urăm 
cer senin.

GRIGORE TRAIAN POP

tin Gheorghe, Ion Ressu, Dan 
Constantinescu, Constantin Ri- 
tivoiu, Sabina Ivașcu ș.a.), 
satisfacția descifrării în lu
crările lor, uneori fie și 
numai în premise, tendința 
unei marcate deschideri spre 
realitate și social, spre ințele- 
gerea rosturilor fundamentale 
ale artei. Deci, sîmburele uneț 
continuități, semnele sigure ale 
unei aspirații comune tuturor 
generațiilor.

Notăm în acest an, de aseme
nea, ca pe o preocupare funda
mentală, stăruința artiștilor de 
a celebra în impunătoare mo
numente memoria unor mar
cante personalități istorice și 
culturale românești. în stiluri și 
în viziuni diverse, în interpre
tări originale, ei continuă în 
contemporaneitate lecția de pa
triotism a înaintașilor, exem
plaritatea unor destine încăr
cate de bogate sensuri, mesajul 
peste timp al unor nobile și ge
neroase idealuri. în fiecare an, 
ca și în anul care a trecut, ar
tiștii adaugă noi, importante ca
pitole marii epopei naționale pe 
care cultura noastră socialistă o 
încheagă cu devoțiune și una
nim efort, ca pe o capitală și 
colectivă construcție, ce va să 
vorbească viitorimii despre as
pirațiile noastre, despre res
pectul pe care îl datorăm pă- 
mintului, poporului și istoriei. 
In anul care a trecut s-au înăl
țat statuile lui Dosoftei (Iași), 
Ștefan cel Mare (Vaslui), Can- 
temir (la Milano), s-au ampla
sat : Relieful . înfățișînd încoro
narea lui Mihai Viteazul (Alba 
Iulia), busturile lui Eminescu, 
Blaga, Cloșca, Sava Henția. Lu- 
crețiu Pătrășcanu în locurile lor 
natale. Tot în anul care a tre
cut am surprins în expoziții și, 
deopotrivă. în ateliere nume
roase lucrări și proiecte ce a- 
veau ca temă războiul de in
dependență. Ele, noile opere ce 
vor fi create în acest an, măr
turisesc dorința artiștilor de a 
adînci sensurile acestui mare e- 
veniment istoric, de a-i reda în 
forme artistice autentice și 
convingătoare grandoarea, va
lențele sale simbolice. Pentru 
că acest eveniment dă formă 
trainică aspirației de veacuri a 
poporului nostru de a trăi în li
bertate, pentru că el certifică, 
în lume, prezența, voința și 
forța României moderne.

C. R. CONSTANTINESCU
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TELEGRAME
Președintele federal al Confederației Elvețiene, RUDOLF GNXGI, 

a trimis președintelui Republicii Socialiste România, 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Pentru urările cordiale pe care Excelența Voastră mi 
sat cu prilejul alegerii mele în funcția de președinte 
Confederației Elvețiene vă exprim mulțumiri călduroase.

La rindul meu vă îog să primiți cele mai bune urări de prospe
ritate pentru dumneavoastră personal și pentru viitorul țării dum
neavoastră.

NICOLAE

le-a adre- 
federal al

actualitatea
Președintele Republicii Islamice Mauritania. MORTAR OULD 

DADDAH, a trimis președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Am fost foarte mișcat de mesajul de urări pe care dumneavoastră 
ați binevoit să mi-1 adresați cu prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a independenței țârii mele. Exprimîndu-vă sincerele mele mulțu
miri, sint bucuros să adresez, dumneavoastră, și poporului român, 
cele mai bune urări de fericire și prosperitate.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele 
considerațiuni.

AVIZII*
MANIFESTĂRI 
CULTURALE

STUDENȚEȘTI

Președintele Republicii Populare Bangladesh, ABU SADAT MO
HAMMAD SAYEM, a trimis președintelui Republicii Socialiste 
România. NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

în numele guvernului si poporului Republicii Populare Ban
gladesh și al meu personal transmit Excelenței Voastre sincere 
mulțumiri pentru caldul mesaj de salut adresat cu prilejul Zilei 
naționale

împărtășesc pe deplin convingerea Excelenței Voastre că rela
țiile de prietenie dintre cele două țări ale noastre vor continua să 
se dezvolte în anii viitori.

Vă rog să acceptați, Excelență, cele 
täte și fericire personală, de bunăstare 
român.

mai bune urări de sănă- 
și prosperitate poporului

Sudanulul, GAAFAR MO-Președintele Republicii Democratice a_________ , ____________
HAMMED NIMEIRI, a trimis președintelui Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Vă adresez mulțumirile și gratitudinea mea pentru amabilul dv. 
mesaj de felicitare pe care mi l-ați trimis cu ocazia Zilei inde
pendenței noastre.

Vă urez, Excelenta Voastră, sănătate deplină și bunăstare, iar 
poporului dv. prieten progres continuu.

SOSIRE
Miercuri a sosit fa Capitală o 

delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist Bulgar, condusă de 
tovarășul Radoslav Radev, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.B., care la invitația C.C. al

X

P.C.R. va efectua o vizită pen
tru schimb de experiență în țara 
noastră.

La sosire, oaspeții au fost sa
lutați de tovarășul Teodor Ma
rinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid. Au fost de față re
prezentanți ai Ambasadei R. P. 
Bulgaria la București.

Titlului de elev CRONICA
U. T. C.

(Urmare din pag. I)

xistenței de elev, însumînd 
norme unanim acceptate și res
pectate de marea majoritate, 
l-ar putea convinge că acestea 
reprezintă un cod de comporta
ment compatibil cu titlul de 
elev al școlii de azi.

„Un tinăr o dată în viață are 
18 ani și poate ciocni la această 
vîrstă un pahar de bere cu un 
prieten" — afirmă elevul încre
dințat că el deține adevărul. Ei 
bine, nu : un tinăr cu uniformă, 
și chiar fără uniformă, atita 
vreme cit este elev nu-și poate 
îngădui abateri din drumul spre 
școală ori de la școală, prin 
restaurante. Nici măcar o dată. 
Nici măcar la 18 ani. Consuma
torii din local n-aveau de unde 
să știe că ei se află pentru prima 
dată înțr-un local, nici ce eve
niment i-a adus acolo. Aceștia 
au văzut doi tineri în uniformă, 
și prin ei au văzut școala, li
ceul așezat in fața sticlelor cu 
bere.

Mîhnirea și indignarea celui 
care ne scrie pot fi înțelese. Nu 
e puțin să duci cu tine in viață, 
drept amintire de la împlinirea 
vîrstei de 18 ani, deci trecerea 
la altă calitate socială, aceea de 
tinăr major, o sancțiune, și nu 
ușoară.

Dar gravitatea sancțiunii, 
justificarea ei, n-o punem aici 

N-ar fi corect din

Ieri a părăsit Capitala, in- 
dreptindu-se spre Dublin, o 
delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de to
varășa Georgeta Lazăr, vice
președinte al “ 
U.A.S.C.R., care va Partici
pa la cel de al 
Congres al Uniunii 
nale a Studenților din Ir
landa.

• La Casa de cultură „Grigo- 
re Preoteasa“ s-a reluat activi
tatea tuturor cercurilor pe pro
bleme. Ieri, membrii cercului de 
speologie „Emil Racoviță“ au a- 
nalizat activitatea de cercetare 
in cursul vacanței a peșterți 
Cloșani. Astăzi, cercul ..Etos“ 
invită studenții la o dezbatere 
asupra răspunderii disciplinare, 
cu concursul tovarășului Corne- 
liu Turianu, vicepreședinte al 
Judecătoriei sectorului 8. Cercu
rile artistice fac repetiții pentru 
apropiatele confruntări cu pu
blicul casei. • Ieri, Casa de cul
tură a studenților din Craiova a 
prezentat în cadrul cenaclului 
„Mesaj comunist“ un spectacol 
de poezie și muzică, de creații 
studențești. Mîine este progra
mată o seară evocînd Indepen
dența de stat a României — act 
al voinței de libertate națională 
a poporului român. Expune 
conf. univ. dr. Ion Călin, 
mează un moment de poezie 
triotică.

• Studenții timișoreni au 
vitat astăzi pe redactorul Nico- 
lae Chilie de la Agerpres la o 
dezbatere cu tema „O.N.U. după 
30 de ani de la prima sesiune a 
Adunării Generale“. Mîine, cu 
concursul Arhivei naționale de 
filme, membrii cineclubului vor 
discuta cu colegii interesați des
pre realizarea filmului „Un 
condamnat la moarte a evadat“.

• Din programul Casei de 
cultură a studenților din Cluj- 
Napoca reținem : astăzi — Spec
tacolul de muzică populară și 
ușoară, susținut de Ansamblul 
artistic al casei ; prezentarea de 
diapozitive, înfățișînd mînăstiri- 
le pictate din Moldova, mîine — 
Viața în regiunile polare — p- 
daptarea Ia frig, expunere fă
cută de acad. Eugen Pora.

Ur- 
pa-

ln-

Consiliului

XVIII-lea
Națio- BLOCUL K 10

Noul bloc de locuințe K 10 din 
cel mai tinăr cartier din

Ultimele zile de vacanță sint folosite intens de către elevi atit 
pentru recrearea propriu-zisă cit și pentru finalizarea unor ac
țiuni de durată. Din programul atit de bogat am 
răsfoire întîmplătoare a jurnalului de vacanță, din 
elevilor citorva județe.

reținut, la o 
manifestările

o IAȘI. Cele mai apreciate 
activități de către școlarii 
ieșeni sint matineele dansan
te. organizate la Casa de cul
tură a elevilor și studenților. 
Ele programează zilnic, între 
altele, medalioane politice, 
întîlniri cu personalități ale 
lașului, poeți, oameni de 
artă și cultură. Formațiile 
școlare din municipiu și din 
județ au concurat la alcătui
rea ; unui festival folcloric. 
Tot acum se desfășoară și fa
zele pe municipiu la șah. 
handbal și baschet.

SIBIU. Vacanța este un 
bun prilej pentru elevii si- 
bieni să-i desemneze pe re
prezentanții lor la ample com
petiții cultural-artistice. A- 
cum a avut loc faza pe școa
lă pentru concursul expozi
țiilor de foto și artă plasti-

lăți — Microraionul 39 b va 
rămine o notă distinctă în acest 
peisaj urbanistic. Pentru că blo
cul K 10 s-a integrat unei ac
țiuni curajoase pe linia îmbină
rii învățămintului cu producția 
mai puțin obișnuite : lucrările 
de finisare de la cele 20 de a- 
partamente de la prima scară 
au revenit elevilor anului V al 
Liceului industrial de construc
ții civile din Galați. Ei au exe
cutat tencuieli interioare, lu
crări de pardoseli cu parchet și 
mozaic, zugrăveli și vopsitorie. 
Pentru prima dată elevii reali
zează in flux continuu o ase
menea lucrare In cadrul practi
cii de producție. Muncind cu pa
siune, aplicînd cunoștințele a- 
cumulate la cursurile teoretice, 
cei 24 de elevi au trecut cu 
bine examenul de viitori mun
citori calificați pe șantierele de 
construcții. Dintre cei care au 
obținut notele maxime, reținem 
numele elevilor Vasile Bogatu, 
care a Îndeplinit atribuția

zile se des-că. Tot în aceste 
fășoară faza de masă a con
cursului „Tinere condeie“ și 
„Momente din istoria înfăp
tuirii unității naționale a po
porului român sub Mihai 
Vodă Viteazul“. Se fac am
ple pregătiri pentru carnava
lul la patinoarul tineretului 
de sîmbătă.

sindicatelor din municipiul 
Buzău elevii liceului de mu
zică au prezentat un reușit 
concert de muzică clasică ro
mânească. în prealabil, cole
gii lor din activul U.T.C. al 
Liceului „Bogdan Pctriceicu 
Hașdeu“ s-au întîlnit la un 
schimb de opinii cu tinerii 
de la întreprinderea de uti
laj terasier.

o BUZĂU. In afara pre
zenței la taberele 
acțiunile elevilor 
sint concentrate la cluburile 
vacanței organizate la nive
lul școlilor și orașelor, la ca
sele de cultură. La Buzău, 
Rm. Sărat, Pătîrlagele, Po
goanele, Beceni, cluburile 
sint asaltate zilnic de un 
mare număr de tineri, dor
nici să-și încerce șansa la 
concursurile sportive de sală. 
Ieri, la Casa de cultură a

centrale, 
buzoieni

o IALOMIȚA. Serile de 
film, programele cultural-ar
tistice organizate la Clubul 
tineretului din Slobozia, ac
țiunile de muncă patriotică 
sint frecvente pe agenda va
canței. Un fapt meritoriu il 
constituie insă întrunirea în 
această vacanță a încă 100 de 
elevi pentru a deprinde mî- 
nuirea motopompelor. Sint 
tineri din comunele care vor 
avea nevoie de sprijin în 
campania de vară la irigații. 
Această a 3-a serie comple
tează cifra de 400 motopom- 
piști-elevi, instruiți din ini
țiativa Comitetului județean 
Ialomița al U.T.C.

iE-; . i

PARTICIPANT! LA VIĂȚA 
ECONOMICO- 

SOCIALĂ A COMUNEI

șef de echipă, Maria Cristofan, 
Ioana Frunză, Victorița Gher
man, Aida Chircău șl Maria 
Sandu. (C.I.)

1 AM

PRIMELE DISCURI 
ALE ANULUI

In„Electrecordul“ lucrează 
momentul de față la mal multe 
discuri care vor ajunge săptă
mâna viitoare în magazine. Pri
mul disc înmănunchează sub 
același titlu — „Tricolorul" — 
cintece patriotice, mai vechi și 
cele inspirate din activitate, în 
interpretarea Corului de copii 
al Radioteleviziunii. Sub gene
ricul „Baladă pentru acest pă- 
mînt“, un alt disc prezintă „pie
sele“ distinse cu premii și men
țiuni la Festivalul de muzică 
ușoară Mamaia 1975, cintate de 
cunoscuți interpreți, în compa
nia orchestrei Sile Dlnlcu. Cel

de al 15-lea disc din seria „Is
toria muzicii universale in e- 
xemple“ este dedicat compozi
torului Johannes Brahms. Va fi 
însoțit de o amplă broșură ex
plicativă a compozitorului Zeno 
Vancea. în ciclul „Personalități 
de seamă ale culturii româ
nești“, din Fonoteca de aur a 
Radioteleviziunii, este progra
mat în zilele următoare un disc 
dedicat lui George Căllnescu, 
care va reda Cuvîntul rostit de 
acesta la Academia R.S.R. cu 
prilejul sărbătoririi sale_____  __________ la 
Vîrstă de 60 de ani, precum și 
versuri proprii în lectura auto
rului. Pentru adolescenți reco
mandăm înregistrarea versiunii 
dramatizate „Singur pe lume" 
de Hector Malot. In rolul princi
pal Silvia Chicoș. Vor mai apă
rea citeva discuri de muzică 
populară. Reamintim un disc de 
format mic cu muzică olteneas
că, interpretată de Valeriu 
Sfetcu și Ileana Ciuculete, 
bil, din județul Mehedinți.

într-un recent schimb de ex
periență întreprins la Școala ge
nerală de 10 ani Galicea (Vîl- 
cea), printre altele mi-a reți
nut atenția cabinetul de științe 
sociale, unde erau popularizate 
obiectivele cincinalului actual. 
O parte din ele se refereau la 
ascendenta devenire urbanistică 
a localității.

Spre edificare, menționăm ci
teva din aceste obiective : ali
mentarea cu apă potabilă, con
strucția unei centrale termice, 
modernizarea drumurilor, ridi
carea unui dispensar-staționar, 
a unei case de nașteri, creșă, 
grădiniță, baie publică, sală de 
gimnastică, teatru de vară, blo
cul poștei, complexul de deser
vire, piața agroalimentară.

Numai pentru realizarea a- 
cestor obiective, investițiile a- 
locate se ridică ia suma de peste 
50 milioane lei.

Elevii școlii de aici, alături 
de ceilalți tineri din comună 
și-au propus să contribuie la în
florirea localității prin acțiuni 
patriotice, prin munca depusă 
în cadrul atelierelor .școlare la 
realizarea unor obiective nece
sare dotărilor respective etc.

La noua Casă de cultură din 
Deva a avut loc vernisajul tra
diționalei expoziții anuale de 
pictură, grafică, sculptură și gra
vură a artiștilor plastici hune- 
doreni. Inspirate din frumuse
țile meleagurilor, folclorului și 
obiceiurilor locale, din tradițiile 
de muncă și luptă ale muncito
rimii hunedorene, din minuna
tele izbînzi repurtate in anii 
socialismului, lucrările dovedesc 
profunzime în elaborare, o deo
sebită sensibilitate cromatică. 
Atit în privința tematicii abor
date, cit și a transpunerii ei ar
tistice. expoziția județeană do 
pictură, grafică și sculptură re
prezintă un izbutit efort de a- 
liniere a creatorilor hunedoreni 
la nivelul exigențelor artei 
noastre plastice contemporane.

ALEX BÄLGRÄDEAN

am- Profesor 
GHEORGHE MIHAI

în discuție.
moment ce n-am stat de vorbă 
cu cei care au acordat-o, n-am 
analizat existență unor „ante
cedente“ disciplinare din viața 
celor doi elevi. Nu analizăm 
nici măsurarea faptei la dimensi
unile notei 7, nici compatibili
tatea amendării unor greșeli de 
comportament cu tunsul, folo
sit ca sancțiune disciplinar-edu- 
cativă. Vrem să credem că a- 
cest caz se va rediscuta în con
siliul pedagogic, colectivitatea 
de profesori apleeîndu-se cu 
mai multă luare aminte asupra 
faptelor. Poate chiar inspecto
ratul școlar va avea in atenție 
o asemenea problemă, nu lip
sită de importanță, privitoare la 
cum se acordă sancțiunile, cum 
se analizează datele care atrag 
după sine sancțiuni, cum se dis
cută cu elevii și sint convinși 
de justificarea acestora, altmin
teri sancțiunea neavînd nici o 
valoare. Noi discutăm aici cu 
semnatarul scrisorii, perseve
rent în părerea că nu s-a aflat 
în culpă. El apasă prea insis
tent pe : „a fost prima dată“,... 
„la majorat poți încălca re
gula“,... „tovarășul locotenent 
de miliție îi neglijează pe ade- 
vărații huligani din oraș, ocu- 
pîndu-se de doi accidentali vi
zitatori ai restaurantului“ etc. 
Apelul la calm și luciditate e 
absolut necesar pentru a în
toarce privirea tînărului spre 
sine, în primul rînd „în grădina 
sa“, nu a altora și a-1 preveni 
de eroarea disculpării prin „de 
ce nu-i vede pe ceilalți și ne 
vede doar pe noi ?“. Paranteze 
cu derogări de la corectitudine 
nu sint prevăzute nicăieri, în 
nici up regulament.

Și o sugestie. Cazul celor doi 
elevi era un prilej de dezbatere, 
aducător de mai multă înțelep
ciune pentru 
colegii din 
cistă, care ar 
mere de cite 
cu vederea.
actele de indisciplină și de cite 
ori nu. într-o asemenea dez
batere și nu în altă parte s-ar fi 
spus adevăruri despre nevoia de 
a respecta personalitatea tînăru
lui. de a nu-1 leza cu etichete, 
chiar dacă acesta primește sanc
țiuni meritate.

După cum acea zi din viața 
lui Adrian Bunescu putea fi un 
eveniment care să rețină aten
ția. Trebuiau „să-i facă cinste“ 
echipa de uteciști a clasei, co
legii din școală. O cinste cum îi 
șade bine acestei vîrste, cadru
lui școlăresc, uniformei : o se
rată în școală dedicată tînăru
lui major — poate și altora 
care aniversau această vîrstă — 
cu felicitări și dans, și muzică, 
cu glume și voie bună. De ce 
uită școala, că asemenea eveni
mente ale vieții elevului sint 
propriile ei evenițnente, sărbă
tori; de ce organizația U.T.C. ig
noră aceste lucruri ?

ei, ca și pentru 
colectivitatea ute- 
fi înclinați să nu- 
ori pot fi trecute 
privite concesiv,

în aceste zile de lamă ge
roasă vînatul trebuie ocrotit și 
ajutat să trăiască în condiții 
corespunzătoare. în acest sens, 
lucrătorii ocoalelor silvice, filia
lele vînătorilor și pescarilor 
sportivi participă la distribui
rea hranei in teren acolo unde 
a căzut zăpada sau au înghețat 
apele. Sint alimentate hrănito- 
rile confecționate special, în ba
zine se fac copci pentru salva
rea populației piscicole. Acțiu
nea cere multă operativitate, 
ceea ce impune și un sprijin 
din partea tinerilor acolo unde 
este cazul.

V. CABURGAN
Rubrică realizată de 
V. RAVESCU

15 ani cu întreaga 
fi talentul său con-

minime vor oscila 
,și zero grade, mai 
estul Transilvaniei și 
țării, iar cele maxl- 

-3 și +7 grade. Local

VASILE DĂNILĂVASILE DANILA

Noua fi moderna sală de sport din Brașov Foto : O. PLECAN

Un prilej de bucurii și îm
pliniri pentru tinărul pro
iectant Vasile Dănilă îl con
stituie deslușirea și pătrun
derea tot mai adîncă in arta 
dramatică. înzestrat cu au
tentice și originale cali
tăți interpretative, actorul 
amator Vasile Dănilă a gă
sit în această nobilă pasiu
ne, încă de pe băncile liceu
lui, rădăcini intime. Pasiunea 
și talentul său sint materiali
zate în compoziții cu adevă
rat notabile pe scenele Clu
bului Tineretului, ale Casei 
de cultură a sindicatelor și

Clubului Combinatului Side
rurgic.

Iubitorii teatrului din Ga
lați l-au aplaudat de nenu
mărate ori pe acest înflăcărat 
mesager al Thaliei, răsplă- 
tindu-l pentru munca asidui 
pe care o depune zi de zi, 
după cele opt ore în fața 
proiectelor și a planșetelor^

La cei 27 de ani ai

comunistul Vasile Dănilă se 
poate mindri cu bogatul și 
fructuosul repertoriu abor
dat. Nota zero la purtare, Să 
nu vă plîngeți, Hei, oameni 
buni, Zorii ia 4,54, Arca bu
nei speranțe, Epoleții invizi
bili sint doar citeva piese în 
care Vasile Dănilă a deținut 
cu succes rolul titular. Pre
miile ciștigate ii încununează 
pasiunea pe care nu a dez
mințit-o nici o clipă. Am re
ținut că din anul 1968, la 
fiecare ediție a Festivalului 
de teatru pentru amatori 
„I. L. Caragiale", a obținut 
medalia de aur. La toate 
acțiunile specifice celor trei 
instituții culturale unde acti
vează, Vasile Dănilă este pre
zent de 
dăruire 
firmat.

După cum ne comunică Insti- 
va 
în 
și 

ce- 
va-

tutul meteorologic, vremea 
fi rece, mai ales noaptea. 
Maramureș, Transilvania 
Moldova și se va încălzi in 
lelalte regiuni. Cerul va fi 
riabil. Izolat, in Crișana, Mara
mureș, nordul Transilvaniei și 
al Moldovei se vor semnala 
precipitații slabe mal ales sub 
formă de ninsoare. Vîntul va 
sufla slab plnă la potrivit. Tem
peraturile 
între —10 
scăzute în 
nord-estul 
me între - 
se va produce ceață slabă.

(Urmare din pag. I)

și tineri constructori, mineri, 
strungari, frezori, chimiști, tex- 
tiliști. Ce fac organizațiile U.T.C. 
pentru integrarea navetiștilor în 
viața colectivului din care fac 
parte ? Cum sint mobilizați ei la 
realizarea angajamentelor uni
tăților economice in care mun
cesc ? Ce fac organizațiile de la 
sate pentru atragerea tinerilor 
navetiști la acțiunile organizate 
in comună ? Cine se ocupă de 
activitatea politico-educativă In 
rindul navetiștilor ? Iată citeva 
întrebări pe care ni le-am puș 
in timp ce călătoream cu tre- 
nul-cursă de dimineață sau de 
după-amiază, împreună cu tine
rii care, de multe ori, după ter
minarea celor opt ore de muncă, 
sint numiți navetiști șt atit.

In urmă cu citeva zile, un se
cretar al organizației U.T.C. din- 
tr-o mare întreprindere îmi spu
nea că nu poate iniția ac
țiuni cu tinerii din unitate de
oarece majoritatea sint navetiști. 
In citeva sate unde am întrebai 
despre activitatea culturală, de
spre acțiuni ale organizației 
U.T.C. mi s-a răspuns că in co
mună au rămas puțini tineri și 
nu se poate face mare lucru. Dar 
navetiștii nu se întorc 
care seară in sat ? Ce 
nizațiile U.T.C. pentru 
lor la viața satului ? 
prindere ■ nu iau parte
nile organizației U.T.C.
vetist, n-are timp, deci nu poate 
veni la muncă patriotică, la bri
gada artistică de agitație, la 
spectacole". In sate sint socotiți 
tot navetiști și nimeni nu-i chea
mă să ajute la strînsul recoltei, 
la terminarea construcției școlii 
sau a noului magazin, să facă 
parte din ansamblul căminului 
cultural. Tinerii respectivi rămîn 
insă „navetiști" și in ceea ce 
privește pregătirea lor politică 
și profesională, calitatea produ
selor executate, disciplina. Există
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la mulți factori de răspundere 
tendința de a exagera dificultă
țile provocate de necesitatea de
plasării tinerilor dintr-o locali
tate in alta. Vina unor neimpli- 
niri este dată pe aceste greutăți 
provocate de navetism. .

La un schimb de experiență 
• organizat de Comitetul județean 

Argeș al U.T.C. intre secretarii 
organizațiilor de tineret de la 
sate și membrii comitetelor 
U.T.C. din întreprinderile jude
țului au fost scoase in evidență 
zeci de posibilități pentru o ac
tivitate politico-educativă puter
nică in rindul navetiștilor. Una 
dintre cele mai eficiente acțiuni 
propuse aici, ale cărei rezultate 
au fost deja cunoscute, se nu
mește „Acasă la navetiști". In 
stațiile de autobuze din comune 
cu navetiști au fost expuse ga
zete de stradă in care sint popu
larizate rezultatele pozitive sau 
negative ale tinerilor originari 
din satele respective. Brigăzi ar
tistice de agitație ale unor orga
nizații U.T.C. se deplasează du-, 
minica in satele din județ unde 
prezintă pe scenele căminelor 
culturale aspecte din munca ?f 
modul de comportare ale tinerilor 
din localitate. în întreprinderea 
unde lucrează. In unele unități 
economice se folosește sistemul 
scrisorilor. Familiile tinerilor cu 
rezultate bune sint felicitate in 
scris, de către conducerile între
prinderilor, iar abaterile discipli
nare ale unor uteciști sint aduse 
la cunoștința părinților. Iată o 
astfel de secvență din acest per
manent „dialog de la distanță" 
existent între întreprindere și 
familiile tinerilor: „Am primit 
scrisoarea dv — scrie Iosij 
Bucur întreprinderii mecanice 
Muscel — și din ea am văzut 
că fiul meu, Ion Iosif, are un 
număr mare de absențe nemoti
vate. fapt care ne-a supărat tare 
mult. De aceasta îmi dau bine 
seama, că eu am lucrat 12 ani

ei în fie- 
fac orga- 
atragerea 
In între- 
la acțiu- 

„E na-

la mină, dar nu am lipsit nici o 
zi. Noi l-am învățat mereu de 
bine, dar acum fuge de noi că 
s-a făcut mare. Vă mai spun că 
am aflat că joacă și cărți unde 
pierde banii pe care-i are. Vă 
rugăm să-l chemați in fața tine
rilor, in ședință că numai așa 
se poate îndrepta". In unele în
treprinderi s-au înființat cluburi 
ale navetiștilor. Cum de cele mai 
multe ori mașinile sau trenurile 
sosesc înainte de începerea pro
gramului, tinerii merg în aceste 
cluburi unde pot citi ziare, re
viste, cărți, pot asculta muzică. 
Pe mașini s-au instalat stații de 
radio. In fiecare autobuz, tren, 
propagandiști ai organizațiilor 
de partid și U.T.C. ii însoțesc pe 
navetiști și sint organizate, ast
fel, în timpul călătoriei, adevă
rate lecții de tnvățămînt politic.

Aceste acțiuni politico-educa
tive întreprinse de organizațiile 
U.T.C. din județul Argeș sint, 
desigur, doar citeva din inițiati
vele ce se pot întreprinde pen
tru o mai puternică mobilizare 
a navetiștilor la realizarea anga
jamentelor întreprinderilor, la 
înfrumusețarea comunelor și sa
telor unde locuiesc. Sint nece
sare intervențiile organizațiilor 
U.T.C. pentru îmbunătățirea con
dițiilor de transport, pentru trăi
rea In întregime de către tinerii 
navetiști a vieții organizațiilor 
din întreprinderi sau sate, pen
tru ridicarea continuă a nivelu
lui lor de pregătire politică și 
profesională. Rezultatele bune 
obținute de unele organizații 
U.T.C. în acest domeniu au scos 
în evidență existența unor mari 
rezerve care trebuie pe deplin și 
cit mai urgent valorificate. Dru
mul de fiecare zi, dintre sat și 
întreprindere, este încă in unele 
locuri un drum cu .ocolișuri“ 
mari. Printr-o intensă muncă 
politico-educativă, organizare și 
disciplină, acest drum trebuie să 
devină cit mai scurt.

Handbal STEAUA — cîștigătoarea 
turneului de la Offenburg

Turneul internațional masculin de handbal desfășurat în orașul 
vest-german Offenburg s-a încheiat cu victoria echipei Steaua 
București, care a terminat neînvinsă competiția, totalizind 
6 puncte. Pe locurile următoare s-,au clasat echipa poloneză Po
gon Zabrze — 4 puncte, o selecționată regională — 2 puncte și 
formația iugoslavă Zelezniciar Sarajevo — zero puncte.

• PESTE ClTEVA ZILE 
va începe selecția lotului re
publican de box care urmea
ză să-și înceapă pregătirile 
in vederea campionatelor 
europene pentru tineret (sep
tembrie în Turcia la Izmir). 
Federația noastră a stabilit 
ca antrenorul principal al lo
tului să fie maestrul sportu
lui prof. Eustațiu Mărgărit.

DIN SPORTURILE SEZONULUI ALB
Bob

• Competiția internațională 
de bob (două persoane) dotată 
cu „Cupa Națiunilor" s-a înche
iat la Koenigsee (Bavaria) cu 
victoria echipajului R.F. Ger
mania I (Georg Heibl — Fritz 
Ohlwaerter), cronometrat în 
cele două manșe cu timpul to
tal de l’24’’38/100 (42”15/100 plus 
42”23/100). Pe locurile următoa
re s-au clasat echipajele Elve
ției (Erich Schaerer — Josef 
Benz) — l’24”44/100 și R.F. Ger
mania II (Ștefan Gaisreiter — 
Donat Ertel) — l’24”55/100.

Ultimele două manșe nu s-au 
disputat din cauza condițiilor 
atmosferice nefavorabile.

In clasamentul general pe e- 
chipe, pe primul loc s-a situat 
R.F. Germania — 131 puncte, 
urmată de Elveția — 118.puncte, 
Austria — 103 puncte, Italia — 
80 puncte, Anglia — 64 puncte 
etc.

bov Sadcikova (U.R.S.S.) —
43”37/100 ; 1 000 m : Liubov Sa
dcikova (U.R.S.S.) — 1’29"
33/100 ; 3 000 m : Nina Statkie- 
vici (U.R.S.S.) — 5’01”24/100.

Schi

• MIERCURI ÎN CAPI
TALĂ în cadrul campiona
tului național feminin de 
baschet s-a disputat întîlni- 
rea dintre echipele Olimpia 
și Universitatea Timișoara, 
jucătoarele bucureștene au

al boxului (W.B.C.), cu se
diul permanent la Ciudad 
de Mexico, a fost abordată 
eventuala unificare între 
W.B.C. și W.B.A. (organiza
ția boxului profesionist din 
S.U.A.), dar reprezentantul 
Africii, Hassin Hamouda, s-a 
opus tentativelor de dialog 
cu W.B.A., care nu a lichi
dat încă practicile rasiale. 

Consiliul W.B.C. a însăr
cinat totuși pe 
Fernand Leclerc 
neze posibilitățile 
între cele două
boxului profesionist pentru 
unificarea regulamentului.

francezul 
să exami- 
unui acord 
foruri ale

Patinaj
• întrecerile din ultima zi a 

concursului internațional de pa
tinaj viteză de la Inzell s-au 
desfășurat in condiții atmosfe
rice neprielnice (ploaie și vînt 
în rafale). Din această cauză o 
serie de concurenți, printre care 
Tatiana Averina, Valeri Mura
tov (U.R.S.S.), Sheila Young și 
Peter Muller (S.U.A.) nu 
mai prezentat la start.

Iată cîștigătorii probelor dis
putate : masculin : 500 m : Ev- 
gheni Kulikov (U.R.S.S.) — 39” 
33/100 ; 1 000 m : Jos Valentijn 
(Olanda) — l’21”23/100 ; 1 500
m : Hans van Helden (Olanda) 
— 2'04”82/100 ; 10 000 m : An
drew Barron (Canada) — 16’44” 
29/100 ; feminin : 500 m ; Liu-

• La Castelrotto (Italia) 
început întrecerile „Săptămînii 
internaționale a schiului de 
fond", la care participă sportivi 
și sportive din Bulgaria, R.D. 
Germană, R.F. Germania, Elve
ția, U.R.S.S., Italia și alte țări.

Proba masculină de 30 km a 
revenit lui Dietmar Klause 
(R.D. Germană) cu timpul de 
1 h 14’43”8/10. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Franz Renngli 
(Elveția) — 1 h 15’43”l/10 și 
Wolff Juergen (R.D. Germană) 
— 1 h 15’51”5/10. Cursa femini
nă de 5 km a fost dominată de 
schioarele din R.D. Germană, 
clasate pe primele trei locuri. 
A ciștigat Monika Debertshaeu- 
ser — 18’03”l/10, urmată de Bar
bara Petzold — 18’05”l/10 și Ve- 
ronika Schmid — 18’06”5/10. In 
proba de 15 km rezervată ju
niorilor a terminat învingător 
bulgarul Ivan Lebanov — 41’38" 
2/10, urmat de Peter Zipfel 
(R.F. Germania) — 42’44” și A- 
natoli Ivanov (U.R.S.S.) — 
43’31”l/10.

SPORTIVA
internaționale

• COMISIA 
a Federației 
de automobilism a anunțat 
că „Marele Premiu“ al Ar
gentinei, care urma să se 
desfășoare duminică, 11 ia
nuarie, la Buenos Aires, a 
fost anulat.

în această situație, prima 
probă a campionatului mon
dial de automobilism rezer
vată piloților de formula I va 
fi „Marele Premiu“ al Bra
ziliei, programat la 25 ia
nuarie, la Sao Paulo.

cutului atlet columbian Vic
tor Mora, care a terminat 
învingător și în tradiționalul 
concurs disputat în noaptea 
Anplui Nou pe străzile ora
șului brazilian Sao Paulo.

La Punta del Este, Victor 
Mora a fost cronometrat pe 
distanța de 8 400 m cu tim
pul de 24'05’’9/10, intrecin- 
du-i în ordine pe italianul 
Franco Fava, vest-germanul 
Detlev Uhlemann șl brazilia
nul Jose Romao.

s-au

• După desfășurarea probei 
feminine de slalom special de 
la Hrebeinok (Munții Tatra), in 
care victoria a revenit schioa- 
rei cehoslovace Jana Soltysova. 
lideră a clasamentului general 
al „Cupei Europei" la schi se 
menține sportiva austriacă Bri- 
gitte Schroll, cu 28 puncte. O 
urmează în clasament Jana Sol
tysova și norvegiana Torill Fjel- 
stad — ambele cu cite 25 
puncte.

• AU ÎNCEPUT 
CERILE turneului 
Monterrey (Mexic) primul 
concurs al celei de-a 9-a 
ediții a Circuitului interna
țional de tenis W.C.T.

în primele două partide 
disputate, ‘ '
(S.U.A.) l-a 
6—1 pe
(India), iar 
Dibbs l-a eliminat cu 3—6, 
6—3, 7—6 pe compatriotul 
său Sandy Mayer.

ÎNTRE-
de la

Cliff Richey 
întrecut cu 6—1, 
Anand Amritraj 
americanul Eddie

• CU PRILEJUL REU
NIUNII Consiliului mondial

• REZULTATE ÎNREGIS
TRATE in primele meciuri 
din cadrul grupelor sferturi
lor de finaîă ale competiției 
internaționale masculine de 
baschet „Cupa Koraci" : 
Standard Liege — Jugoplas- 
tika Split 83—87 ; F.C. Bar
celona — Olimpique Antibes 
(Franța) 112—65 ; Akademik 
Varna — Sinudyne Bologna 
71—80 ; Partizan Belgrad — 
Tus Leverkusen 96—83; Bri- 
na Rieti (Italia) — Juventud 
Badalona 100—89 ; Mobil- 
quattro Milano — B.C. Berck 
(Franța) 91—88 ; S.C. Le 
Mans (Franța) — Eveil 
Monceau (Belgia) — 81—67.



Evoluția situației politice
din Spania

* Greva lucrătorilor de la metroul madrilen • Reu
niunea de urgență a guvernului spaniol • Declara
ția liderului Comisiilor muncitorești — sindicat al oa

menilor muncii din Spania, aflat în ilegalitate.

Reuniunea 
asupra cooperării 

economice 
internaționale

Greva lucrătorilor de la me
troul din Madrid declanșată în 
sprijinul revendicărilor lor pri
vind îmbunătățirea condițiilor 
de viață continuă în pofida în
cercărilor autorităților de a pu
ne capăt acestei acțiuni : folo
sind grenade cu gaze lacrimo
gene, polițiștii au dispersat pi
chetele de grevă, precum și mai 
multe sute de persoane care au 
încercat să trimită greviștilor 
alimente, trecînd peste cordoa
nele alcătuite de poliție. Un 
purtător de cuvînt al greviști
lor a declarat unui corespon
dent al agenției Reuter din Ma
drid că polițiștii au lovit cu 
brutalitate mai mulți muncitori, 
în apropierea depoului și sta- 
țiilof, ca .și în cartierele mun
citorești, au fost concentrate 
importante forțe de poliție.

Muncitorii aflați în grevă ma
nifestă o atitudine hotărîtă față 
de încercările de _ intimidare ale 
autorităților : guvernul spaniol 
i-a amenințat că va lua „măsuri 
de militarizare“, adică de mobi
lizare a salariaților și aplicare a 
jurisdicției milițare. Se reamin
tește că o astfel de măsură de 
represiune a mai fost folosită 
împotriva greviștilor de la me
trou de regimul franchist în 
1939.

trate în cartierele muncitorești 
și în zonele industriale ale ora
șului.

Dezvoltarea continua a Noua Constituție a Cambodgiei

Condamnare fermă 
a agresiunii Republicii 
Sud-Africane in Angola

Guvernul spaniol s-a reunit, 
marți, într-o sesiune de urgen
ță, pentru a examina situația 
creată în capitală ca urmare a 
grevei generale, declanșate de 
lucrătorii de la metroul madri=- 
len. Comunicatul publicat la 
Madrid informează că guvernul 
„este pregătit să ia toate măsu
rile“ pentru a pune capăt acestui 
conflict de muncă, deoarece, po
trivit constituției spaniole, gre
vele sînt considerate ilegale. Se 
menționează că, în cazul în care 
muncitorii nu vor relua lucrul, 
guvernul își rezervă dreptul de 
a proceda la militarizarea servi
ciilor metroului, ceea ce presu
pune eventuala mobilizare, a sa- 
lariaților. precum și aplicarea 
prevederilor legilor marțiale.

în același timp, importante 
forțe de poliție au fost concen-

Marcelino Camacho, lider al 
Comisiilor muncitorești — sindi
cat al oamenilor muncii din 
Spania, aflat în ilegalitate — a 
declarat, în cadrul unei confe
rințe de presă desfășurate la 
Paris, că in prezent în Spania 
hu se constată schimbări esen
țiale. Dacă regimul este încă 
același — a relevat el — tara. în 
schimb, este complet 
masele fiind hotărîte 
cucerească libertatea și 
le va împiedica. Sînt 
reforme — a afirmat, în conti
nuare, liderul sindical spaniol — 
care să ducă la o schimbare a 
întregii structuri a societății 
spaniole, după aproape 40 de ani 
de dictatură. însă în nici un caz 
nu consider că libertatea trebuie 
să ne fie dată ca un dar — a 
spus Camacho — ea trebuie să 
fie rezultatul luptei poporului 
spaniol.

In legătură cu acțiunile viitoa
re ale Comisiilor muncitorești, 
Camacho a afirmat că acestea 
vor utiliza toate mijloacele de
mocratice de care dispun, inclu
siv recurgerea la grevă, pentru 
a accelera 
niei într-o 
cratică.

cooperam economice 

româno-egiptene

In Cambodgia a fost promulgată o nouă Constituție, care a 
intrat în vigoare la 5 
„Vocea Frontului Unit 
ția China Nouă.

ianuarie — a informat postul 
Național al Cambodgiei“, reluat

de 
de

radio 
agen

diferită, 
acum să 
nimic nu 
necesare

transformarea Spa- 
țară liberă și demo-

Zakaria Tewfik, ministrul co
merțului al Republicii Arabe E- 
gipt, l-a primit pe Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Cu a- 
cest prilej, a fost realizat un 
schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea continuă a schimbu
rilor comerciale și a cooperării 
economice bilaterale. La între
vedere a participat ambasadorul 
țării noastre la Cairo, Petru 
Burlacu.

La palatul Hofburg s-a des
chis Conferința internațională 
consacrată transpunerii în prac
tică a hotărîrii de transformare 
a Organizației Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare industrială

Demisia guvernului italian
Guvernul italian condus de 

premierul Aldo Moro și-a anun
țat, miercuri seara, demisia, 
după o reuniune specială con
vocată în urma hotărîrii Parti
dului socialist de a se retrage 
din majoritatea parlamentară 
care sprijinea actuala coaliție 
guvernamentală, formată din 
democrat-creștini și republicani.

Hotărârea Partidului socialist 
de a-și retrage sprijinul față de 
actualul guvern a fost adoptată 
în cadrul unei reuniuni de două 
zile a Direcțiunii P.S.I., care și-a

început lucrările miercuri la 
Roma. Intr-un document adop
tat în unanimitate, conducerea 
P.S.I. precizează că 
tea s-a dizolvat, 
mai face parte 
Direcțiunea P.S.I.
continuare — apreciază că gra
vitatea situației existente tiu 
reclamă recurgerea la alegeri 
anticipate, ci constituirea unui 
guvern dispunînd de o so
lidă bază parlamentară și con
știent de caracterul de urgență 
al situației“.

„majori t^- 
iar P.S.I. nu 
din aceasta“. 

— se arată în

cititUn comunicat de presă 
la radio de Hu Nim, ministrul 
informațiilor și propagandei al 
Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei (GRUNC), 
relevă că acest act a avut loc 
în conformitate cu rezoluțiile a- 
doptate de al III-lea Con
gres național, întrunit la 14 de
cembrie 1975, și de reuniunea 
cabinetului cambodgian din 3 
ianuarie a.c., în urma cărora 
GRUNC a decis promulga
rea și aplicarea noii Constitu
ții. Comunicatul arată că la reu-

niunea din 3 ianuarie cabi- 
acord

<liii țările socialiste
Nu văzusem încă 

niciodată marea de 
la înălțime și, intr-un 
fel, respingeam ideea 
de a o simți altfel 
decît direct, de-aproa- 
pe, prin atingere, obo- 
sindu-mi și odihnin- 
du-mi privirea cu ne- 
sfirșita-i desfășurare. 
Poate de aceea, alu
necarea avionului ce 
urma să mă poarte 
de la Belgrad la Du
brovnik, printre norii 
albi și pufoși cum 
n-am văzut atît de a- 
proape decît iarna — 
cind totul este alb, alb, 
amețitor de alb — îmi 
dădea o bucurie inti
mă. Știam că va tre
bui să trecem peste 
cimpii și peste ape, 
mai mici sau mai mari, 
ca în orice panoramă 
văzută de la 7 000-8 00(1 
de metri, că apoi ne 
vom intilni și cu mun
ții, iar cind vom pier
de din înălțime ne vom 
apropia ca în filmele 
super-colorate de un 
albastru care nu tot
deauna se dovedește 
atît de albastru. Acum, 
norii învăluitori șter- 
geau o parte din a- 
ceastă presupusă peli
culă și-aveam tot tim
pul să-mi închid ră
suflarea, pregătind a- 
cea inspirație prelun
gită dinainte de a-ti 
roti ochii în jur. Și 
întîlnirea eu Dubrov- 
nikul a fost, într-ade- 
văr, o revelație care 
se merita așteptată. 
Un poet iugoslav a 
numit Dubrovnikul 
„mîndria lagunei noas
tre“. Turiștii străini, 
atrași și cuceriți de 
frumusețea deosebită 
a locului, l-au supra
numit „perla Adriati
cii“. Insulele cart se 
inșiruie în jurul coas
tei orașului — dantelă 
ciudată, rezultat al în
fruntării dintre apa 
albastră și sărată și 
piatra albă și dură — 
au fost comparate eu 
o parură, pentru că, 
într-adevăr, prin as
pectul lor general, su
gerează o asemenea 
podoabă. Dar, dincolo

de toate aceste cores
pondente metaforice, 
Dubrovnikul poate să 
vorbească celor ce-și 
poartă pașii pe ulițele 
sale istorice în graiul 
pe care fiecare il aș
teaptă.

Cei îndrăgostiți de 
soare pot afla la Du- 
brovnik 250 de zile pe

ales leandrii, grădini 
întregi de leandri, îm- 
brăcînd, ca o adevă
rată sărbătoare, străzi 
și ziduri, mingiind ca
sele, pină sub streșini. 
Îngemănarea dintre 
mare. amețitor de 
limpede și amețitor de 
albastră, și munte — 
alb ca un zid de pu
ritate — este deosebit 
de odihnitoare și nu 
Iasă nici un spațiu 
monotoniei. Orașul în

LINGĂ ȚĂRMUL
ADRIATICII...

însemnări din R. S. F. Iugoslavia

an în care suveran 
este astrul zilei. Si
tuat în partea meri
dională a Adriaticii, 
pe aceeași latitudine 
cu Roma și Barcelona, 
orașul reprezintă cu 
adevărat un fel de oază 
subtropicală în care 
o vegetație exotică se 
alătură unui peisaj 
exotic, natural și is
toric, am putea spune. 
Nu atît palmierii și 
chiparoșii mi s-au pă
rut la Dubrovnik exo
tici, cît portocalele au
rind în pom. braz
dele de lavandă, înflo
rind albastru și dăru- 
indu-și răcoarea aeru
lui din jur, dar mai

sine este un adevărat 
muzeu ce vine din ve
chime seculară, respi- 
rind și în prezent prin 
aburul istoriei și al ar
hitecturii create în 
urmă cu cîteva sute 
de ani. Frumusețe și 
istoric, bucurie și pe
renitate, permanențe 
ale Dubrovnikului ca- 
re-i conferă o armo
nie rar întilnită. Pe 
această fericită îmbi
nare, era firesc să se 
dezvolte o adevărată 
industrie turistică. Dar 
litoralul adriatic de pe 
coasta iugoslavă nu se 
exprimă doar prin va
loare exclusiv turis
tică. Oraș al Republicii

Croația, Dubrovnikul 
reprezintă doar una 
din imaginile acestei 
regiuni iugoslave. Cro
ația se distinge in 
peisajul economic al 
R.S.F. Iugoslavia prin 
„specializarea“ în in
dustria petrolieră, ca
re se dezvoltă pe ba
za zăcămintelor aflate 
în partea septentrio
nală a republicii. La 
Rijeka, Sisak și Za
greb pulsează rafină
rii. In aceleași orașe 
s-au dezvoltat indus
triile chimică, farma
ceutică, de materiale 
plastice și de coio- 
ranți. Și să nu uităm 
șantierele de construc
ții navale de la Rije
ka și Split, chiar pe 
coasta mării. Peisajul 
se schimbă nu în da
tele lui fundamentale, 
nu-și pierde configu
rația naturală atît de 
personală. Ceea ce se 
naște nou urmărește 
o însuflețire a locului 
în toate anotimpurile, 
chiar și în zilele fără 
soare, urmărește o ra
mificare cit mai solidă 
spre arborele econo
mic al țării. Expri
mate lapidar — ca, de 
pildă, „în orașul Bac- 
ka, de pe țărmul Mă
rii Adriatice, a început 
construcția celui mai 
mare combinat cocso- 
chimic din R.S.F.I....“, 
ori prezentate ca pre
stigioase succese ale 
dezvoltării țării, poate 
fi vorba despre marea 
magistrală feroviară 
Belgrad-Bar, a cărei 
dare in funcțiune la 
sfirșitul anului trecut 
materializează aspira
țiile mai multor gene
rații de constructori, 
— asemenea înnoiri 
vorbesc cît se poate 
de elocvent omului 
modern, care caută în 
orice loc, pretutindeni 
unde se muncește și se 
construiește pentru 
miine, să scrie pentru 
viitor, în fapte, mai 
mult decît a aflat de 
la înaintași.

Și, în acest sens, 
frumuseții locurilor 
nu-i rămîne decît să 
se dăruiască mai de
parte oamenilor...

DOINA IOVANEL

(ONUDI). în instituție specia
lizată a O.N.U. La lucrări parti
cipă delegații din numeroase 
state membre ale O.N.U., pre
cum și reprezentanți ai unor 
organizații internaționale. Dele
gația țării noastre este condusă 
de ambasadorul Dumitru Anino- 
iu, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România 
pe lîngă ONUDI.

în cadrul unei conferințe de 
presă care a precedat deschide
rea reuniunii, directorul execu
tiv al ONUDI. Abdelrahman 
Khane, a subliniat că, prin 
transformarea sa în instituție 
specializată, rolul și eficacitatea 
organizației în procesul dezvol
tării industriale a tuturor state
lor lumii vor spori considerabil.

In ședința inaugurală, ca pre
ședinte al Conferinței a fost 
ales ambasadorul Amrik S. 
Mehta, reprezentantul perma
nent al Indiei pe lîngă ONUDI.

Actuala sesiune a conferinței 
consacrată transformării ONUDI 
în instituție specializată a Na
țiunilor Unite, va dura pînă la 
19 ianuarie, urmînd ca alte două 
sesiuni să se desfășoare în in
tervalele 22 martie — 3 
și 28 iunie — 9 iulie a.c.

Conferința de la Viena 
scrie în cadrul acțiunilor
șurate în vederea sporirii rolu
lui și eficacității O.N.U. și or
ganismelor sale, în crearea unor 
noi relații economice între sta
te, în făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

aprilie

se în- 
desfă-

a 
netului s-a realizat un 
deplin în problemele legate de 
elaborarea Constituției, Noro
dom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambod
giei, exprimîndu-și satisfacția 
față de acest document, pe care 
l-a apreciat ca fiind conform cu 
aspirațiile poporului și cu pozi
ția internațională a țării și pe 
care l-a sprijinit deplin.

în textul noii Constituții, di
fuzat de „Vocea F.U.N.C.“, se 
arată : „Cambodgia este un stat 
independent, unificat, pașnic, 
neutru, nealiniat, suveran și de
mocratic, care se bucură de in
tegritate teritorială. Cambodgia 
este un stat al muncitorilor, ță
ranilor și altor oameni ai mun
cii cambodgieni. Denumirea sa 
oficială este Cambodgia Demo
cratică“. In Constituție se arată, 
de asemenea, că în țară princi
palele mijloace de producție a- 
parțin întregului popor sau con
stituie proprietăți colective, iar 
cultura are un caracter națio
nal, popular și progresist, avînd 
menirea de a sluji la edificarea 
unei țări prospere.

Constituția stipulează că pu
terea legislativă aparține Adu
nării muncitorilor, țăranilor și 
altor oameni ai muncii, al cărei 
nume oficial este Adunarea 
Populară Cambodgiană. Aceasta 
alege Guvernul și Prezidiul sta
tului, acesta din urmă fiind 
alcătuit dintr-un președinte, un 
prim-vicepreședinte și un al 
doilea vicepreședinte.

Cu privire la politica externă, 
Constituția arată că Cambodgia 
Democratică va urma o politică 
independentă, pașnică, de neu
tralitate și nealiniere, opunîn- 
du-șe ferm creării de baze mi
litare pe teritoriul său de către 
oricare altă țară, oricărei inter
venții străine în treburile sale 
interne și oricărei subversiuni și 
agresiuni din afară. “ ' '
gia Democratică nu 
mesteca niciodată în _____
interne ale altor țări, va rămîne 
în comunitatea țărilor nealiniate 
și va întări solidaritatea cu po
poarele iubitoare de dreptate 
din lumea întreagă în lupta îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru independență națio
nală, pace, prietenie, democra
ție, dreptate și un progres real 
în lume.

Capitala Cambodgiei Demo
cratice este orașul Pnom Penh 
— se spune în Constituție.

Reprezentanții celor 19 țări în 
curs de dezvoltare participante 
la Conferința asupra cooperării 
economice internaționale au 
continuat, marți, la Paris, dezba
terile consacrate redefinirii 
mandatelor celor patru comisii 
pe probleme ale conferinței.

După cum a precizat un pur
tător de cuvînt, această redefi- 
nire a devenit necesară, odată 
cu sporirea, de la 7 la 19, a nu
mărului țărilor în curs de dez
voltare reprezentate la convor
birile cu țările occidentale in
dustrializate asupra cooperării 
economice. Mandatele. în forma 

’ lor actuală, au fost elaborate în 
cadrul celei de-a doua reuniuni 
pregătitoare a conferinței, des
fășurate în octombrie anul tre
cut, la Paris. Dar la respectiva 
reuniune nu au participai decît 
7 țări reprezentînd „lumea a 
treia“.

După ce a relevat că reprezen
tantul Venezuelei, Manuel Perez 
Guerrero — copreședinte al 
Conferinței desemnat de țările 
în curs de dezvoltare — a pro
pus noi coordonate ale mandate
lor celor patru comisii, purtăto
rul de cuvînt a spus : „Sperăm 
să ajungem, la sfîrșitul săptă- 
mînii, la o platformă detaliată 
negociată“.

„Majoritatea delegațiilor pre
zente la reuniune consideră că 
țările industrializate trebuie 
să-și asume angajamentul că 
rezultatele viitoarelor noastre 
negocieri vor oferi soluții con
crete pentru redimensionarea și 
restructurarea actualei ordini 
economice internaționale, care 
favorizează net țările bogate“. — 
a declarat unul dintre partici- 
panți agenției United Presa In
ternațional.

Republica Somalia condamnă 
cu fermitate agresiunea Repu
blicii Sud-africane în Angola și 
sprijină pe deplin guvernul Re
publicii Populare Angola în 
lupta sa pentru menținerea in
dependenței și suveranității na
ționale, a declarat președintele 
Somaliei, Mohamed Siad Barre. 
Acționînd in conformitate cu 
principiile Cartelor Organizației 
Națiunilor Unite, Ligii Arabe și 
Organizației Unității Africane, 
Republica Somalia acordă spri
jin moral și material miș
cărilor de eliberare națio
nală, care luptă pentru li
bertatea și dreptul tuturor po
poarelor la independență și au
todeterminare. In acest spirit am 
recunoscut, la 11 noiembrie 
1975, Republica Populară Angola, 
a subliniat președintele soma
lez. Intervenția armată a Repu
blicii Sud-africane în Angola, 
a menționat el, este o nouă con
firmare a faptului că regimul 
rasist de la Pretoria este cel 
mai înverșunat dușman al Afri
cii independente.

în conformitate cu principiile 
cartei sale, Organizația Unității 
Africane trebuie să condamne

cu hotărîre agresiunea regimu
lui Sud-african împotriva po
porului angolez și să sprijine 
guvernul Republicii Populare 
Angola, a evidențiat vorbitorul.

Președintele Republicii Mau
ritania, Moktar Ould Daddah. a 
condamnat intervenția armată a 
Republicii Sud-Africane în An
gola. In cadrul unei întîlniri cu 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditate în capitala Mauritani- 
ei, președintele Daddah și-a ex
primat încrederea că apropiata 
reuniune la nivel înalt a Orga
nizației Unității Africane va 
avea un rol pozitiv în, regle
mentarea problemei angbleze.

• IN SUDUL ANGOLEI, în 
apropierea frontierei cu Repu
blica Sud-Africană, un general 
de brigadă și alți cinci militari 
sud-africani din trupele de in
tervenție și-au pierdut viața — 
s-a anunțat, marți, oficial, Ia 
Pretoria. Pe de altă parte, co
mandamentul forțelor armate 
sud-africane a recunoscut că alti 
trei militari sud-africani din ca
drul unităților participante Ia 
invazia din Angola au căzut pri
zonieri.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Cambod- 
se va a- 
treburile

Intensificarea luptelor la Beirut
Începînd din noaptea de marți 

spre miercuri, la Beirut situația 
cunoaște o înrăutățire pronunța
tă, ca urmare a intensificării 
schimburilor de focuri în întrea
ga zonă a capitalei. Luptele cele 
mai înverșunate au avut loc in 
suburbiile din nord-estul orașu
lui. Potrivit primelor date, în 
timpul acestor confruntări și-au 
pierdut ț viața cinci persoane. 
Străzile Beirutului sînt conside

rate nesigure din cauza prezen
tei elementelor înarmate.

Pe de altă parte, reuniunea 
săptămânală a cabinetului, care 
urma să aibă loc miercuri, a fost 
amînată pentru o altă zi din a- 
ceastă săptămînă, din „rațiuni de 
securitate“. De asemenea, lucră
rile Comitetului superior de co
ordonare au fost întrerupte din 
cauza absentei unuia din repre
zentanții părților aflate in con
flict, care compun acest orga
nism.

Temperaturi coborîte 
în Europa și S.U. A.

Stația meteorolo
gică cehoslovacă de 
pe vîrful Lomnicky, 
din Munții Tatra, cu 
o altitudine de 2 632 
metri, a înregistrat 
marți cea mai co- 
borîtă temperatură 
pe care a cunoscut-o 
Cehoslovacia în a- 
ceastă iarnă — minus 
25 de grade Celsius. 
Tot aici a fost înre
gistrată o viteză re
cord a vintului, care 
a atins 204 kilometri 
pe oră. Viteza ma
ximă a vîntului în
registrată în trecut 
pe acest vîrf fusese 
de 190 kilometri pe 
oră. Furtuna a pro
vocat însemnate da
une stației meteoro
logice.

In statele ameri
cane Minnesota și 
Dakota de Nord au 
căzut ninsori abun
dente care au per
turbat traficul rutier,

determinînd, între 
altele, închiderea 
școlilor. Din cauza 
stratului gros de ză
padă, sute de auto
mobile au fost aban
donate pe autostrăzi. 
Viteza vîntului a de
pășit pe alocuri 60 
km la oră. Asupra 
Californiei s-a abă
tut, pe de altă par
te, un val de frig 
care a provocat pier
deri plantațiilor de 
citrice.

Inundațiile care
paralizează, înce
pînd de sîmbătă, lo
calitățile din nordul 
Belgiei, în special, 
cele din regiunea 
Anvers și bazinul 
Escaut, au luat, in 
ultimele 24 de ore, 
amploarea unei ca
tastrofe — informea
ză agențiile de presă.

Furtuna care s-a 
abătut zilele trecute

asupra unor întinse 
zone din Europa de 
nord și centrală a 
provocat serioase în
grijorări organizato
rilor Olimpiadei 
Albe de la Innsbruck, 
pînă la a cărei des
chidere au mai ră
mas doar patru săp- 
tămîni. Zăpada care 
se așternuse în no
iembrie — perioada 
cu cele mai abun
dente precipitații 
pentru această zonă 
— la Innsbruck și 
în împrejurimi a fost 
aproape total spul
berată de vîntul pu
ternic din ultimele 
zile, peisajul alb al 
olimpiadei devenind, 
deocamdată, predo
minant verde. în a- 
ceastă situație, or
ganizatorii au hotă
rât, miercuri, să lan
seze o operațiune de 
aducere a zăpezii din 
alte regiuni ale Aus
triei.

Ședința Consiliului
> *

Revoluției 
din Portugalia

Comunicatul transmis 
de agenția A.N.O.P. pri
vind reuniunea de marți 
a Consiliului Revoluției 
arată că a fost examinată 
cu acest prilej situația 
politică actuală.

Consiliului i-au fost prezen
tate, totodată, propunerile par
tidelor politice semnatare ale 
Acordului constituțional cu Miș
carea Forțelor Armate privind 
revizuirea acestei platforme.

Agenția A.N.O.P. arată că 
unul dintre punctele cele mai 
importante ale propunerilor 
menționate îl constituie modali
tatea de alegere a președintelui 
republicii, partidele politice, cu 
excepția Mișcării Democratice 
Portugheze, fiind favorabile de
semnării șefului statului prin 
vot universal direct.

Consiliul Revoluției a adoptat, 
de asemenea, „Statutul organic“ 
al teritoriului Macao, căruia i 
s-a acordat „o largă autonomie 
administrativă“.

Consiliul a aprobat o rezolu
ție care prevede „judecarea, în 
cel mai scurt timp posibil, a a- 
genților fostei poliții secrete 
portugheze- din timpul dictaturii 
salazariste...— P.I.D.E. și ai 
Legiunii portugheze, aflați in 
prezent în stare de detențiune“, 
și a audiat o expunere privind 
desfășurarea anchetei deschise 
în legătură cu evenimentele de 
la 25 noiembrie 1975.

„Timc" despre:

Necesitatea micșorării decalajului 
dintre țările dezvoltate 

și cele în curs de dezvoltare
,Pe Terra există, în prezent, 

două lumi opuse : una bogată și 
alta săracă. Din așa-zisa lume 
bogată fac parte circa 24 de țări 
occidentale industrializate, ai 
căror locuitori — 750 milioane 
— consumă cea mai mare parte 
a resurselor planetei. Din lumea 
aflată la polul opus fac parte 
circa 100 de țări în curs de dez
voltare, care cer să le revină o 
parte mai mare din avuția uma
nității. Aceste state numără 2 
miliarde de locuitori, dintre care 
milioane de oameni trăiesc în 
umbra morții prin înfometare 
sau determinată de boli. Circa 
un miliard din locuitorii țărilor 
în curs de dezvoltare suferă de 
subnutriție. Ca urmare a lipsei 
de instalații sanitare, insecticide 
și dezinfectanți, zeci de milioane 
de oameni suferă de pe urma 
malariei, febrei tifoide, bolilor 
intestinale, holerei. Pe de altă 
parte, în multe țări în curs de 
dezvoltare pămîntul .arabil a 
avut de suferit ca urmare a ero
ziunii solului, a înaintării de
vastatoare a deșertului și extin
derii zonelor urbane. Această 
reducere . a suprafețelor agrico
le, precum și atracția marilor 
așezări citadine determină mi
lioane de țărani din statele în 
curs de dezvoltare să se îndrep
te spre orașe, unde mulți dintre 
ei nu reușesc să găsească de lu
cru.

Condițiile grele de viață ale 
multora dintre locuitorii țărilor 
în curs de dezvoltare se datoresc 
decalajului mare care le separă 
de statele dezvoltate. Printre 
cauzele care stau la baza aces-

tui decalaj, revista „Time“ men
ționează : exploatarea colonială, 
care a dus la o adevărată jefuire 
a resurselor naturale a țărilor 
„lumii a treia“, precum și efor
turile depuse în epoca post-co- 
lonială de țările dezvoltate pen
tru a menține in stare de depen
dență statele în curs de dezvol
tare.

în vederea micșorării decala
jului existent între țările dez
voltate și cele în curs de dez
voltare — scrie „Time“ — eco
nomiști din diferite țări ale lumii 
deși propun — ca urmare a 
efectuării unor studii minuțioa
se — acordarea unei mai mari 
părți din asistența financiară 
destinată țărilor „lumii a treia“ 
prin intermediul organismelor 
internaționale, cum ar fi Banca 
Mondială, ei susțin, totuși, ca 
primordiale și sporirea substan
țială a ajutorului în domeniul 
alimentar, eliminarea barierelor 
care împiedică exporturile țări
lor în curs de dezvoltare în sta
tele dezvoltate, sporirea transfe
rului de tehnologie către țările 
lumii a treia și desfășurarea 
unor cercetări științifice vizînd 
evidențierea unor noi resurse 
care să asigure dezvoltarea aces- 
tor state.

In lupta lor pentru micșorarea 
decalajului ce le desparte de 
țările dezvoltate — subliniază 
„Time“ —, statele în curs de 
dezvoltare acționează unit. A- 
efiastă unitate, spre surprinderea 
unor observatori politici ■ occi
dentali, a rezistat chiar și unor 
grele încercări, curb este rece
siunea economică mondială.

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

• PREȘEDINTELE MOZAM- 
BICULUI, Samora Machel, a 
declarat, marți, că țara sa doreș
te să stabilească relații cu toate 
statele, cu excepția regimurilor 
rasiste, în care drepturile uma
ne sînt brutal încălcate și a con
damnat regimul de la Pretoria 
în legătură cu faptul că „a lan
sat o invazie în interiorul teri
toriului statului suveran al An- 
golei“.

CONVORBIRI PARLAMENTARE
POLONO-VEST-GERMANE

• O DELEGAȚIE a FRACȚIU
NII parlamentare din Bundes
tag a Partidului Social-Demo
crat din R.F. Germania, con
dusă de Herbert Wehner, pre
ședintele fracțiunii, aflată în vi
zită în R.P. Polonă, la in
vitația Clubului parlamentar al 
P.M.U.P, a avut convorbiri cu 
Stanislaw Gucwa, mareșalul 
Seimului polonez, Edward Ba- 
biuch, membru al Biroului Po-

JOI, 8 IANUARIE 1976
CEI TREI MUȘCHETARI : Sala 

Palatului (orele 17,15; 20,15), Pa
tria (orele 9,30;’ 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45).

JACK ȘI VREJUL DE FASOLE: 
Cotroceni (orele 10; 12,15; 15; 17,45; 
20).

ALARMĂ ÎN DELTĂ : Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15;
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15; 20,30).

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI : Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

CIRCUL : Scala (orele 9; 10,45; 
12.45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45).

POVESTE NETERMINATĂ: Tim
puri Noi (orele 9; 11; 13; 15,45; 
18; 20).

PIRAȚII DIN METROU : Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30: 16: 
18,15; 20,30), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

DESENE ANIMATE : Doina (o- 
rele 9,30; 11,15; 13; 15; 17,15; 19,30).

COLT ALB : Casa Filmului (o- 
rele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), 
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

CURSA : Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia (o-

rele 9: 11,15: 13,30; 16; 18 : 20,30), 
Modern (orele 9; 11.15; 13,30; 16 ; 
18,15; 20,30).

J.D. CAHILL : Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15).

TRESTIA : Viitorul (orele 15,30; 
18; 20).

EVADATUL : Victoria (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15).

EVADAREA : Giulești (orele »; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SE MAI ÎNTÎMPLA MINUNI fi 
Bucegi (orele 15,45; 18; 20).

CERCUL MAGIC : Dacia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20).

CALVARUL UNEI FEMEI î Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

ACEST BĂRBAT ADEVĂRAT 9 
Unirea (orele 16; 18; 20).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MICUL DEJUN LA TIFFANY î 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20.15)

SEARA CELEI DE-A ȘAPTEA 
ZILE : Ferentari (orele 15,30; 18; 
20)

MARELE GATSBY : Volga (ore
le 9,30; 12,30; 16; 19,15), Tomis (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,15).

RAPSODIE NORDICA fi Crîn- 
gași (ora 17).

AMORUL VRĂJITOR : Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

ELIXIRUL TINEREȚII : Moșilor 
(orele 16; 18; 20).

CALINA ROȘIE : Popular (ore
le 15,30; 18; 20,15).

POLIȚISTA : Cosmos (orele
15,30; 18; 20,15).

SPLENDOAREA PULBERII : 
Munca (orele 16; 18; 20).

FERMA . LUI CAMERON I Fla
căra (orele 15,30; 18; 20).

ADOPȚIUNE : Vitan (orele 15,30; 
18; 20).

MUȘCHETARUL ROMÂN 8 Ra- 
hova (orele 16; 18: 20).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Arta (ore
le 13; 15,30; 17,45; 20).

MASTODONTUL : Progresul (o- 
rele 16; 18; 20).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL fi 
Pacea (orele 16; 18; 20).

Opera Română : ANDREA CHE
NIER (avanpremieră) — ora 18 ; 
Teatrul de Operetă : OKLAHOMA

— ora 19,30 ; Teatrul Național 
(Sala Mare) : SA NU-Ț1 FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA - ora 
19,30 ; (Sala Mică) : VALIZA CU 
FLUTURI — ora 19,30 ; (Sala A- 
telier) : CAPUL — ora 19 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : HEDDA
GABLER — ora 19 ; (Sala Stu
dio) : POEZIE ȘI MUZICA - ora 
19,30 ; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : LADY X — ora 
19,30; Teatrul . de Comedie : 
PREȘUL — ora 19,30; Tea
trul Mic : MATCA — ora 19,30 ; 
Teatrul Giulești : CU OLTEN- 
CELE NU-I DE GLUMIT — ora 
19,30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
TEVIE LĂPTARUL — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu“ : MITICĂ 
POPESCU — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : UITE 
CA NU TAC — ora 19,30 ; (Sala 
Victoria) : CAVALCADA COME
DIEI — ora 19,30 ; Teatrul „Țăn
dărică“ (Sala Victoria) : ILEANA 
SÎNZIANA — ora 10 ; (Sala A- 
cademia) : SIR ȘI ELIXIR — ora 
10 ; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână“ : ȚARĂ BOGATA-N FRU
MUSEȚI — ora 19,30 ; Circul

București î CARNAVALUL RÎSU- 
LUI — orele 10 și 19,30.

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limba germană. 17,00 Telex. 17,05 
Cintece și dansuri populare inter
pretate de ansamblul folcloric 
,*Doina Oltului“ din Călimănești. 
17,15 Din țările socialiste. 17,25 
Muzica — emisiune de actualițate 
muzicală. 17,55 Enciclopedie pen
tru tineret. 18,20 Cabinet juridic. 
18,40 Publicitate. 18,45 Universita
tea TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Cadran economic 
mondial. 20,20 Voci célébré : Nat 
King Cole și Elia Fitzgerald. 20,35 
Mai aveți o întrebare ? 21,15 Re
vista literar-artistică TV. Purtînd 
în noi eterna Românie. Șezătoare 
literar-artistică cu public organi
zată la Reșița. 22,15 24 de ore. 22,30 
închiderea programului.

PROGRAMUL II
20,00 Concert Mozart. 22,00 Pa

gini de umor : Ce vrăji a mai fă
cut nevasta mea. 20,25 închiderea 
programului.
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litic, secretar al C.C. al 
P.M.U.Pi, președintele Clubului 
parlamentar al P.M.U.P., și Ște
fan Olszowski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul polonez al afacerilor 
externe.

Convorbirile — relatează a- 
genția P.A.P. — au fost axate 
cu precădere pe problemele pri
vind procesul de normalizare a 
relațiilor dintre R.P. Polonă șl 
R.F. Germania, inițiat în anul 
1970, părțile relevînd, în cursul 
discuțiilor, rolul deosebit de im
portant ce revine P.M.U.P. și 
P.S.D. din R.F.G. în promova
rea acestui proces.

• FEMEIA „CEA MAI„____ URÎT IMBRACATA“ DIN LUME ar fi,
potrivit creatorului de modà Blackwell din Los Angeles, Caroline 
Kennedy, fiica, în prezent în vîrstă de 18 ani, a fostului pre
ședinte John F. Kennedy. Pe lista neagră a lui Blackwell mai 
figurează, printre alții, prințesa britanică Anne, actrița Tatum 
ONeal, cîntărețul de muzică rock Elton John și, culmea, una 
din colegele sale de breaslă, creatoarea de modă Sonia Rykiel.
• ȘI ROMANII CUNOȘTEAU „GROTA ALBASTRA“. Unul din 
marile puncte de atracție ale insulei Capri, „grota albastră“, in
clusă în toate itinerariile turistice, era cunoscută și de romani. 
Faptul a fost atestat de cîteva piese arheologice scoase la su
prafață de scafandri de sub nisipul care le acoperea pe fundul 
grotei. Este vorba de două mici altare și două statui de marmoră 
provenind dintr-o vilă romană, acoperită de ape probabil în 
timpul unui cutremur • POTRIVIT UNUI STUDIU AL BIROU
LUI DE RECENSAMÎNT, tendința spre căsătorii precoce în 
S.U.A. a slăbit în ultimii cinci ani, în timp ce cifra divorțurilor 
este în creștere. Ca atare, numărul celibatarilor a urcat, de la 
2,9 milioane în 1970, la 4,2 milioane în 1975. In grupa de vîrstă 
25—54 de ani, zece la sută din bărbați sînt divorțați și nerecăsăto
riți, față de 7 la sută în 1970. Ca urmare, 13 la sută sau fiecare a 
opta din familiile americane au drept cap de familie o femeie.
• UN MARE TRAFICANT DE DROGURI PE BANCA ACUZAȚI
LOR. La un tribunal federal din Brooklyn a început procesul 
unuia din cei mai importanți traficanți de stupefiante arestați 
de poliția americană, François Rossi, care este acuzat de trans
portarea ilegală în Statele Unite, între anii 1965 și 1971. a 550 kg 
de heroină. Valoarea pe piața ilicită a acestui puternic drog, 
vîndut în doze cu o concentrație redusă, este de 250 000—350 000 
dolari kilogramul. Rossi a fost arestat la 10 iulie 1975, cauțiunea 
fixată pentru eliberarea sa atingînd cifra record de 5 milioane 
dolari • SOARELE ȘI... ÎNCĂLZIREA CENTRALA. în apropiere 
de Copenhaga a fost construită o clădire care este încălzită în 
întregime cu ajutorul energiei solare acumulate în cursul verii 
trecute, printr-un procedeu pus la punct de profesorii Vagn 
Korsgaard și Knud Peter Harboe de la Școala tehnică su
perioară din Copenhaga. Căldura necesară clădirii a fost „înma
gazinată“ cu ajutorul unul ecran solar de 40 metri patrați utilizat 
la încălzirea la 90 de grade Celsius a unei cantități de apă de 
30 000 litri acumulată într-o cisternă. Clădirea, însumînd o su
prafață de 120 metri patrați, este perfect izolată. Ca urmare a 
acestei măsuri, aparatele menajere și căldura degajată de corpul 
omului vor contribui într-o anumită măsură la încălzirea acesteia. 
Cantități suplimentare de căldură pot fi acumulate chiar și în 
cursul iernii. Astfel, cele cîteva ore de soare din ^ultimele zile au 
permis captarea unei cantități de căldură suficientă pentru în
călzirea locuinței timp de patru zile • CINE VA PRIMI „GOL
DEN GLOBE“ ? Asociația presei străine din Hollywood a anunțat 
selecțiile care vor candida la premiile ,,Golden Globe“, decernate 
anual celor mai bune producții cinematografice și de televiziune, 
la 25 de categorii. Prezentarea distincțiilor va avea loc la 24 ia
nuarie. Printre candidații la premiile de interpretare se numără 
Faye Dunaway, Glenda Jackson, Karen Black, Gene Hackman, 
Jack Nicholson, Al Pacino și Maximilian Schell. Dintre filmele 
reținute se detașează pelicula „Jaws", care înregistrează de mai 
mult timp un mare succes de casă în Statele Unite.
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SEARĂ CULTURALĂ 
ROMÂNEASCĂ LA DAMASC

• Cu prilejul celei de-a 
XXVIII-a aniversări a pro
clamării Republicii în Româ
nia, la Centrul cultural arab 
din Damasc s-a organizat o 
seară culturală românească, 
în cadrul manifestării a avut 
loc vernisajul unei expoziții 
de obiecte de artă populară 
românească și s-au proiectat 
filme documentare și turisti
ce. Au participat A. Lajmi, 
adjunct al ministrului cultu
rii și orientării naționale, 
șefi de misiuni diplomatice 
și alți membri ai corpului 
diplomatic, oameni de știin
ță și cultură, ziariști, spe
cialiști români care lucrea
ză în Siria, un numeros pu
blic. A fost de față amba
sadorul țării noastre în Si
ria, Emilian Manciur.

• LA ANKARA AU FOST 
RELUATE negocierile dintre 
delegațiile Turciei și Statelor 
Unite in vederea încheierii unui 
nou acord bilateral în domeniul 
cooperării militare, care ar tre
bui să stabilească și un nou statut 
al bazelor americane din Turcia.

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIA TASS, într-o zonă 
din Oceanul Pacific situată în 
apropierea Peninsulei Kamciatka 
au fost înregistrate miercuri 
peste 20 de seisme. In epicen
trul acestora, localizat într-o re
giune aflată la 200—230 kilome
tri de orașul Petropavlovsk, in
tensitatea unora dintre cutremu
re a ajuns la 6—7 grade, iar la 
Petropavlovsk ea a fost de 4,5 
grade, fără să se înregistreze 
însă daune. După cum apreciază 
specialiștii, o activitate seismică 
de o asemenea amploare nu a 
mai fost resimțită în această 
regiune din anul 1952.
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