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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi după- amiază, în stațiunea Predeal, pe Christopher Soames, vicepreședinte al Comisiei Comunității Economice Europene (C.E.E.).La primire a participat Ion

Pățan, vlceprim-minlstru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.în timpul întrevederii a avut loc un schimb de păreri privind unele aspecte ale vieții economice internaționale. în acest context, a fost evidențiată im-

portanta dezvoltării schimburilor comerciale și a relațiilor de cooperare economică pentru crearea unui climat de pace, înțelegere și colaborare internațională.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Amplu program

de împăduriri

în noul semestru universitar

Participind nemijlocit, alături de toți lucrătorii ogoarelor, la
modernizarea și creșterea intensivă a producției agricole

$

în unele zone din Cîmpia Dunării, unde condițiile atmosferice sînt mai favorabile, a început campania împăduririlor. După cum ne informează Inspectoratul general de stat al silviculturii în prezent se lucrează la extinderea culturilor de specii repede crescătoare, îndeosebi plop și salcie. Anul a- cesta. silvicultorii, cu sprijinul tineretului, al altor oameni ai muncii, vor planta în total 64 000 de hectare. Actualele împăduriri se înscriu în acțiunile de transpunere în practică a proiectului Programului de măsuri pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976—2 010 — supus în prezent dezbaterii publice.

REZUL TA TE

CHEMAREA LA ÎNTRECERE

tuturor comitetelor județene 
de partid, tuturor oamenilor muncii

adresată de Comitetul județean
Ialomița al P.C.R

din agricultură

■

Sala tabloului de comandă de la Termocentrala din Brăila
Foto : O. PLECAN ------------------------------------------------

EFORT PERMANENT PENTRU ÎNSUȘIREA

MAI BUNE 
LA ÎNVĂ TĂ TURĂ, 
ÎN CERCETARE
Șl PRODUCȚIE

INTERVIUL NOSTRU CU
VASILE BONTAȘ,

președintele Consiliului U.A.S.C. din Centrul universitar Bucureștiîncheierea anului 1975 a coincis cu sfîrșitul primului semestru și cu încheierea primei etape a concursului „Fiecare A.S.C. — colectiv de educare prin muncă și pentru muncă a studenților". Ne-am adresat președintelui Consiliului U.A.S.C. din Centrul, universitar București cu rugămintea de a aprecia rezultatele profesionale ale sesiunii de iarnă și de a schița citeva din viitoarele obiective ale muncii asociațiilor studenților comuniști în noul semestru.— Desfășurată la scurt timp după Conferința a X-a a U.A.S.C.R., sesiunea de iarnă a materializat un salt calitativ în eforturile asociațiilor studenților comuniști, ale fiecărui student în parte pentru a obține rezultate mai bune în pregătirea profesională. Studenții inte- graliști au obținut în proporție de 89,12 la sută note bune șiînsuflețiți de perspectivele luminoase deschise de istoricele hotărîri adoptate de Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, oamenii muncii din județul Ialomița au obținut în cincinalul 1971—1975 însemnate realizări în îndeplinirea sarcinilor privind dezvoltarea și modernizarea agriculturii.Muncind cu entuziasm, mecanizatorii, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat și cooperatorii din agricultura județului Ialomița au realizat în cincinalul 1971—1975 producții sporite, față de cincinalul precedent : 111,6 la sută la cereale, 147,7 la sută Ia plante tehnice, 163,3 la sută la legume, contribuind, în același timp, la fondul de stat cu 246 000 tone cereale, 667 000 tone plante tehnice, 172 000 semnate cantități de carne, produse agroalimentare.In anul 1975, în condiții favorabile, județul Ialomița mari producții de porumb, soia din agricultura județului.In anul 1976, primul an al cincinalului 1976— 1980, va continua procesul de modernizare și de creștere intensivă a producției agricole. întreaga agricultură a județului Ialomița se va dezvolta în ritmuri înglte pe linia sporirii producției, creșterii eficienței economice, consolidării fiecărei unități, măririi contribuției la fondul de stat

tone legume și în- lapte, ouă și altenaturale mai puțin a obținut cele mai floarea-soarelui și

cu produse agroalimentare și îmbunătățirii nivelului de trai al tuturor locuitorilor satelor.Producția globală agricolă stabilită prin planul pe anul 1976 va fi cu 19,9 la sută mai mare decît cea realizată în anul 1975, iar producția totală de , cereale ce se va .livra la fondul de stat va fi de peste 600 mii tone : efectivele de animale vor spori substanțial, livrîndu-se Ia fondul central peste 104 mii tone carne din care circa 68 mii tone carne de porc, 25 mii tone carne de taurine, 1 524 tone lină și peste 50 milioane ouă.Analizind cu exigență și simț de răspundere rezultatele obținute în agricultura județului Ialomița in anul 1975, avem ferma convingere că există încă însemnate resurse umane și materiale care pot fi mobilizate pentru depășirea sarcinilor din planul pe anul 1976.în acest scop Comitetul județean Ialomița al Partidului Comunist Român, dînd expresie ho- tăririi comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din agricultura județului de a-și intensifica e- forturile pentru continua creștere a producției vegetale și animale, adresează organizațiilor județene de partid, tuturor oamenilor muncii din agricultură, o înflăcărată chemare la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor stabilite prin planul național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1976.
(Continuare în pag. a IH-a)

OMUL AȘA CUM ÎL RECOMANDĂ MUNCA LUI

...„Dar locul tZ cunoșteam 
bine. Și bîlciul. Nu o dată, 
copil fiind, mă dădusem in 
lanțuri aici, la marginea ora
șului care pini nu demult fu
sese posesorul a citorva pră
vălii și două birje. Intr-un 
fel, mă și bucuram. Altul, din 
altă parte, ar fi dat poate bir 
cu fugiții, ar fi rămas, ori
cum, descumpănit, ceva s-ar 
fi petrecut cu el. Pe cind eu, 
care știam ce și cum, m-am 
bucurat, mult m-am bucurat“.Marln Niculcea, 23 de ani, absolvent al Facultății de electrotehnică din București, venea în vara anului 1970 să lucreze ca specialist la întreprinderea de panouri și tablouri electrice din Alexandria. Iar pe locul unde trebuia să întîlnească întreprinderea, se ținea bîlciul. Dincolo de umor, întîmplarea are ceva din dramatismul unei secvențe de cine-verită. Pentru un neavizat. Marin Niculcea era, însă, un fiu al locului ( se născuse și crescuse în satul Balta Sărată) și optase în deplină cunoștință de cauză. Știa, era pătruns de principiul politicii partidului de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe teritoriu, și în consecința acestui generos vector aflase că la Alexandria — pămînt bărăgan cu ciulini și trudă seculară — urma să se înalțe o întreprindere de mare valoare pentru locul respectiv, pentru nevoile țării. „Cine să vină, atunci, între primii care să lucreze aici, dacă nu noi, oamenii locului ?“ Iar acești oameni însemnau mai ales tinerii. întreprindere tînără, oameni tineri, în aceasta constă cea dintîi recomandare pe care munca, rodul anilor de școală și educație o făcea, la modul moral, în favoarea tînărului specialist : In actul opțiunii. Marin Niculcea avea asigurat — prin calitățile de care dăduse dovadă în timpul studenției — un loc în București. Dar el ceruse Alexandria. Din mîndrie. desigur, din ceea ce uneori numim patriotism local, dar cu siguranță din conștiința de a fi, cu puterea vîrstei și a minții. prezent acolo unde se naște noul, acolo unde este mai greu. Era al cincilea om — după director, contabil, statistician și responsabilul cu investiții — care se prezenta aici. Sediul — o baracă strimtă, care ținea deocamdată locul a tot ceea ce se cheamă organizare de șantier. în ipostază de „beneficiar", tînărul electronist nu-și afla la început rostul. „Aveam impresia că sînt un încurcă-lume. Mă învîrteam

CELOR MAI NOI CUCERIRI ALE ȘTIINȚEI
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Totdeauna,
acolo unde
ne cheamă
pasiunea

printre schele și stilpi de dimineața pînă seara. Studiasem planurile și schițele, detaliu cu detaliu. Timp tot îmi mai rămînea. Pînă mi s-a dat și mie de lucru“. Cea dintîi răspundere. Mare, pentru umerii încă fragezi : dotarea întreprinderii cu utilaje din țară și import. Timpul nu aștepta. Constructorii înaintau văzînd cu ochii ; trebuiau în a- celași ritm asigurate agregatele declanșării producției. „Nu-i vorbă că n-aveam încredere în forțele mele, dar răspunderea mi se părea prea mare. Și era, în- tr-adevăr, foarte mare. O bună parte din soarta producției viitoare depindea de gestul pe care urma să-1 fac eu acum“. Studiul a fost reluat, au început drumurile. Piesă cu piesă,

ratele de măsură și control au fost selectate dintre cele competitive. Este a doua mandare face în Niculcea, înnobilînd-o prin faptele sale.între timp, ecusonului cu nr. 5 i-au urmat altele. Zeci, sute de tineri, în marea majoritate cooperatori din ținut, schimbau meseria de agricultor cu cea de lăcătuș, electrician, strungar — specialiști în construcția de panouri și tablouri electrice. însuși Marin Niculcea s-a ocupat de recrutarea absolvenților de liceu și trimiterea lor la cursurile de calificare.La 1 ianuarie 1972, la mai puțin de un an .și jumătate de la întîlnirea din acea baracă a de-

mai reco- pe care munca o favoarea tînărului el, la rîndul lui,
butului, întreprinderea de nouri și tablouri electrice .. Alexandria intra in funcțiune. Parțial, cum se obișnuiește să se mai spună. Dar așa parțial, încă din primul an se realiza ritmic o producție lunară în valoare de 8 milioane lei. „A fost cea dinții mare izbîndă a noastră“. Și un nou atestat pe care munca îl conferă tînărului specialist, colectivului tînăr din care face parte. Iau acum drumul Aradului, Cugirului sau Oradei primele repere — panouri de comandă pentru executate aici, un an ori mai

pa- din

mașini unelte — Miinile care cu puțin de un an

ACTIVITATE
SUSȚINUTĂ 

ÎN PORTUL
CONSTANTAîncă din primele zile ale anului, activitatea desfășurată în portul Constanța a cunoscut un ritm inalt. Zeci de nave au acostat la cea mai mare poartă maritimă a țării pentru a aduce sau încărca produsele românești destinate exportului.Foto : O. PLECAN

Am început un nou cincinal care va ridica patria noastră socialistă pe noi trepte de progres și civilizație. Am intrat astfel, de citeva zile, într-o nouă etapă, a dezvoltării, avînd toate condițiile afirmării plenare a revoluției tehnico-științifice în toate domeniile economice și sociale pentru că avem un program ferm, științific fundamentat de Congresul al Xl-lea. al partidului, pentru îndeplinirea căruia, alături de întregul popor, tineretul este angajat cu deplină responsabilitate, conștient de mărețele sarcini ce-i revin. Continuarea întrecerii uteciste sub deviza „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului revoluției tehnico-științifice“ constituie pentru organizațiile U.T.C. o etapă nouă, calitativ superioară, în unirea eforturilor de muncă și creație ale tuturor tinerilor pe care o regăsim in acțiuni și inițiative noi, adecvate actualelor condiții și exigențe.Despre o astfel de inițiativă sugestiv intitulată „Să ne însușim din permanența celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii“, întreprinsă de comisia profesional-științifică a tinerilor de la „Electronica“, am avut o convorbire cu tovarășa Viorica Leulescu, secretara comitetului U.T.C. al acestei mari întreprinderi bucureștene.— Este vorba de o acțiune mai amplă a organizației noastre declanșată în toamna anului trecut și care răspunde direct scopului urmărit de întrecerea „Tineretul — factor activ în

realizarea cincinalului revoluției tehnico-științifice“. în detalii, ea a fost concepută și adoptată de conferința de dare de seamă și alegeri a comitetului U.T.C pe întreprindere în luna Septembrie, la, propunerea comisiei profesional-științifice. în adoptarea acestei inițiative am por- . nit de la ideile expuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu ,1a Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României din 21—23 iulie 1975. Ca lucrători într-un domeniu de înaltă complexitate tehnică — electronica — trebuie să ne însușim un mare volum de cunoștințe, șă stăpînim o organizare ireproșabilă a producției. Aceasta este una din exigențele care se impune cu acuitate în activitatea noastră, căreia trebuie să-i răspundem prompt, pentru a fi competitivi, pentru a spori cît mai mult exportul.— Practic, ce acțiuni subordonați obiectivelor pe care le urmărește întreprinderea, pentru susținerea inițiativei ce v-ați propus-o ?— După o testare întreprinsă cu conducerea întreprinderii pentru verificarea cunoștințelor fiecărui muncitor, s-a hotărît deschiderea unor cursuri pentru calificarea și ridicarea calificării în meseriile de montatori, re- glori, depanatori radio-receptoa- re — T.V. și montatori-reglori pentru aparatură electrică la care au fost atrași 657 de tineri. Asemenea cursuri deja funcțio-

nează sub îndrumarea specialiștilor din întreprindere. Asta ar fi prima măsură de ordin și interes mai general, ca să zic așa, de îndeplinirea căreia răspunde și organizația U.T.C. Inițiativa noastră pornește de la această măsură și vizează, în mod deosebit, perfecționarea calificării tinerilor ce lucrează la fabricația aparatelor complet tranzistorizate. în acest scop ne-am propus înființarea unor cercuri care să fie conduse de tinerii specialiști ai întreprinderii care au realizat proiectele noilor tipuri de aparate. Celor care le-au revenit în principal această sarcină sînt tinerii organizației de la cercetare-proiectare. Ei au și deschis un astfel de cerc cu depanatorii de la o bandă pentru seria zero, încă din luna noiembrie.— înțelegem că de fapt este vorba de o inițiativă care se a- dresează unui număr restrîns de tineri.— Deocamdată. Pentru că pînă la sfîrșitul lunii ianuarie vom mai deschide încă două cercuri pentru montatorii de la alte două benzi, lectorii fiind desemnați din cadrul aceleiași organizații de la cercetare-proiectare care numără 50 de membri.— Condiționează ceva deschiderea acestor cercuri ?— într-un anume fel, da. Este vorba de ritmul în care liniile

foarte bune față de 87,6 la sută în anul universitar precedent. Si la secțiile de subingineri, procentul de promovați a crescut cu 5,86, iar al rezultatelor bune și foarte bune cu 2,2. Printre exemplele de institute și facultăți cu rezultate superioare mediei pe centrul universitar se numără Institutul de construcții, Universitatea, Institutul de arhitectură, facultățile de tehnologia construcțiilor de mașini, stomatologie.Din ansamblul rezultatelor acestei sesiuni s-a desprins dorința de autodepășire a colectivelor studertțoști în vederea obținerii unui număr mai mare de locuri fruntașe în concursul „Fiecare A.S.C. — colectiv de educare prin muncă și pentru muncă a studenților“. în această lună, în cadrul adunărilor generale se vor analiza toate rezultatele sesiunii, se vor purta discuții cu studenții restan- țieri, vor fi concretizate măsuri pentru eliminarea lipsurilor încă existente în pregătirea profesională. Pregătirea sesiunii de examene din vară va începe efectiv din primele zile ale semestrului, prin efortul conjugat al asociațiilor studenților comuniști și cadrelor didactice, astfel ca în fiecare facultate și institut rezultatele exemplare să se constituie' într-o permanență a activității noastre și nu într-o excepție.— Actualul semestru se întîl- nește, de asemenea, cu debutul cincinalului revoluției tehnico- științifice. Care sînt obiectivele A.S.C. menite să materializeze implicarea mai hotărită a stu- dențimii bucureștene în promovarea și aplicarea creației țifice în toate domeniile social-economice ?— Ne pregătim de pe pentru organizarea celei 13-a Conferințe naționale cercurilor științifice studențești, manifestare în cadrul căreia bucureștenii vor găzdui secțiunile învățămîntului superior universitar și artistic. Comisiile profesionale cultăți vor principal pe participarea reșteni la celelalte secțiuni cu lucrări științifice, comunicări, referate cu o tematică corelată mai strîns decît în alți ani de planul de cercetare al catedrelor, al institutelor de profil sau al

știin- viețiiacum de a a
din institute și fa- avea ca un punct agenda de lucru studenților bucu-

unităților economice.
N. COȘOVEANU CALIN STANCULESCU

(Continuare în pag. a IU-a) (Continuare în pag. a lll-a)
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PENTRU LITERATURĂ
PE ANUL 1975

(Continuare în pag. a Il-a)

I. ANDREINA

Premiile Uniunii Tineretului Comunist pe anul 1975 au fost conferite u- nor cărți meritorii prin tematica lor, prin ancorarea în viața și munca oamenilor zilelor noastre, prin tendința autorilor, poeți, prozatori, reporteri, de a se implica în contemporaneitate, implicare concretizată în versuri de vibrație patriotică prin consacrarea unor pagini fierbinți înfăptuirilor mărețe ale constructorilor socialismului, prin dezbaterea u- nor grave probleme de conștiință. Am adresat întrebarea : „Prin ce trăsături ale acestor cărți considerați că se justifică premiile acordate ?“ unor scriitori, critici, publiciști. Ne-au răspuns : EUGEN BARBU, FLORIN MUGUR, VALERIU CRISTEA, GEORGE-RA- DU CHIROVICI, RA- BA ECATERINA, ROLF MARMONT.

I 
î 
î 
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rice veritabil act de creație reiterează simbolic gestul anteic : atingerea regeneratoare a pămîntu- punerea în contact cu modul originar al formelor spiritului din adine. Geniul reface, cum s-a spus, în tensiunea sa spre Armonie, imaginea tensiunii pasionate din care s-a născut. Ceea ce impresionează în chip cu totul deosebit în fenomenul spiritual românesc este marea sa unitate stilistică. Comorile sufletului nostru popular - Miorița, baladele, colindele etc. - unice prin elevația lor filosofică și omenească poartă pecetea acestei unități organice, vocația formei pure. Există o extraordinară forță de coeziune interioară în orice fenomen de cultură românesc, forță care mărturisește unitatea unei civilizații profund specifice, a unei culturi de o inconfundabilă personalitate, în pofida tuturor vitregiilor seculare.Ca expresie a acestei uimitoare unități și organicități fundamentale s-au născut acele splendori folclorice care răsfrîng de-a pururi fața pasionată a sufletului românesc. Iar operele scrise de mai tîrziu, capodoperele literaturii noastre culte, continuă în chip firesc acest suflu milenar al spiritului nostru ; ele sint

transfigurarea lui superioară în foțmele culturii moderne. E destul să ne gîndim la oricare dintre marii noștri scriitori, la Neculce sau Dosoftei, la Budai-Deleanu ori Antim Ivireanu, la Heliade Rădulescu, Eminescu ori Creangă, la Arghezi, Blaga, Sadovea-

însemnări
de CEZAR BALTAGnu ori Ion Barbu etc etc. ca să sesizăm îndată comunicarea lor profundă cu straturile mitosului popular. Opera nici unuia dintre acești aștri ai bolții sufletului nostru nu se poate imagina in afara pecetei stilistice și spirituale a matricei originare, ei sînt expresia cea mai grăitoare a a- cestei organicități și unicități fundamentale. Ceea ce este mai propriu și mai adine inimii noastre și-a aflat în opera lor o

rostire fără seamăn ; vocea lor, a tuturor, respiră geniul acestui pămînt.La izvorul adevărat, la tradițiile și obiceiurile pămîntului, se află - spunea Alecu Russo - formele și stilul. Scriitorii noștri au cultivat și înnobilat „odoare- le părintești", au ridicat pe trepte de nouă frumusețe limba românească. Monumentele tradiției noastre orale, marile comori colective ale spiritului a- cestui neam, între care strălucește, cu o lumină absolut unică, sensul nemuritor al Mioriței, au împlîntat literaturii noastre scrise pecetea organicității ei fundamentale, vocația sensului perfecțiunii. Totodată, mitosul românesc a fost întotdeauna solidar cu realul, transfigurîndu-l și prelungindu-I în eternitate. Caracterul permanent al tradiției noastre, continuitatea firului ce leagă trecutul de prezent și de viitor se regăsește in toate operele mari ale neamului nostru.Ceea ce a decis, întotdeauna, înălțimea relației operei cu mitosul popular au fost niul și intuiția scriitorului, putea afirma că aici, mai decît oriunde, instinctul și ligența artistică a poetului cel mai grăitor examen, copac leagă

scrise qe- S-ar mult inte- dau Acel poamele de aur
(Continuare In pag. a 11-a)
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Premiile C. C. al U. T. C. pentru literatură pe anul 1975

LUMINAT
GLOBULSTAREAȚara ca

FAGARAȘANULUIDE IUBIREmeditație

de dr. H. CULEA

EPOPEEA TRANS
cei singuri

ii CA MEiMTATIE
;

■

Romdus La! EPOPEEA 
ÏRANSFAGARASANULU!

Prestigioasele premii anuale ale U.T.C.-ului au răsplătit ca totdeauna pe cei mai interesanți scriitori tineri, a- firmați în viața noastră literară. Este vorba, mai înainte de orice, de răsplătirea unei generații, o generație începe să se distingă profilul ei inteligent, setos de informație, o _ rație a tehnicii și a literaturii celei mai moderne. O generație ce se ilustrează mai ales prin atașamentul său serios față de ideea de Patrie, de progres, o generație militantă ce nu înțelege să privească in alte locuri pentru a se inspira în munca ei cu literele, ci să se reîntoarcă la miturile acestui pămînt, sporindu-le și punindu-le în valoare.în prezența lui Dan Mu- tașcu deslușim un profil de poet în linia bizantină a lui Blaga, un meditativ suav și grav în același timp, cîntînd sentimentele fundamentale față de Patrie pe corzile cele mai subtile ale unei harfe încărcate de sonuri grave. Deopotrivă publicist, prozator, autor de texte pentru cea mai nouă muzică, un comentator scăpărător al celor mai neașteptate lucruri, Dan Mu- tașcu se prezintă cititorilor săi ca un scriitor complet în devenire, ca un eseist remarcabil trădat și de cartea premiată de U.T.C. „Țara ca meditație“, ea insăși un eseu în versuri despre cel mai înălțător simțămint al inimii umane.

care prin cult, gcne-

EUGEN BARBU

Tn mai 1972 apărea, ca supli
ment al revistei „Argeș“, o 
cărticică intitulată „Păsările 
miresei“, cuprinzind douăspre
zece poezii ale unui autor 
atunci necunoscut. Nu 
timplător prima poezie 
micul volum se numea 
patria“ și nu întîmplător 
zia care deschide cea 
carte „adevărată1 
(„Testamentele 
editura 
1974) este 
duc“ : cele două titluri de 
predoslovii dau semne cu pri
vire la un chip și Ia un destin. 
Poezia lui George țărnea
— plină de farmec și de 
muzicalitate — nu aparține 
unui grațios și inofensiv autor 
de balade ; in orice clipă, cln- 
tărețul e în stare să părăseas
că frazele legănate, pentru a 
alege altă armă decit cea a 
cintecului de petrecere. Dem
nitatea și rigoarea aici lșl au 
Izvorul in pornirea ascunsă de 
a se „răfui“ cu tot ceea ce ne 
întunecă și ne ofensează. 
Haiduc sau „haiducel“ al cinte
cului, poetul nu cunoaște nu
mai drumul vorbelor înflorite.

„Pro patria“ se numea acea 
primă poezie șl tot astfel s-ar 
putea intitula întreg volumul 
„Starea de iubire“, tipărit de 
editura „Facla“ și premiat azi.

Dorința de a-și cînta ținu
turile natale se Intîlnește la 
George Țărnea, în mod fericit, 
cu vocația acestui fel de poe
zie. într-o antologie a poeziei 
patriotice, cîteva dintre piesele 
cuprinse in eeie două (sau trei) 
volume de pînă acum ar pu
tea figura cu îndreptățire. Nu 
toate, firește, și poate că nu e 
momentul să amintim că Țăr- 
nea, care este un excelent 
versificator, mal cintă și „după 
ureche“, urmînd el, Poetul, 
pilda autorilor de cronici rima
te. Cu artiștii „născuți“ sîntem 
totdeauna mai severi decît cu 
nulitățile. George Tărnea ne 
este dator — și își este dator
— cu o mare operă. O așteptăm 
și avem încredere în ceea ce 
ne va aduce viitorul.

FLORIN MUGUR

pină 
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„Pro 
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înțeleptului“, 
„Cartea românească“, 
„Balada mirelui hai- 

cele două titluri

premiul Comu-remarca

După debutul in cadrul colecției „Forrăs“ (Izvorul) a Editurii Kriterion, in anul 1975 tînărul poet clujean Ke- nez Ferenc a revenit la editură cu cel de-al patrulea volum al său, „Globul luminat", care a obținut Uniunii Tineretului nist.Ceea ce se poatecu ușurință la Kenez Ferenc este tocmai lăudabila tendință a tinărului poet de a evita tiparele genului, ințelegînd prin aceasta că efectul liric — o preocupare constant izbutită a gîndurilor sale așternute în vers — se realizează printr-o tehnică aparte, care are multe puncte comune cu ceea ce numim în cinematografie, o tehnică dc „montaj“. Altfel spus, poetul compune din imagini aparent disparate un tablou unitar și convingător al cotidianului. Privit în ansamblul său, ultimul volum de versuri al lui Kenez Ferenc se caracterizează prin unitate : unitatea gindului cu fapta, a năzuințelor tinerești cu realizările zilelor noastre. Lectura a- cestui volum de versuri duce lesne la concluzia că juriul nu întîmplător s-a oprit asupra acestei culegeri, pline de tinerească sensibilitate.

Sub titlul „Wetterberichte“ („Timpul probabil") Editura Dacia din Cluj-Napoca a scos de curind dc sub tipar volumul dc debut al tinărului poet german din țara noastră Werner Siillner (n. 1951), cartea apărînd asfel șase ani după publicarea primelor texte ale autorului de către revista bucureșteană Volk Und Kultur. Volumul a- cesta constituie incă o dovadă elocventă a faptului că tinerii poeți germani autohtoni astăzi au o viziune clară asupra funcției posibile ce o poate avea poezia. Cele mai valoroase piese din a- ceastă remarcabilă carie de versuri sînt textele ale căror rădăcini sint adine înfipte in actualitatea imediată a zilelor noastre, față dc care poetul, profund angajat, se simte strîns atașat. Aici se face auzită vocea unui ins ce este hotărît să aibă o atitudine activă in procesul de e- dificare al noii noastre vieți: „Astfel noua societate își va rezolva problemele : / identi- fieîndu-se cu ele“ (Constatări nepanegirice). Unele texte își datorează suflul lor e- mancipat includerii întîmplă- rilor lumii largi in sfera de interes a autorului (Sacco și Vanzetti, Pro Chile, Comentarii la știri din presă). A- cestei cărți care se vrea modelatoare de conștiințe și impulsionatoare a unei superioare cunoașteri i s-ar aduce cea mai frumoasă laudă spunindu-se că ar fi o carte cu un inalt grad de utilitate socială și estetică. Și la a- ceastă concluzie cititorul poate ajunge intr-adevăr.

Un roman de o surprinzătoare maturitate, implicat neostentativ dar adine în problemele actualității, este Lumină pentru cei singuri de Gabriel Gafița. Maturitate pe care o recomandă în primul rind echilibrul viziunii, tendința de a se detașa, în liniște, de faptele povestite, o anume discreție sesizabilă atit în folosirea mijloacelor cit și în reliefarea unor semnificații. Păstrîndu-se în limita unei priviri strict o- biective, fără vehemente exterioare și încruntări de mare scriitor demascator, autorul denunță o anumită mentalitate sau — mai exact — o obligă, în cadrul unei false crize de conștiință, reconstituită atent, cu răbdare să se auto-denunte. Vina personajelor care o reprezintă tine de o anumită filozofie anacronică, reziduu al unui anumit fel de a privi lucrurile, de concepția falsă, zoologistă, potrivit căreia oamenii se impart in „tari“ șl „slabi“, iar viata nu e decit o luptă necruțătoare pentru supremație. Punindu-le sub lupa observației, analizindu-Ie lucid, Gabriel Gafita pledează, implicit, pentru desăvîrșirea relațiilor dintre oameni în spiritul unui climat etic superior.

In meseria noastră — adică intre noi, gazetarii — este greu să te entuziasmezi. Mai ales atunci cind — cazul subscrisului — ai decenii de activitate in urmă. Și totuși, ciclul Iui Romulus Lai, la vrema publicării Iui (parțiale) in coloanele „Scînteii tineretului“, m-a umplut de entuziasm. Și de frumoasă invidie.Iată acum reportajele strîn- se într-o carte și iată cartea încununată cu un prestigios premiu. Habet sua fata Ii- belli !Nu vreau să risc vorbe mari, dar am convingerea că mărturia despre magistrala alpină va trăi atît cit Trans- făgărășanul. Pentru că este exactă. Pentru că ne înfățișează eroismul. Pentru că este omenească.
GEORGE-RADU 
CHIROVICI

teatrul 
un bo-

RABA ECATERINA ROLF MARMONT VALERIU CRISTEA

• Pentru anul 1976, 
radiofonic și-a alcătuit 
gat repertoriu de premiere — 
aproximativ 80 — in fruntea că
ruia se află, ca și în anii pre
cedenti, dramaturgia originală 
de actualitate. Astfel, vor fi con
tinuate ciclurile tematice „Oa
meni ai zilelor noastre“, „Epo
peea constructorilor“, „Ctitori ai 
istoriei poporului român“, „Tea
trul document“. „Istoria teatru
lui universal“ precum și drama
tizări după marile creații bele
tristice românești și ale drama
turgiei universale clasice și con
temporane.
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9?
de VIRGIL STOENESCU

la Teatrul »» Ion Vasilescu“Consecvent dorinței sale de a-și atrage publicul tînăr, de a aduce pe scenă cit mai multe piese inspirate din viața și munca tineretului nostru — și ultimele sale stagiuni atestă acest lucru — Teatrul Ion Vasilescu a solicitat, de data aceasta, pentru colaborare un dramaturg care s-a dovedit interesat și apropiat de universul adolescenților, de frămîntările și idealurile tinerei generații : Virgil Stoencs- cu. Rezultatul : premiera cu piesa Un tînăr mult prea furios, pusă în scenă de Olimpia Arghir (absolventă în urmă cu 6 ani a I.A.T.C.) și interpretată, in majoritate, de actori mult apropiați de vîrsta personajelor. Un spectacol nu lipsit de momente bine tensionate, în care verva interpreților, dorința lor de joc au reușit să îmbrace într-o haină plăcută, citeodată fermecătoare, chiar și unele scăderi ale textului matic.Acțiunea se încheagă în rul a trei tineri muncitori re-și împărtășesc reciproc
dra-ju- ca- . ,_______ . . primele gînduri serioase de afirmare, primele iubiri, izbînzi și primele mari bări despre drumul pe au de urmat în viață, un băiat venit de la țară, sub aerul de șăgălnicie juvenilă și sub vocabularul presărat cu „o- rășenisme“ repede adoptate, ascunde un suflet pur, posedînd, dincolo de copilăreștile năzdrăvănii, o profundă înțelegere a vieții și a dragostei. Sorin Pos- telnicu (un actor de incontestabil talent, care, sîntem siguri, va avea ceva de spus în teatru — în roluri, însă, pe măsura talentului său) are prestanță scenică, împrumută personajului, cam schematic gîndit de autor, vervă, căldură, autenticitate. Mitruț, celălalt tînăr, este „romantic, sensibil, îi place munca, viața și... Irina“ (caracterizare pe care i-o face în programul de sală interpretul, actorul Mihai Do- bre). O apariție decorativă, căreia debutantul pe scena teatrului Ion Vasilescu nu-i poate conferi nici el mai multă substanță decit dramaturgul. Piesa gravitează însă în jurul lui Marin (Ion Lemnaru), tînărul „mult prea furios“, mai maturul și mai complexul coleg de muncă și de apartament al lui Mitruț și Dorel. Marin, a cărui fi- losofie de viață pare a fi „ia cit mai mult de la societate, cu amindouă miinile“, oscilează tot timpul între nevoia funciară de puritate, încredere și dorința, afirmată cu brutalitate, de a se arăta superior celor din jur, de a le demonstra printr-o „lovitură“ (o invenție a cărei reușită ar fi trebuit să-i anuleze pe toți ceilalți) cine este el. în fond cinismul său, încăpățîna- rea cu care vrea să pară superior tuturor se dovedesc a fi masca sub care cel ce apucase

primele între- care-1 Dorel,

odinioară pe căi greșite vrea să se reabiliteze în fața lui însuși și a celorlalți. „Furia“ sa are ca mobil propria neputință de a recunoaște că a greșit și că trebuie ca reintegrarea în "" cietate să se facă firesc, prin muncă —șoc de genul „priviți cine sînt eu, ce pot eu să fac“.Antitetic personajul Vali — o tinără care și ea pășise strîmb cu cîțiva ani în urmă — are tăria de a se reface sufletește printr-o dragoste pură, a- dîncă, nemaculată de escamotarea adevărului. Din păcate, Virgil Stoenescu construiește un final cam forțat și neconvingător : rămas singur, neștiind încotro s-o ia după ce „lovitura“ cu invenția nu-i reușise și după ce se dovedește că și Irina l-a iubit pe Mitruț, și nu pe el, Marin se reabilitează găsind puterea de a-și recunoaște vina în fața mamei (apărută la sfirșitul piesei) și alergind către visul de dragoste neîntinată, reprezentat de Monica, mica prietenă din vremea adolescenței. Mai apar pe parcursul desfășurării spectacolului : Irina, o proaspătă ingineră (interpretată de Ileana Mavrodineanu cu o sensibilitate reținută), și maistrul Anton (Iulian Mari- nescu) realizat de autor îndeajuns de schematic.Tema dezbaterii propusă de Virgil Stoenescu în Un tînăr mult prea furios este, după cîte se poate' vedea, interesantă și actuală. Ar fi cîștigat, credem, mai mult în autenticitate dacă dramaturgul ar fi acordat egală atenție tuturor personajelor,

so-cinstită, nu printr-un
dacă în locul decorativismului verbal și al unui oarecare schematism al emploi-urilor (vezi „maistrul“, vezi „inginera conștiincioasă“, vezi „băiatul bun și simpatic venit de la țară“, vezi „tînărul muncitor care urmează cursurile facultății la fără frecvență“, vezi chiar conflictul structurat în jurul nelip; sitei „invenții“) ar fi dat maj multă substanță eroilor. Spectacolul Olimpia suplini, ruire, o tului.

psihologică montat se pare de a dă-Arghir niprin vivacitate și parte din carențele tex-
MIRUNA IONESCU

P. S. O repetiție generală a spectacolului avanpremieră cuțiile care cuții la care meroși elevi, sori — t~- —--------nevoia pe care o are publicul tînăr de a participa la spectacole cu piese inspirate din viața și munca sa, precum și puterea de analiză și înțelegere a . , , J--- J căasemenea devină un programul modalitate de forma- prin în

a avut loc în la Giurgiu. Dis- au urmat, dis- au participat nu- ______ muncitori, profe- au subliniat încă o dată
mesajului artistic. Credem asemenea întîlniri, dezbateri trebuie să punct permanent în tuturor teatrelor, o eficientă de educare, re a noilor generații ; mediul artei teatrale, sens, un cuvînt de laudă trului Ion Vasilescu, care nizează cu regularitate de întîlniri cu tinerii spectatori din județul Ilfov.

inter- acest tea- orga- astfel

Firește, a trecut timpul ace
lor oameni cu dragoste de car
te, care acționau izolat, care 
luau pe umerii lor întreaga 
greutate a „luminării" unei lo
calități sau unui întreg ținut. 
Asemenea personaje și-au meri
tat pe deplin idealizarea în u- 
nele opere literare și și-au avut 
adesea prototipuri reale in oa
meni pricepuți și inimoși, care 
nu pridideau o clipă pentru a 
citi și a-i face pe alții să ci
tească, oameni pentru care nici 
o străduință nu era prea mare, 
pentru a-și procura un volum 
îndelung rîvnit, volum transmis 
apoi altora. Aceste nobile sfor
țări izolate altădată, au căpă
tat sau ar trebui să capete as
tăzi amploarea unui efort co
lectiv iar ce era altădată rod 
al dăruirii și destoiniciei unui 
om, rod limitat fatal după pu
terile aceluia, este încadrat in
tr-o rețea riguros organizată.

Bibliotecii publice îi revine un 
rol deosebit in procesul educa
ției permanente, caracteristic e- 
tapei actuale. Insă minuțioasa 
organizare, atenta distribuire a 
sarcinilor și, în primul rind, ro
lul de maximă importanță acor
dat, în cadrul structurii noastre 
sociale, culturii nu elimină, ci, 
dimpotrivă, amplifică impor
tanța inițiativei biblioteca
rului. Aici trebuie 
legătura, continuitatea 
postolul“ de altădată, 
nînd de cu totul alte 
ajutat pe diverse căi și 
dalități diferite, bibliotecarul nu 
e mai puțin dator cu propria sa 
inițiativă. Sarcinile ce revin a- 
cestui domeniu al educației pu
blice fac necesară înțelegerea a- 
decvată a inițiativei personale. 
In cadrul consfătuirii de lucru 
ce a avut loc recent în Capi
tală — a reprezentat cea mai 
importantă dezbatere din ulti
mii 4—5 ani cu cadrele de bază 
ale bibliotecilor — s-a făcut o 
analiză multilaterală a activită
ții bibliotecilor prin prisma ac-

țiunii bibliotecarilor, a oameni
lor de a căror pricepere, com
petență și devotament depinde 
in bună măsură eficienta edu
cației multilaterale prin inter
mediul cărfii de toate felurile. 
S-au dat exemple pozitive dar 
și negative, s-a pus in evidență

însemnări
V ' .

a

IZVOARELE POEZIEI
(Urmare din pag. I)care are rădăcinile mai împlîn- tate în adincimi. Căci există și straturi superficiale stilistic, dar poetul adevărat va prefera întotdeauna profunzimea originară, nemuritoare, perfectă, formelor mai slab cristalizate. A ști să te sprijini pe folclor ipostaziindu-l, nu copiindu-l, ințelegîndu-i sensurile adinei, interioare, nu miruind exterior cadențe lăutărești sau extrapolind simboluri înțelese doar pe jumătate este postulatul oricărui poet autentic. Fiece sîmbure mitologic, fiece obicei ori datină, orice străvechi gest ritualic, fiecare simbol înscris in cuvinte ori semne, poartă de cele mai multe ori un sens adine, greu descifrabil, cîteoda-

tă, la prima vedere. Instinctul fără greș, intuiția, harul și a- dinca pricepere unite cu o bogată cultură și inteligență artistică sînt condiții indispensabile oricărui act de creație care pornește de la valorile arhetipale ale fondului nostru folcloric.Legat de fîntînile originare, de realitatea vitală a acestui pămînt, Eminescu - expresie integrală a sufletului românesc, cum l-a numit Nicolae lorga - a dat comorilor noastre profilul, efigia, secțiunea de aur a geniului său. Inspirația lui a deschis bolțile unei armonii și mai înalte care izvorăște din aceeași lumină a misterului nupțial de amploare cosmică al străvechii Miorițe. La fel Blaga și Barbu și Arghezi și toți marii noștri crea-

văzută 
cu „a-
Dispu- 

resurse, 
în mo-

caracterul depășit al unor re
glementări, s-au reliefat unele 
experiențe rodnice, s-au 
propuneri fructuoase, 
lit un plan de măsuri , 
prioritare. In centrul discuțiilor 
a rămas insă rolul de 
al bibliotecarului. Nici un 
de reglementări, nici un fel de 
imbunătăfiri organizatorice nu 
pot suplini activitatea lui ener
gică și competentă. Faptul 
in cutare loc sectorul cărții 
cial-politice de exemplu 
reprezentat cum se cuvine 
nu, faptul că ponderea 
turti tehnico-științifice se situ
ează la nivelul reclamat de mo
mentul actual sau nu ; faptul 
că sprijinul primit de bibliote
cile comunale, din partea foru
rilor judefene este real sau nu; 
faptul că se prezintă in unele 
biblioteci recenzii doar la unele 
opere ale scriitorilor clasici sau 
se acordă importanța necesară 
și literaturii contemporane ; 
faptul că in unele locuri se în
deplinește iar în altele se ig
noră includerea în programul de 
propagandă al cărții a lucrărilor 
care s-au impus criticii de spe
cialitate și publicului, a volume
lor a căror valoare științifică 
sau literară poartă girul unor 
premii ale Academiei R.S.R. sau 
ale Uniunii Scriitorilor ; faptul 
că biblioteca județeană din Arad 
are o reușită dezbatere prile
juită de procesul literar consa
crat nuvelei „Moartea lui Ipu“ 
de Titus Popovici, in timp ce în 
alte părți această modalitate an
trenantă de dezbatere etică și

făcut 
s-a stabi
li direcții

prim plan 
fel

că
S0- 

este 
sau 

litera-

(Urmare din pag. I)

tori care au răsfrint în oglinda spiritului lor apa fintînii originare. Poeții au bâut din izvoarele adîncului, cunoscînd întotdeauna că apa lor se bea cu întreaga ființă, pînă la durere, bucurie și transfigurare, interiorizat și deplin ; cu ea nu te poți niciodată doar spăla, histrionic, pe față. Geniul lor a încorporat în forme de nobilă modernitate spiritul nostru, untricătesc și nu doar ritmurile exterioare sau hăulitura nudă. Tocmai în aceasta constă, credem, valoarea deosebită a soluției specifice pe care literatura română a dat-o, și continuă să o dea prin tot ce are astăzi mai bun raportului dintre tradiție și modernitate.

profund al folclorului modul și semnificația lă- a fondului nostru sufle-

în urmă strînseseră sapa sau, în cel mai fericit caz, volanul tractorului, umblau acum, înzestrate cu inteligență și pricepere, de-a lungul firelor electrice, re" alizau conexiuni și alte operații complicate și complexe.„Astăzi, tot într-o lună, dăm o producție in valoare de cîteva zeci de milioane lei“. Astăzi, tinerii care în urmă cu trei ani pășeau gravi în fața primelor utilaje au deprins statornic meseria, s-au maturizat. Circa două mii de lucrători realizează produse de înaltă performanță tehnică : panouri de comandă pentru mașini unelte și instalații de ridicat, panouri de distribuție (de joasă tensiune) pentru alimentarea obiectivelor industriale, pupitre și panouri de comandă pentru industria chimică. Tot ei, tinerii, sînt cei care au trecut la conducerea întregului proces de producție. Marin Ni- culcea este, de doi ani (cînd

estetică a fost ca și uitată — 
toate acestea, succese sau insuc
cese nu pot fi explicate doar 
prin condițiile favorabile reu
șitei intr-un loc și mai puțin 
favorabile in altul. Peste tot iese 
în evidență importanța (concre
tizată in inițiativă sau în ab
sența ei) a bibliotecarului. El 
știe cel mai bine ce cărți doresc 
cititorii săi și în ce măsură 
le doresc, el cunoaște care sînt 
acele opere a căror dezbatere 
poate trezi interesul lor; el își 
poate da seama mai bine decit 
alții situați „în afară“ in ce di
recție să le orienteze lecturile; 
el știe, prin forța lucrurilor, cel 
mai bine ce fel de sprijin are 
nevoie pentru bunul mers al 
activității sale și de unde să-l 
solicite.

VICTOR ATANASIU

Religiozitatea diferă uneori ca intensitate, intransigență, obstinație, obscurantism, fanatism etc. și după „parametru'“ apartenență confesională. Astfel, a- depții așa-numitelor secte sau culte neoprotestante (adventiști, baptiști, creștini după evanghelie, penticostali, iehoviști, naza- rineni ș.a.) se consideră de regulă oameni de adîncă religiozitate și posesori ai „adevăratei credințe“. în ce constă credința lor și cit de adevărată este credința pe care o îmbrățișează, iată o întrebare la care voi încerca să schițez un răspuns pe parcursul cîtorva articole cuprinse din „unghiul" de privire al... anticazaniei.Voi începe cu credo-ul adventist. Așa cum am procedat și cu prilejul altor religii, și de a- ceastă dată ne propunem să judecăm critic mesajul ideologic adventist cu intenția de a-i releva falsitatea, caracterul absurd și inuman. Două sînt dogmele sale fundamentale : 1. iminența celei de-a doua veniri a lui Crist, care va inaugura „împărăția de o mie de ani a lui Dumnezeu pe pămînt“. De unde și numele de adventism (de la latinescul ad- venire — sosire, venire) ; 2. sărbătorirea odihnei din cea de-a șaptea zi, sîmbăta. De unde și numele de sîmbetiști. Alte dogme promovate de adventism se referă la : propovăduirea botezului, sub formă de imersiune (scufundare în apă) aplicat doar adulților, spălarea picioarelor ș.a.Deși „doctrina“ adventistă este de dată relativ recentă (sec. al XlX-lea) izvoarele „motivelor“ și dogmelor ei sînt străvechi ceea ce reduce oarecum la absurd pretenția că doar adven- tismului modern i-ar fi fost revelată „adevărata credință“. Ideea că Crist a urcat la cer în ziua înălțării și va reveni într-o zi pentru a-i judeca pe oameni, vii și morți, este străveche. Au crezut in ea contemporani ai lui Pavel, ai lui Ioan (spre exemplu gnosticul CERINȚE), ereticul Montan (sec. II), africanul Ter- tulian (sec. III), Augustin (sec. V) și chiar Papa Grigore cel Mare (sec. VI). Credo-ul adventist adaugă însă ideii reîntoarcerii lui Crist, ideea privind soarta omului după după sfirșitul lumii (dogma milenaristă împărăția ani a lui Crist pe" pămint atît înainte de „Paradis“, ciclurile ulterioare).Credo-ul adventist, noaște o preistorie ca țață, deși s-a alimentat din propensiunea seculară a catolicismului popular din evul mediu (înclinat spre mesianism), cit și din imensa vogă făcută începînd cu sec. al XVI-lea de ideea sfirșitului lumii, totuși s-a conturat propriu-zis ca „nou“ mesaj eschatologic (termen care indică concepția despre „sfirșitul lumii“, „judecata de apoi“, „rai“ și „iad“), abia in sec. al XlX-lea, în condițiile primelor „mari decepții“ post-napoleonie- ne pe vechiul continent și al realităților capitaliste crude de pe noul continent, care au făcut ca nevoia de salvare să încurajeze cele mai diverse proorociri. Ceea ce nu înseamnă că adventismul a cumulat cindva și funcții de contestare socială. Dimpotrivă, chiar secta adventistă apărută în S.U.A. în jurul anilor 1800 a fost inițiată, susținută și întărită de persoane cu orientări sociale conservatoare și retrograde. în Anglia. Irving anunța „judecata de apoi" pentru anul 1834.

moarte șide 1000 decit si îndeși cu- cea schi-

Adevăratul fondator al adven- tismului este insă considerat a- mericanul W. Miller, fermier cu o instrucțiune și cultura obscurantiste. Miller fixează începutul mileniului între martie 1843 — martie 1844. Firește, după calendarul celui mai pur misticism. în cartea sa — devenită celebră pentru cei ce i-au devenit adepți — „Probe scrip- turale și istorice privind a doua venire a lui Crist în jurul anului 1843“ se arată că Parusia (revenirea lui Isus) va fi precedată de semne cerești excepționale (măgari stranii în jurul soarelui, cruci de fier, comete etc.). J.V. Himes, fiul unui mare comerciant din Rhode Island si moștenitor al unei mari averi, editează ziare, reviste, prin care propagă ideile lui Miller. Psihoza milenaristă atinge apogeul în anul 1844 prezis de Miller ca fiind începutul sfirșitului. Dar anul începutului de „mileniu“ se scurge, iar Crist nu se reîntoarce pe pămînt. Decepția este imensă. Falimentul—quasitotal. Situația este „salvată“ de o pseudo- disidentă apărută în „mișcarea adventistă“ : americana Ellen G. Harmon (așa-numita Doamna White) de profesiune „vizionară“ (și milionară) are ideea de a renunța la datarea precisă a Paru- siei și de a stabili sabatul (sim- băta) ca zi de repaus sfint. Și cu aceste „inovații doctrinale“ (plus unele inovații de rit : ungerea bolnavilor cu ulei, spălarea picioarelor. practicarea unor restricții alimentare etc.) se inițiază secta numită de atunci „Cultul adventist de ziua a VII-a“.Ideile mesajului adventist de ziua a VII-a — mult răspindite și de James White. soțul doamnei White — și care au generat un complicat „sistem teologic“, se referă la tema eschatologică și sabatică. Etapele eschatolo- giei „judecății de apoi“ prevăzute de D-na White — printr-c interpretare „sui-generis“ a textului biblic Daniel VIII și „Apo- calipsa“, — sînt după cum urmează : 1. Mesia va purifica 2 300 (nici mai mult nici mai puțin !) seri și dimineți pe credincioși prin „marea anchetă“ începută în 1844 (dată stabilită de Miller) ; 2. judecarea celor „răi' în mileniul de după lui Crist. în această mintul se va întoarce condus de Satan. Cei împreună cu Crist vor_______ , _depsele — foarte grele — pentru păcătoși, care după ce-și vor fi ispășit pedepsele vor fi aneanti- zați prin foc. Căci aceștia nu au sufletul nemuritor. Nemuritori sint doar cei „drepți“ care vor reveni pe pămînt. împreună cu Crist, după un alt mileniu, aneantizindu-i pe ultimii păcătoși. în sfîrșit, tema sabatică prevede doar obligația respectării zilei de sîmbătă, derivată din „poruncile sfinte“ relevate de Dumnezeu lui Moise. Creștinii, pentru a intra în categoria celor drepți, trebuie să respecte sabatul. Altminteri vor muri de două ori — o dată pentru un mileniu, iar a doua oară, definitiv, aneantizați. Cu greu s-ar putea egala această absurditate ce frizează paroxismul.

i"revenirea etapă pă- în Chaos, „drepți“ stabili pe-

★M-am străduit să expun concis sorgintea și esența „adevăratei credințe“ adventiste. Ce este însă adevărat în esența a- cestei credințe ? Din cele de mai sus. adventiștii trag concluzia zădărniciei luptei pentru progres, egalitate socială, propagă exclusivismul șl izolarea în comunități închise, manifestă ostilitate acerbă față de știință și cultură, față de progres. Ceea ce demonstrează că esența ideologiei adventiste — dincolo de pretențiile pe care și le arogă promotorii el — este identică cu a oricărei altei religii. Aceeași încercare de discreditare a existenței umane reale, același vehement atac împotriva rațiunii, același refuz obscurantist de a lua în considerație realitatea socială obiectivă. Față de atarl scopuri, atitudinea combativă, științifică se impune în mod necesar.

tn nona grădiniță din Turceni

Foto : AGERPRES

încă nu împlinise 26 de ani) șef de secție. Șefi de secții și ateliere sînt și tinerii specialiști Nicolae Frăsineanu, Ion Surugiu, Eugen Neacșu. „în întreprindere muncim în prezent peste 50 de
că și viată. Și cred c-am reușit. Oricum, pentru ei nu se pun problemele care ni s-au pus nouă la început“.Au, însă, și ei problemele lor, dealtfel ca întregul colectiv. Sînt

TOTDEAUNA, ACOLO 
UNDE NE CHEAMĂ

PASIUNEAingineri. Din ei, 46 sînt sub 28 de ani. în toamnă am mai primit 14 stagiari. Ne-am străduit să-i familiarizăm cit mai repede cu procesul de producție, să le asigurăm condiții bune de mun-
probleme pe care le pune viitorul, sînt sarcini pe care le precizează cincinalul revoluției tehnico-științifice. Așa cum prevăd documentele de partid, în cincinalul revoluției tehnico-ști-

ințifice ponderea de 20 la sută din totalul industriei constructoare de mașini o va deține industria electrotehnică și electronică. Pentru întreprinderea din Alexandria, această estimare se va solda cu o dezvoltare deosebită a capacității de producție. Noile investiții vor fi mai mari decit cele inițiale, la înălțarea construcției. Urmează să crească, apoi, în ritm înalt, productivitatea muncii. Colectivul se va confrunta cu necesitatea maximei specializări, pe produse și operații, cu noi soluții de organizare a fluxului tehnologic. Or, e firesc ca in această perioadă de intensă promovare a noului, tinerii — intre care și cei 14 stagiari și alții care li se vor alătura pe parcurs — să fie în primele rînduri. între ei, alături de ei, se va afla totdeauna și Marin Niculcea — a cărui biografie îmbracă perfect biografia întreprinderii — mărturie tinără, crez și împlinire, omul devotat afirmării locului, așa cum. de fapt, îl recomandă munca lui.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Comitetul județean Ialomița al P.C.R. 
tuturor comitetelor județene de partid, tuturor 

oamenilor muocii din agricultură

AGENDA
TELEGRAMĂPreședintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Guineea, AHMED SEKOU TOURE, următoarea telegramă :Cea de-a 54-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă deosebit de plăcuta ocazie de a vă adresa cele mai călduroase și sincere felicitări, urări de viață lungă, sănătate și putere de muncă în îndeplinirea înaltelor dumneavoastră răspunderi încredințate de Partidul Democrat din Guineea și poporul guineez.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre cele două țări și popoare se vor dezvolta tot mai mult, spre binele și fericirea popoarelor român șl guineez, în interesul întăririi unității tuturor forțelor antiimperialiste de pretutindeni, al cauzei libertății și progresului social, al păcii și colaborării internaționale.

(Urmare din pag. I)Ca urmare, ne propunem să realizăm următoarele obiective :— Creșterea suprafeței arabile pînă la sfîrșitul anului cu 400 hectare peste cea stabilită prin plan, în principal prin reducerea suprafeței centrelor gospodărești și curților din unitățile socialiste, a drumurilor de exploatare agricolă, prin nivelarea unor suprafețe de teren neproductive, asanarea unor terenuri mlăștinoase, redarea în circuitul agricol a unor suprafețe de teren ca urmare a lucrărilor de sistematizare a satelor etc.— Nivelarea unor terenuri, peste prevederile de plan, în suprafață de 1 500 hectare.
Cultura U/M Depășiri față de 

plan la I.A.S.
Depășiri față 

de plan 
la C.A.P.

, — Grîu kg/ha 125 200
— Orz » 150 250
— Porumb >» 600 1000

din care irigat w 1250 1000
— Floarea-soarelui »> 100 80
— Soia ,, 225 200
— Fasole t» — 140
— Sfeclă de zahăr 99 — 5 460

din care irigat 99 — 8 500
— Legume irigate 99 1600 4 000
— mazăre și fasole

pt. păstăi »
— 300

— Struguri 99 2 500 700
— Fructe kg/pom 4,5 8— Realizarea unor efective de la sfîrșitul anului 1976, astfel : animale, peste cele prevăzute

din care :

EFECTIVE IN PLUS (capete)

SPECII ȘI 
CATEGORII Total

I.A.S. C.A.P.
gospo
dăriile 

popu
lației

— Taurine 3 600 600 — 3 000

— Vaci și juninci 3 700 200 1000 2 500
— Porcine — total 39 000 23 000 10 000 6 000

din care scroafe
și scrofițe 1 300 600 — 700

— Ovine — total 7 000 1 000 3 000 3 000
din care oi mame 2 000 1000 — 1000

— Găini ouătoare 87 000 — 22 000 65 000— Creșterea producțiilor me- cum urmează : dii în sectorul zootehnic după
PRODUSUL

um

LA I.A.S. LA C.A.P.

Angaja
ment

Creșteri 
față de 

plan
Angaja
ment

Creșteri 
față de 

plan

— Lapte 
de vacă

litri pe 
cap de 

vacă 
furajată 3 000 200 1800 100

— Spor de 
creștere în 
greutate la 
ingrășarea 
porcilor kg/cap/zi 0,520 0,02

— Lină kg/cap 
oaie 4,0 0,2 8,0 0,55

— Ouă buc/găină 
ouătoare — — 200 10— în vederea obținerii unei cantități mai mari de carne la valorificarea animalelor, greu

SPECIA 91 
ȘI CATEGORIA U/M

LA I.A.S. LA C.A.P.

Angaja
ment

Creșteri 
față de 
plan

Angaja
ment

Creșteri 
față de 
plan

— tineret bovin kg. gr. viu 400 20 380 20
— bovine adulte 550 15 455
— tineret ovin

la îngrășat H 37 4 34 1,2— Pentru realizarea acestor sporuri de producție avem în vedere următoarele măsuri : o mai bună amplasare a culturilor, aplicarea celor mai corespunzătoare tehnologii, exploatarea

— Pe suprafața de 15 000 ha terenuri slab productive sau sărăturoase se vor executa lu- cări de scarificare, amendare în vederea ridicării fertilității acestora.— Amenajarea pentru irigații, în sisteme locale și soluții provizorii, a unei suprafețe de 10 000 hectare, peste prevederile de plan.— Folosirea întregii cantități de îngrășăminte naturale în vederea fertilizării unei suprafețe de 45 000 hectare.— Depășirea producțiilor medii la hectar planificate pentru anul 1976, pe întreaga suprafață prevăzută a se cultiva, după cum urmează : 

tatea medie a animalelor la ’i- vrare va fi mai mare decît cea planificată, după cum urmează : 

mal eficientă a sistemelor de irigații, folosirea rațională a îngrășămintelor și erbicidelor, modernizarea și dotarea fermelor existente, administrarea de furaje preparate, reducerea mor

talității la animale, calificarea lucrătorilor, îmbunătățirea organizării producției și a muncii, organizarea muncii pe echipe și retribuirea în acord global, întărirea disciplinei în muncă, creșterea răspunderii colective pentru executarea lucrărilor și calitatea acestora și îmbunătățirea cointeresării materiale a tuturor lucrătorilor din agricultură.— Printr-o mai bună colaborare între constructor și beneficiar, precum și prin sprijinul ce-1 vor acorda unitățile agricole la executarea unor noi capacități de producție zootehnică se vor da în folosință și vor fi populate cu 30 zile înainte de
Produsul u/m

Cantități ce se vor livra 
în plus din care : Creșteri 

totale 
pe jude( 
la sutătotal I.A.S. C.A.P.

gospo
dăriile 
popu
lației

— Grîu to. 19 400 4 400 15 000 6
— Porumb » 25 000 —. 25 000 — 10
— Fasole » 1200 — 1200 — 11
— Soia » 6 300 3 600 2 700 — 10
— FI, soarelui 99 5 000 1 700 3 300 — 3
— Sf. zahăr 99 90 000 — 90 000 — 22
— Legume 99 9 400 1 400 8 000 — 6
— Struguri 99 3 700 2 700 1 000 — 13
— Fructe 99 2 200 400 1800 — 19
— Carne total 

din care :
99 5 750 3 500 860 1390 5

— taurine 99 2 500 1500 200 800 10
— porcine 99 2 800 1 700 600 500 4
— ovine 99 450 300 60 90 7

— Lapte vacă hi. 25 000 12 500 10 000 2 500 3,3
— Lapte de oaie „ 3 500 1 000 2 000 500 5
— Lină to. 117 17 90 10 7,7
— Ouă mii buc. 3 700 — 3 000 700 7— Concomitent cu măsurile ce se vor lua pentru realizarea sporurilor de producție medie, a cantităților suplimentare de producție totală .și de livrări la fondul de stat, prevăzute în angajamentul asumat, se va acționa cu toată hotărîrea pentru încadrarea în consumurile specifice de materiale și de manoperă, pentru reducerea continuă a cheltuielilor de producție și creșterea eficienței economice a întregii activități din fiecare unitate de producție agricolă.Astfel, cele 27 întreprinderi a- gricole de stat vor reduce cheltuielile la 1 000 lei producție marfă cu 4 lei. De asemenea, se va reduce consumul de carburanți și lubrifianți cu 200 tone, iar prin reducerea consumului de piese de schimb sub normativ se va realiza o economie de 3 milioane lei. Indicele de utilizare a parcului de tractoare și mașini agricole va crește de la 72 la sută la 80 la sută. Ca urmare a acestor măsuri, beneficiile suplimentare ce vor fi realizate de întreprinderile agricole de stat însumează 16 milioane lei.— Cele 24 stațiuni pentru mecanizarea agriculturii se angajează să realizeze o economie de carburanți și lubrifianți de 150 tone, să reducă cheltuielile la 1 000 lei venit cu 5 lei, iar beneficiile totale să crească cu 3 milioane lei, să recondiționeze piese de schimb în valoare de 3,6 milioane lei, să termine fiecare campanie de reparații cu 15 zile înainte de termenele stabilite.— în vederea valorificării mai eficiente a unor resurse materiale și folosirii mai complete a forței de muncă din cooperativele agricole, se vor extinde activitățile industriale și prestările de servicii către populație, cum ar fi reparații de mașini și unelte mici agricole, confecții și împletituri de răchită, reparații în construcții și construcții pentru populație, prelucrarea unor produse agricole etc.. realizîndu-se lucrări și produse în valoare de 30 milioane lei. reprezentînd o depășire de 40 la 

COMITETUL JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.

termenul stabilit 4 complexe zootehnice, precum și 1800 locuri în adăposturi noi pentru animale, ce se vor executa în regie proprie în cadrul cooperativelor agricole.— Ca urmare a creșterii producțiilor medii pe hectar la toate culturile, sporirii efectivelor de animale, a producțiilor medii și a greutății animalelor la sacrificare, precum și prin darea în folosință înainte de termen a unor noi capacități de producție zootehnice, vom realiza și livra, suplimentar, la fondul de stat, importante cantități de produse vegetale și animale, după cum urmează : 

sută față de prevederile de plan.— Ca urmare a creșterii producției în toate sectoarele de activitate din cooperativele a- gricole de producție și a reducerii cheltuielilor materiale și indirecte se vor putea aloca, pentru fondurile de dezvoltare, sume mai mari cu 10 la sută față de cele prevăzute prin plan, insumînd 20 milioane lei.De asemenea, pentru obținerea unor cantități cit mai mari de produse vegetale și animale în gospodăriile personale ale membrilor cooperatori care să fie valorificate, in principal, la fondul de stat, cooperativele a- gricole vor acorda sprijin prin livrarea, peste prevederile de plan, a unor cantități corespunzătoare de răsaduri de legume, a 10 000 de purcei, precum și a- cordarea de asistență tehnică necesară prin specialiștii din a- gricultura județului.— Comitetul județean dc partid, organele agricole județene vor acorda un sprijin organizat, sistematic și eficient fiecărei unități agricole pentru realizarea angajamentelor asumate.— Organele și organizațiile de partid din unitățile agricole ale județului Ialomița își vor îmbunătăți stilul și metodele de muncă, punînd în centrul preocupării lor creșterea nivelului politic, a conștiinței socialiste, în vederea întăririi spiritului de ordine și disciplină, a răspunderii colective a tuturor lucrătorilor din agricultură.Angajîndu-ne ferm. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Ialomița, să îndeplinim aceste o- biective, ne exprimăm convingerea că mecanizatorii, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat, cooperatorii și specialiștii vor acționa cu toată ho- tărlrea, dăruirea și capacitatea lor de muncă pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român, pentru realizarea și depășirea sarcinilor ce ne revin din planul național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1976.

TELEGRAMĂCu prilejul survolării teritoriului țării noastre la reîntoarcerea în patrie, din vizita oficială efectuată în Republica Turcia, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, Lubomir Strougal, a transmis primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mă- nescu, și poporului român cordiale salutări și urări de succese tot mai mari în opera de edificare a societății socialiste.
MESAJEPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a adresat șefilor guvernelor din Republica Democrată Germană, Repu-

ADUNARE FESTIVĂ 
CU PRILEJUL 

ZILEI NAȚIONALE 
A POPORULUI CUBANEZCu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a victoriei Revoluției cubaneze — Ziua națională a Republicii Cuba —, joi după- amiază a avut loc la clubul întreprinderii IREMOAS din Capitală o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R. și Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.La adunare au luat parte Mi- hai Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Constantin Mano- lescu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului educației și învățămîntului, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-co- lonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, Ioan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Nicolae Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Ioan Botar, secretar general al I.R.R.C.S., activiști de partid și de stat, numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprinderi și instituții bucureștene.Au fost prezenți Humberto Castello Aldanas, ambasadorul Republicii Cuba la București, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de Dumitru Necșoiu, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 7.Despre semnificația evenimentului aniversar a vorbit Gheor- ghe Dobra. membru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei.După ce a evocat lupta eroică a poporului cubanez pentru eliberare națională și socială, vorbitorul a relevat că vizitele și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro au ridicat la un nivel superior prietenia frățească și solidaritatea militantă româno- cubaneză, colaborarea multilaterală dintre țările și popoarele noastre. Vorbitorul a reliefat, de asemenea, profundele transformări care au avut loc în viața politică și economico-socială a Republicii Cuba, realizările remarcabile obținute, sub conducereapartidului comunist, de către oamenii muncii cubanezi pe calea edificării orînduirii socialiste. Poporul român, care și-a manifestat solidaritatea și a sprijinit activ lupta revoluționară a poporului cubanez, a subliniat el, urmărește cu profundă simpatie ampla operă de construcție ce se desfășoară în Cuba sub conducerea partidului său comunist.A luat apoi cuvîntul ambasadorul Humberto Castello Aldanas. A XVII-a aniversare a revoluției — a vorbitorul — este de un eveniment care a avut loc
triumfului subliniat marcată deosebit

blica Socialistă Cehoslovacă, Marea Britanie, Republica Federală Germania, Belgia, Olanda, Austria, Danemarca, Norvegia, Turcia, Grecia și Suedia mesaje de simpatie și solidaritate cu populația afectată de calamitățile naturale ce au lovit recent aceste țări.
CRONICA 

U. T. C.Ieri a părăsit Capitala, în- dreptîndu-se spre Oslo, tovarășul Nicolae Ivan, membru al C.C. al U.T.C., pentru a participa Ia reuniunea pregătitoare a Intilnirii tineretului și studenților din Europa.

în viața poporului nostru — 
primul Congres al Partidului Comunist din Cuba. Slntetizînd experiența acumulată și drumul parcurs de revoluția cubaneză, Congresul a înfățișat bilanțul victoriilor obținute, tra- sînd totodată noile direcții ale dezvoltării economi co-sociale de perspectivă, direcțiile principale ale politicii interne și externe a Cubei socialiste. Ambasadorul a relevat apoi importanța victoriei revoluției cubaneze și a constituirii primului stat socialist din America Latină.După ce și-a exprimat convingerea că colaborarea dintre partidele, guvernele și statele noastre se va dezvolta tot mai mult, ambasadorul cubanez a spus : Dorim să transmitem conducerii Partidului Comunist Român, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și întregului popor român, felicitările noastre pentru succesele obținute în depășirea planului cincinal și vă dorim noi victorii în construirea socialismului.în încheierea adunării, parti- cipanții au vizionat filmul artistic cubanez „Pedro pleacă in Sierra".
ÎNSUȘIREA CELOR MAI NOI 
CUCERIRI ALE ȘTIINȚEI

(Urmare din pag. I) tehnologice trec la fabricația a- paratelor complet tranzistorizate. Cum Insă întreprinderea și-a propus ca din 1977 să producă numai astfel de aparate se înțelege că pînă la sfîrșitul a- cestui an asemenea cercuri care au o durată de aproximativ două luni vor fi urmate de majoritatea tinerilor. Asta nu înseamnă că noi așteptăm ziua trecerii unei benzi la noul proces tehnologic pentru a deschide un nou cerc. în cursul acestei luni definitivăm și tematica unui ciclu de conferințe intitulat „Circuitele integrate și folosirea lor în radio-receptoare și televizoare“, ce urmează să îl susțină cu toți muncitorii, ds două ori pe lună, tinerii noștri specialiști.— Aceste cercuri și ciclul de conferințe nu se suprapun cursurilor pentru calificarea despre care spuneați că au fost organizate anul trecut împreună cu conducerea tehnică a întreprinderii ?— Nicidecum. Cursurile la care mă refeream la început

PROGRAM ATRACTIV IN TABĂRA 

PIONIERILOR FRUNTAȘI

Ieri, cei 200 de comandanți ai 
unităților de pionieri fruntașe 
din țară, reuniți in tabăra găz
duită de Liceul nr. 10 din Capi
tală, au avut ca oaspeți pe a- 
cademicienii Radu Voinea și Ște
fan Milcu Și pe prof. dr. doc. 
Nicolae Botnariuc, membru co
respondent al Academiei. Invi
tații pionierilor au prezentat 
aspecte deosebit de interesante 
ale științei și tehnicii româ
nești, ale medicinii și științelor 
biologice. Au urmat, apoi, nu
meroase întrebări legate de pro
tecția mediului ambiant, de pers
pectivele geneticii și transplan
turilor, de invențiile românești 
și posibilitățile de dezvoltare 
ale unor domenii tehnico-știin- 
țifice. Această manifestare a 
constituit doar un atractiv punct 
dintr-un bogat program de ta
bără în cadrul căruia purtătorii 
cravatelor roșii cu tricolor au 
avut posibilitatea să dezbată

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE HANDBAL

• Miine se reia prima divizie masculină • Sala 
sporturilor din Brașov găzduiește un turneu femininMîine, sîmbătă 10 ianuarie, se va relua campionatul primei divizii masculine de handbal, la care participă 12 formații. în sala „Victoria" din Ploiești se vor disputa, timp de trei zile, jocurile din etapele 14, 15 și 16, contînd pentru turneul 5 al campionatului. în prima zi, de la ora 14. sînt programate meciurile : Dinamo Brașov — A.S.A. Tîrgu Mureș, Minaur Baia Mare — C.S.M. Borzești, Știința Bacău — „U" Cluj-Napoca, Dinamo București — C.S.U. Galați, Steaua — Rafinăria Telea- jen și Politehnica Timișoara — Universitatea București. în clasament conduce Steaua cu 24 puncte, urmată de Dinamo, cu același număr de puncte, dar cu un golaveraj inferior. Următorul turneu se va desfășura la 

urmăresc predarea și însușirea unor cunoștințe, ca să zic așa, elementare, mai generale pentru cel care lucrează la bandă. Testarea care spuneam că s-a făcut a scos la iveală că nu toți stă- pînesc asemenea cunoștințe. De aceea, la astfel de cursuri nu au fost cuprinși decît 657 de tineri. Cercurile și ciclul de conferințe inițiate de organizația U.T.C., cu acordul și sprijinul întreprinderii, urmăresc aprofundarea a- cestor cunoștințe, însușirea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în domeniul tran- zistorizării. Așa că într-un anume fel cercurile și ciclul de conferințe sînt o continuare a acestor cursuri, o trecere la a- plicarea în practică a măsurilor stabilite de Congresul al X-lea al U.T.C. pentru ridicarea calificării tinerilor potrivit exigențelor cincinalului revoluției tehnico-științifice. Iar ceea ce am întreprins pînă acum în acest scop este doar începutul unei acțiuni menite să asigure cadrul afirmării tot mai depline a tuturor tinerilor întreprinderii noastre în domeniul electronicii. 

probleme ale vieții de organi
zație, Codul etic al pionierului, 
orientarea cercurilor științifice, 
să viziteze muzee, unități eco
nomice, să vizioneze interesante 
spectacole. După cum ne măr
turisea comandanta taberei, pio
niera Zenaida Popescu : „Tabăra a constituit prilejul unui bogat schimb de experiență, ocazia legării unor prietenii trainice, momentul deosebit al cunoașterii unor locuri interesante. Programul, dens șl plin de surprize plăcute, ne-a făcut să adunăm impresii pe care le vom împărtăși la întoarcere tuturor colegilor noștri. Ne pregătim să începem un nou trimestru, cu angajamentul de a obține rezultate și mai bune la învățătură, de a fi mereu printre fruntași și de a nu uita că ne-am simțit nespus de bine in această tabără".

C.S.

Baia Mare, Intre 18 și 20 ianuarie.Campionatul feminin se va relua miercuri 14 ianuarie, cu jocurile din turneul 3 de sală. Respectiv, în Sala sporturilor din Brașov se vor disputa, timp de trei zile (14—16 ianuarie) meciurile etapelor 9, 10 și 11. Miercuri au loc partidele : Constructorul Baia Mare — Voința Odorhei, Mureșul Tîrgu Mureș — Progresul București, Confecția București — Rapid. Textila Buhuși — Universitatea Timișoara, I.E.F.S. — Universitatea București și Constructorul Timișoara — Rulmentul Brașov. Următorul turneu feminin este programat în Sala Floreasca din Capitală, între 25 .și 28 ianuarie.
M.L.

Plenara Comitetului 
Federației Române 

de Fotbalîn ziua de 8 ianuarie a.c. s-au desfășurat lucrările Consfătuirii antrenorilor de fotbal, în cadrul căreia a fost analizată desfășurarea jocurilor din turul campionatelor divizionare A și B, programul de pregătire al echipelor pentru returul campionatului și al echipelor naționale pentru viitorul sezon.De asemenea, a avut loc plenara Comitetului F. R. Fotbal, care a adoptat măsuri organizatorice cu privire la componența comitetului și biroului federal.Ca președinte al Federației române de fotbal a fost ales tovarășul Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.
TENISJoi după-amlază, au continuat pe teren acoperit la Brașov întrecerile primului concurs al circuitului internațional de tenis. Au fost programate primele meciuri de dublu. Iată principalele rezultate înregistrate : Țiriac (România), Emmrich (R.D. Germană) — M. Tăbăraș, A. Dă- răban (România) 6—3, 6—2 ; Vio- rel și Traian Marcu — Prucha, Granath (Cehoslovacia) 4—6, 6—3, 6—2 ; Benyk, Varga (Ungaria) — Ovici, Hărădău (România) 7—6, 6—4.

SEMESTRUL UNIVERSITAR
(Urmare din pag. I)în cadrul programului secțiunilor desfășurate în București vor avea loc mese rotunde, simpozioane, întîlniri cu oameni de știință privind metodologia cercetării, munca de creație și exigențele ei în cadrul învățămîntului superior. întilnirile cu studenții din diferite centre universitare vor constitui și un binevenit prilej pentru schimbul de experiență necesar perfecționării activității cercurilor științifice, participării studenților Ia rezolvarea temelor contractate de catedre. în luna martie ne vom prezenta la _ Timișoara, la faza națională a concursului de creație științifică, cu 65 de lucrări distinse în cadrul etapei pe centru universitar. Lucrările realizate de studenții bucureșteni și selectate pentru concurs sînt, în marea lor majoritate, contribuții concrete la rezolvarea unor teme propuse de întreprinderi sau creații originale destinate auto- dotării învățămîntului superior.O altă idee discutată încă de la Conferința pe centrul universitar va fi materializată în acest semestru prin obligativitatea fiecărei organizații A.S.C. de an de a avea un plan tematic de creație științifică în care vor fi nominalizate teme și sarcini concrete pentru fiecare student, avindu-se în vedere

toate etapele activității : documentare, elaborarea de referate, sinteze, informarea tehnico- științifică, proiectare, realizare de prototipuri etc. Dorim, prin aceasta, să implicăm cu responsabilități precise fiecare student, fiecare A.S.C. în planurile de cercetare ale catedrelor, în munca științifică universitară al cărei potențial poate fi folosit mai eficient în eforturile tuturor colectivelor de muncă pentru a utiliza noul în producție. La nivelul facultăților se va desfășura în curînd și faza locală a concursului profesional științific studențesc, ur- mînd ca în aprilie să se desfășoare și fazele locală și finală ale concursului „Tudor Tănăses- cu“, destinat electroniștilor, găzduit de Institutul politehnic din București. _— în acest semestru se va a- corda în continuare o atenție deosebită practicii productive, organizării și eficienței acesteia în formarea viitorilor specialiști. Ce își propun asociațiile studenților comuniști în acest domeniu ?— Activitatea studenților în practica desfășurată în primul semestru va face obiectul unor analize în cadrul adunărilor generale în vederea sporirii laturii formative a acesteia, pentru eliminarea neajunsurilor organizatorice care au provocat sta-

gii formale, lipsite de o autentică legătură cu universul profesional al viitorului absolvent. Dorim ca pînă la sfîrșitul lunii februarie să constituim comandamentele practicii de vară pentru a încheia la timp și în condiții optime convențiile cu unitățile în care își vor efectua studenții munca productivă. Printr-o mai bună organizare a muncii,- dorim să sporim și valorile producției realizate în atelierele-școală, care in anul 1975 s-au ridicat la 186 848 000 lei.în continuare, reprezentanții asociațiilor studenților comuniști în consiliile profesorale și senate trebuie să acționeze concret, acolo unde este cazul, pentru diferențierea activității productive în funcție de anii de studii. Ne mai propunem să preluăm din planul Centralei de construcții montaj București o serie de obiective pentru ca acțiunile studențești de muncă patriotică să devină mai eficiente pe șantierele bucureștene.Năzuim ca acest semestru să consemneze în activitatea tuturor asociațiilor studenților comuniști fapte de muncă elocvente, rezultate și mai bune în pregătirea profesională, o activitate științifică marcată de realizări superioare puse în slujba producției.

DORIȚI SĂ CUNOAȘTEȚI CELE MAI FRUMOASE ZONE TURISTICE 
DIN ȚARĂ ÎN PERIOADA SEZONULUI DE IARNĂ ?

Dacă nu v-ați hotârît încă, adresați-vă OFICII
LOR JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară, 
care organizează pentru dv. în această perioadă 
excursii pe cele mai atractive itinerare, cu auto
carul sau trenul.

Doriți să petreceți un concediu reconfortant în- 
tr-una din stațiunile balneo-climaterice ?

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM vă oferă în a- 
ceastă perioadă bilete pentru odihnă sau cură 
balneară în stațiunile balneo-climaterice : Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Căciulata, Călimănești, Olă- 
nești, Govora, Ocna Sibiului, Bazna, Buziaș, Her- 
culane, Moneasa, Geoagiu, Sîngeorz, Sovata, 
Tușnad, Lacu Roșu, Slănic Moldova, Vatra Dor- 
nei, Eforie, Mangalia, Amara, Pucioasa.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere ci 
50% la tariful transportului pe C.F.R. sau I.T.A.

PUBLITURISM
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„Scînteia tineretului“

pag. 4 Sacul fără fund
Poziția P.C. Portughez 

față de organizarea 

unor viitoare alegeri

Atena : Comunicat 
privind întrunirea unei

conferințe interbalcanice

Ample acțiuni greviste al cursei înarmărilor

într-o notă a Comisiei politice a Comitetului Central al Partidului Comunist Portughez, transmisă de agenția A.N.O.P., se arată că „Partidul Comunist Portughez se pronunță cu ho- tărîre în favoarea unui regim democratic ales de popor, pentru instituționalizarea organelor reprezentative ale statului democratic, și, in consecință, pentru alegerea, cit mai curînd posibil, a unei adunări de deputați care să asigure exercitarea funcției legislative și să controleze activitatea guvernului“.Documentul citat relevă necesitatea garantării libertăților democratice și a exercitării drepturilor cetățenești pe întreg teritoriul țării, pentru ca viitoarele alegeri să fie într-adevăr libere, în anumite regiuni ale țării — cum ar fi Insulele Azore — a- rată nota P.C.P., din ordinul autorităților militare locale, localurile partidului comunist au fost închise, militanții săi fiind exilați în zona continentală a țării, împreună cu alte personalități antifasciste cunoscute. Documentul cere autorităților să adopte măsuri de urgență pentru a se garanta exercitarea libertăților democratice în Insulele Azore și în alte regiuni ale Portugaliei, unde activitatea unor organizații de stingă este împiedicată.în încheiere, nota Comisiei politice a C.C. al P.C.P. dă asigurări că partidul comunist va respecta rezultatul alegerilor.La Lisabona și-a început, miercuri, lucrările Comisia însărcinată cu examinarea problemelor privind aplicarea re-

formei agrare, informează agenția A.N.O.P. Cu acest prilej, ministrul agriculturii, Antonio Lo- pes Cardoso, a declarat că reforma agrară constituie „una dintre cele mai importante cuceriri ale maselor muncitoare după 25 aprilie 1974“.Pentru modernizarea agriculturii, a arătat la rîndul său președintele Comisiei pentru reforma agrară, Mario Pereira, este necesară mobilizarea unor importante capitaluri, în vederea achiziționării de mașini a- gricole și semințe de bună calitate, precum și pentru sporirea șeptelului. Se resimte de asemenea nevoia creării unui sistem simplificat de acordare a creditelor agricole pe termen scurt și mediu, precum și de pregătire a cadrelor de specialiști necesare modernizării agriculturii portugheze.
Reuniunea guvernului 

de la Lisabonaîntr-o reuniune a guvernului portughez care a dezbătut problema prețurilor șl a aprovizionării s-a hotărît reglementarea prețurilor la cea mai mare parte a produselor alimentare de primă necesitate, pentru ca acestea să devină accesibile maselor largi populare. De asemenea, informează agenția ANOP, s-a subliniat necesitatea intensificării luptei pentru prevenirea tuturor tendințelor de speculă sau stocare a alimentelor.

Un comunicat oficial, publicat în capitala Greciei, anunță că „invitația primului ministru, Constantin Karamanlis, adresată, în august 1975, șefilor statelor balcanice, pentru întrunirea, la Atena, a unei conferințe interbalcanice, care să discute probleme economice și tehnice, a primit răspunsuri favorabile din partea guvernelor Bulgariei, Iugoslaviei, României și Turciei. Conferința este programată să înceapă la 26 ianuarie, Ia nivel ministerial, și va discuta probleme de interes comun, ce vor fi stabilite de către conferință însăși. Discuțiile vor aborda, de asemenea, domeniile economic, al transporturilor, telecomunicațiilor, energiei electrice și alte sectoare“.

în SpaniaLa Madrid, precum și in alte regiuni ale Spaniei se înregistrează ample acțiuni greviste. în diverse ramuri ale economiei. Numai în capitală, relatează agențiile de presă, peste 14 000 de muncitori au întrerupt lucrul. 4 000 din salariații ce deservesc liniile de metrou ale orașului au hotărît continuarea grevei, declarată. în urmă cu trei zile, în sprijinul revendicărilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață.Greviștilor li s-au alăturat a- proximativ 2 000 de muncitori din fabricile madrilene „Standard“, „Chrysler“ și „Boetticher“ care au organizat, o demonstrație de solidaritate.

ITALIA - Demonstrație la Napoli a muncitorilor din provincia Sira- cuza pentru dreptul Ia muncă, împotriva concedierilor care vizează, la inceputul acestui an, circa 2 500 de lucrători

în acest context, guvernul a ordonat, joi, armatei, să preia parțial controlul asupra liniilor de metrou. în cursul zilei, armata a redat traficului o cincime din totalul capacității de transport a întregului sistem.în apropiere de Madrid, la Getafe, peste 1 300 de muncitori de la întreprinderile industriale „Kelvinator“, „Electromecanica de precision“, „Meyercord“ au declarat grevă, arătînd, într-o declarație, că-și exprimă, în acest mod, protestul față de „lipsa de dialog, sancțiunile, concedierile“ și alte măsuri represive aplicate împotriva lor de către patronat. Tot la Getafe au întrerupt lucrul muncitorii de la firma „John Deere“, care solicită îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de viață.La Aviles, în nordul Spaniei, peste 6 500 de muncitori din industria siderurgică se află, de asemenea, în grevă, iar în localitatea Villaverde aproximativ 2 000 de persoane au participat la o demonstrație care a fost împrăștiată de forțele polițienești.Totodată, agențiile de presă informează că în sudul țării, la Palma del Rio, muncitorii a- gricoli au anunțat și ei întreruperea lucrului, cerînd condiții mai bune de muncă și de trai.
Lupte violente 

la Beirutîn Beirut și suburbiile sale, luptele dintre diversele grupări aflate în conflict au fost joi deosebit de violente. Ciocnirile armate din ultimele 48 de ore. în care au continuat să fie utilizate mortiere, tunuri ușoare și arme automate, s-au soldat cu cel puțin 55 de morți și circa 125 răniți, a informat poliția libaneză.

„Considerăm că cea mai imperioasă înda

torire ce stă in fața generațiilor de azi este 

aceea de a-și canaliza toate energiile pentru 

realizarea dezarmării, pentru excluderea războ

iului din viața societății, pentru înlăturarea 

forței și amenințării cu forța in relațiile in

ternaționale".

NICOLAE CEAUȘESCU

„De la cartierele să
race din centrele ora
șelor și pînă la sub
urbiile locuite de bo
gătași, in orașele mici 
ca și în marile aglo
merări urbane, creș
terea consumului de 
alcool și marijuana 
creează probleme a- 
larmante pentru școli
le națiunii“. Consumul 
de alcool și marijuana 
în rîndul copiilor de 
virstă școlară e pe 
cale de a lua propor
ții epidemice — arată 
în continuare revista 
citată — iar autorită
țile recunosc că nu au 
nici o soluție sigură 
pentru această pro
blemă. Problema dro
gurilor în școli a luat 
proporții mai mari 
decit oricînd ; a cres
cut consumul de alcool 
și stupefiante. Un re
cent studiu al Institu
tului național pentru 
cercetarea abuzului de 
stupefiante constata 
că, printre copiii în 
virstă de 14 și 15 ani, 
utilizarea marijuanei 
a crescut de peste 
două ori din 1972 pînă 
în 1974, iar în 1975, 
unu din cinci copii 
din această grupă de 
virstă fumează țigări 
cu marijuana. Un alt 
studiu autorizat, or
ganizat de Ministerul 
Sănătății al S.U.A, in
tr-un district din Ca
lifornia, arată că peste 
jumătate din copiii din 
clasele a IX-a pînă la 
a Xll-a consumă bău
turi alcoolice de cel

puțin zece ori pe an, 
iar o pătrime din ei 
beau de cel puțin 50 
de ori pe an.

„O deosebită îngri
jorare provoacă auto
rităților faptul că vîr- 
sta consumatorilor de 
alcool este din ce în 
ce mai scăzută“, citîn- 
du-se în acest sens 
studiul din Califor
nia menționat anteri-

împotriva alcoolismu
lui din statul Texas 
— se remarcă scăde
rea vîrstei pacienți- 
lor : s-au înregistrat 
cîteva cazuri de in
ternări în spitalele sta
tale a unor copii sub 
10 ani, pentru dezal- 
coolizare.

In continuare, arti
colul relevă că un fe
nomen din ce în ce

„U.S. News and World Report“:

Alcoolul și marijuana — 
o amenințare crescindă 
printre copii și adolescenți

or, care dezvăluia că 
unu din 12 copii de 
13 ani consumă bău
turi alcoolice de peste 
50 de ori pe an, iar 
o anchetă similară e- 
fectuată în New Con- 
necticutt arăta că 6 
la sută dintre copiii de 
12—13 ani beau alcool, 
fie zilnic, fie cel puțin 
de cîteva ori în fie
care săptămînă. In 
toate programele noas
tre de tratament — 
declara revistei John 
McDonald, membru al 
conducerii Comisiei

mai amplu este con
sumul de alcool în 
însăși incinta școlilor, 
unde, pe zi ce trece, 
sint tot mai frecvente 
cazurile de copii care 
trebuie îndepărtați da
torită alcoolismului.

Un alt aspect care 
îngrijorează autorită
țile polițienești și șco
lare din S.U.A. este 
.creșterea abuzului de 
polidroguri — combina
ția dintre un drog sau 
mai multe și alcool“ 
— subliniază „U. S. 
News and World Re

port“. „Este o proble
mă gravă de mari 
proporții naționale. 
Copiii folosesc alcoo
lul ca substitut pen
tru droguri sau in 
combinație cu drogu
rile, dar în ambele 
cazuri pentru același 
scop — să-i facă feri
ciți. Alcoolul și aceste 
droguri care pot să 
fie barbiturice, seda- 
tive sau alte tranchi
lizante produc o de
presiune a sistemului 
nervos central. Cind 
sint folosite împreună, 
ele își intensifică re
ciproc efectul și pot 
să provoace coma sau 
moartea“.

In concluzie, se poa
te cita declarația fă
cută revistei de dr. 
John C. Heffelfinger, 
din statul Colorado, 
care a participat la 
aplicarea unui pro
gram de prevenire a 
uzului stupefiantelor 
și care spune : „Al
coolul și marijuana 
sint drogurile cel mai 
mult folosite de copiii 
și adolescenții noștri 
și eu nu cunosc nici 
o comunitate america
nă care nu are astfel 
de probleme. Dar eu 
cred că problemele 
noastre cele mai grele 
sint părinții și tele
viziunea. Noi am de
venit o societate al
coolică, așa că de . alcool o să se uzeze și a- 
buzeze, fiindcă acesta 
este astăzi modul nos
tru de viață standard“.

Producția mondiaSă 
de petrol îu 1975

Wjinema
VINERI, 9 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).

ALARMA ÎN DELTA : 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 NETERMINATA: 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).

COLȚ 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-

Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20).

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

ACEST BARBAT ADEVĂRATt 
Unirea (orele 16; 18; 20).

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

MICUL DEJUN LA TIFFANY : 
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 C Crîn- 
gași (ora 17).

AMORUL VRĂJITOR : Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15).

ELIXIRUL TINEREȚII c 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 s Fla
căra (orele 15,30; 18; 20).

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

MUȘCHETARUL ROMAN î 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 S 
Pacea (orele 16; 18; . 20).

EVADAREA : Giulești (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SE MAI INTÎMPLA MINUNI î 
Bucegi (orele 15,45; 18; 20).

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

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).

Opera Română : GISELLE — 
ora 19 ; Teatrul de Operetă : 
VICTORIA ȘI-AL EI HUSAR — 
ora 19,30 ; Teatrul Național (Sala 
Mare) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 
ora 19,30 ; (Sala Mică) : 1MBLÎN- 
ZIREA SCORPIEI - ora 15 ; TRA
VESTI — ora 19,30 ; Teatrul 
,.Lucia Sturdza Bulandra“ ; (Sala 
Studio) : A 12-A NOAPTE — ora 
19,30 ; Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : NU AM ÎNCRE

DERE ÎN BĂRBAȚI — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : HAMLET — ora 
19 ; Teatrul de Comedie : MUSA
FIRUL CARE N-A SUNAT LA 
UȘA — ora 19,30 ; Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE - ora 19,30 ; 
Teatrul Giulești : PATIMA ROȘIE 
— ora 19,30 ; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu“ : BUNICA SE MĂRITĂ — 
ora 19,30 ; Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : CER CUVÎNTUL 
LA... DIVERSE — ora 19,30 ; (Sala 
Victoria) : CAVALCADA COME
DIEI — ora 19,30 ; Teatrul „Țăn
dărică“ (Sala Victoria) : ILEANA 
SlNZIANA - ora 10 ; (Sala A- 
cademia) : UN BĂIAT ISTEȚ ȘI 
UN REGE NĂTAFLEȚ - ora 10 ; 
Ansamblul „Rapsodia Română“ : 
PE ACEST PAMÎNT — ora 19,30 ; 
Circul București : CARNAVALUL 
RÎSULUI — ora 19,30.

OHMagnasEns wr «ar

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. Album școlar. 
Filme didactice. 16,30 Curs de 
limbă engleză (nivel mediu). 17,00 
Emisiune în limba germană. 18,55 
Din lumea plantelor și animalelor. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Revista economică TV. 20,30 
Film artistic : „Mama vitregă“. 
Producție a studiourilor sovietice. 
Premieră TV. 21,55 . Varietăți pe 
peliculă. 22,10 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Anchetă socia
lă : Vocația datoriei (II). 17,35
Cîntece de viață nouă. 17,50 Vitri
na literară. 18,25 Vîrstele peliculei. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Treptele afirmării. Violonista 
Rosemarie Negrea. 20,30 Viața eco
nomică a Capitalei. 20,50 Telex. 
20,55 Opereta la operă : My fair 
lady — de Loewe. Interpretează : 
Camelia Lotrin, Emil Pinghiriac, 
Nicolae Sasu, George Popa, Petre 
Cărcăleanu — soliști ai Teatrului 
de operă din Iași. 22,30 închiderea 
programului.

Producția mondială de petrol a înregistrat, în 1975, o scădere de 6 la sută, situîndu-se la nivelul de 2,700 miliarde tone, ceea ce reprezintă în medie 54 milioane de barili pe zi — informează „Petroleum Economist“, publicație lunară a industriei petroliere britanice.Țările membre ale O.P.E.C. au produs în total 1,343 miliarde de tone de țiței, cu 13 la sută mai puțin decit în 1974, iar creșterea producției înregistrată în vara anului 1975, înaintea ultimei majorări a prețului petrolului exportat de O.P.E.C. a fost doar o tendință de scurtă durată, menționează publicația. Arabia Saudită a cunoscut o puternică scădere a producției, in special din cauza închiderii ole- ducului spre Mediterana. Dimpotrivă, Irakul și-a sporit substanțial extracția, devenind al treilea producător de petrol din Orientul Mijlociu, după Arabia Saudită și Iran. Kuweitul se situează pe locul al patrulea în zonă, avind o producție de 2 milioane barili pe zi.Continuînd politica sa de reducere a exporturilor petroliere pentru a-și conserva rezervele, Venezuela și-a diminuat, la mijlocul anului 1975, producția de la 3,2 la 2,4 milioane barili pe zi. Apoi, la sfîrșitul anului, producția venezueleană a fost din nou diminuată la 2 milioane barili pe zi și, potrivit ultimelor informații, urmează să se stabi-
„Râzboiul iodului" — 

un nou episodMiercuri s-a consumat un nou episod al „războiului codului“ în urma coliziunii care a avut Ioc între fregata britanică Andromeda și canoniera islandeză Thor. Andromeda face parte dintre navele de război britanice trimise pentru a proteja pescadoarele engleze aflate în apele naționale de pescuit islandeze extinse, în mod unilateral, de autoritățile de la Reykjavik la 200 de mile marine. Pentru canoniera Thor aceasta a fost a doua ciocnire cu o navă engleză de protecție.

lizeze, în 1976, la 2,2 milioane barili pe zi.Producția petrolieră a S.U.A. a fost cu 9 la sută inferioară recordului din 1970, iar pentru 1976 se prevede o nouă scădere, de 2,7 Ia sută. O ușoară ameliorare este așteptată spre sfîrșitul lui 1977, grație dării în exploatare a unor bogate zăcăminte în Alaska. în ce privește producția de petrol a Canadei, a- ceasta a scăzut mult din 1974, în urma restricțiilor impuse de guvern la export.Perspective de extindere a producției în anul acesta există în Mexic, unde recent au fost descoperite zăcăminte însemnate, precum și în unele țări riverane Mării Nordului. La rîndul său. Zairul se va alătura grupului de țări producătoare de petrol, avînd inițial o capacitate de producție de aproximativ 25 000 barili pe zi.
IRLANDA DE NORD: SITIIAJIA 

SE MENȚINE ÎNCORDATĂSituația din Irlanda de Nord continuă să . rămînă deosebit de încordată. în noaptea de miercuri spre joi au avut loc o serie de incidente, în urma cărora o persoană a fost ucisă și mai multe rănite. De asemenea, s-au produs trei explozii de bombe.Preocuparea oficialităților de a găsi o ieșire din actualul impas a determinat intensificarea contactelor și convorbirilor dintre forțele politice interesate. Se menționează in acest sens hotărîrea primului ministru Ha- rold Wilson de a ține în viitorul apropiat consultări cu reprezentanții partidelor de opoziție din Marea Britanie și cu cei ai principalelor partide din Irlanda de Nord.Joi dimineața, în capitala britanică a sosit Patrlck Cooney, ministrul justiției al Republicii Irlanda, care a avut consultări cu Merlyn Rees, secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, asupra problemelor. întăririi măsurilor de securitate la frontiera Republicii Irlanda cu Irlanda de Nord.

Terra seamănă tot mai 
mult cu un butoi cu pulbe
re. Expresia în sine e tot 
mai des auzită și susținută 
cu argumente pe care ~ ni
meni nu le mai contestă. Și 
datele culese, prelucrările 
statistice, declarațiile oficia
le, dezvăluirile unor rapoar
te, care devin publice, com
pun, la scara planetei, ta
bloul unei lumi care și-a 
adunat, intr-o progresie geo
metrică, mijloacele propriei 
distrugeri. In cursa înarmă
rilor — sacul fără fund al 
unor impresionante resurse 
financiare, materiale, uma
ne — nimic mai concludent 
decit datele, cifrele. Dincolo 
de valoarea lor documenta
ră, ele trebuie să pună pe 
gînduri, să antreneze , pro
iecte și acțiuni de înceti
nire, stopare și lichidare a 
acestor cheltuieli, pentru în
făptuirea unor pași reali, 
urgenți in domeniul dezar
mării, în primul rind al de
zarmării nucleare. Oamenii 
de pretutindeni, tot mai con- 
știenți de pericolul pe care-l 
reprezintă armele de toate 
felurile pentru existența u- 
manității, sint chemați să ac
ționeze. Cu fiecare zi pămîn- 
tul devine tot mai evident 
un arsenal militar, la scara 
planetară.

C
a indicator global, volumul anual al cheltuielilor destinate scopurilor militare oferă o primă imagine îngrijorătoare a cursei alarmante a înarmărilor. Intr-un sfert de secol, alocațiile militare au sporit de circa cinci ori. După cum reiese și din graficul alăturat, in anul 1949 fondurile financiare pentru înarmare depășiseră 51 miliarde dolari, pentru a a- junge, în cursul anului trecut, la peste 300 miliarde dolari. O sumă impresionantă, echivalentă eu 8 la sută din produsul mondial brut. Nc-am obișnuit eu afirmarea unor asemenea cifre, rupîndu-le uneori de reprezentarea lor concretă, faptică. Incercind să legăm sutele de miliarde de dolari, investiți

zi, înfruntă vicisitudinile unei vieți în condiții materiale, sociale sub minim, în timp ce miliarde de dolari sînt inveștițe pentru distrugere. Specialiștii, experți, sociologi s-au reunit în repetate rînduri calculind cu exactitate ce-ar însemna orientarea acestor fonduri de înarmare spre lichidarea subdezvoltării, fenomen cu consecințe din cele mai nefavorabile pentru statornicirea unui climat de înțelegere, cooperare și progres pentru întreaga lume. Numai cu a zecea parte din cele peste 300 miliarde de dolari ar putea fi acoperite cheltuielile pentru hrană, educație și asistență me- dico-sanitară în aproape jumătate din numărul total al statelor aflate in curs de dezvoltare. Este dureros să constați că, în ciuda a- firmațiilor privind sporirea a- jutorului acordat țărilor subdezvoltate sau în curs de dezvoltare, discrepanțele dintre acest ajutor și cheltuielile militare — in gg- neral decalajele economice care separă tot mai mult țările a- vansate de cele în curs de dezvoltare — în ultimii ani s-au agravat și mai mult. Cheltuielile pentru înarmare depășesc în prezent de 30 de ori volumul total al ajutorului acordat țărilor în curs de dezvoltare.Așa cum rezultă din unele rapoarte, volumul cel mai mare al cheltuielilor militare este concentrat Ia un număr res- trîns de state, șase dintre acestea avînd o pondere de patru- cincimi în totalul alocațiilor bugetare militare mondiale. în

turi de intensificarea cheltuielilor de cercetare și testare a unor mijloace tot mai sofisticate de distrugere implică eforturi pentru toate statele, inclusiv pentru cele ce dispun de un potențial economic avansat. Nu întîmplător fenomenele de inflație, recesiune, șomaj, spirala creșterii costului vieții sint puse în legătură direct proporțională cu volumul bugetelor militare. Se citează, in acest sens, că prețul plătit de țările vest- europene pentru importarea a 700 milioane tone de petrol (circa un sfert din consumul mondial) este egal cu suma a- nuală a prețului plătit pentru înarmări.Coborind nivelul comparațiilor Ia exemple mai concrete, cheltuielile de înarmare capătă dimensiuni reale, palpabile, îngrijorătoare. An de an, cursa înarmărilor reclamă, ca intr-un șir fără sfirșit, sume tot mai ridicate pentru dotare cu mijloace din cele mai moderne pentru ducerea războiului. în prezent cînd se vorbește de „armele viitorului“ se amintesc „rachetele de croazieră“, arme cu laseri, instalații pe bază de microunde, infrasunete, flash- uri luminoase, mijloace de luptă geofizice, (cu provocări de modificări a vremei, climei, cu distrugerea zonelor forestiere, producerea de cutremure etc), toate solicitind uriașe cheltuieli de cercetare și dotare. De pildă, cheltuielile pentru un bombardier strategic supersonic de lipul

Evoluția cheltuielilor militare anuale : cu 10 la sută din nivelul actual se pot finanța necesitățile pentru hrană, educație și asistență medicală din zeci de țări în curs de dezvoltare.
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Bugetul militar al S.U.A. între anii 1791-1975, reprodus după revista vest-germană „Der Spiegel“
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In mijloace de distrugere, de alte trebuințe, mult mai omenești, restabilim adevăruri care ar fi trebuit să ne frămînte în orice moment.Cele peste 300 de miliarde de dolari reprezintă suma totală a veniturilor anuale a unui miliard de oameni. Surse ale Națiunilor Unite arată că un sfert din fiii Terrei duc o viață în condiții nedemne de secolul ati- tor cuceriri tehnice și științifice. Un miliard de oameni, grupați în 25 de țări dintre cele mai sărace, cu un produs național brut mediu de 30 de cenți pe

același timp, s-a putut evidenția o accelerare generală a ritmului de creștere a fondurilor cu destinații militare și la alte state. Astfel, raportul SIPRI pe anul trecut, cu referiri la anul 1974, releva o creștere a numărului țărilor care alocă mai mult de un miliard de dolari pentru obiective de înarmare. Dacă în 1954 numărul acestora era de 8, iar zece ani mai tîrziu de 13, în anul de referință raportul consemna 20. Evident, utilizarea acestor sume pentru arme, înarmare, întreținerea unor impresionante efective militare ală

B-l, cu o viteză de 2,2 Mach, purtător de încărcături nucleare, avion ce va înlocui generația superfortărețclor de tipul B-52, se vor ridica Ia 61,5 milioane dolari bucata. Ce înseamnă valoric un asemenea avion ? Revenind la comparațiile anterioare, el reprezintă echivalentul produsului intern brut realizat de 651 060 de oameni care trăiesc în cele mai sărace state de pe pămint. După cum se știe, marina americană urmează a fi înzestrată, din 1978, cu submarine atomice de tipul „Trident“, în locul celor din generația „Poseidon“, considerate „depășite“. Costul unui submarin din generația „Trident“ este estimat la 1,3 miliarde dolari. Pentru învingerea foametei, care face ravagii pe întinse zone ale planetei — din cei 16 copii care se nasc la 8 secunde, unul moare de foame — un rol deosebit ar avea punerea în circuitul agricol a tuturor suprafețelor potențial arabile. Calculele au arătat că o asemenea operație ar cere un efort mediu financiar de circa 750 dolari pe hectar. Renunțarea la construirea a șase submarine „Trident" și alocarea sumelor respective unor proiecte de tipul celui enunțat mai sus ar duce la sporirea suprafețelor arabile cu circa 14 milioane hectare, suprafață care ar asigura hrană pentru zeci de milioane de oameni care mor anual de foame.Sînt date, comparații care pledează cu forța rațiunii pentru sistarea cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea unor măsuri care să scoată pentru totdeauna războiul din viața societății, să permită ridicarea standardului de viață al popoarelor rămase in urmă, instaurarea unei epoci noi in viața națiunilor.
IOAN TIMOFTE

• MUȘCHI... ARTIFICIALI. Cercetătorii de la laboratoarele 
americane „Batelle Columbus“ au pus la punct și experimentea
ză mușchi artificiali. Produși pe bază de cauciuc, mușchii artifi
ciali sint testați în prezent pe oi, existînd posibilitatea de a fi 
utilizați peste aproximativ cinci ani în tratamentul unor malfor
mații sau maladii musculare umane. Rezultatele primelor teste 
au fost apreciate drept „variabile“. Se estimează că numai în 
S.U.A. 800 000 de persoane suferă de diverse forme de insuficiență 
musculară • PRIMA VICTIMĂ A CONFRUNTĂRII DINTRE 
PARTIZANII ȘI ADVERSARII VlNĂTOAREI a fost înregistrată 
în Marea Britanie. într-o pădure din apropierea orașului Cam- 
bridge, poliția a descoperit recent cadavrul lui William Sveet, 
animatorul unei campanii împotriva „sporturilor crude“. Se 
pare că acesta a fost împușcat de un vînător în timp ce încerca 
să-1 împiedice de a se deda sportului favorit. France Presse no
tează că partidele de vînătoare din Anglia sînt tulburate din ce 
în ce mai des de apărători ai vieții animalelor • UN FOST 
PERCEPTOR A DUS DE NAS FISCUL ’ David Glcn Robinson, 
fost încasator de impozite la Los Angeles, a recunoscut că a 
obținut de la fisc, în mod fraudulos, frumușica sumă de 565 000 
dolari. Făcînd uz de cunoștințele sale de legislație fiscală, el a 
reclamat și obținut o rambursare pentru daune, pe care le-ar fi 
suferit ca administrator al unei proprietăți — care în realitate nu 
fusese niciodată în deficit. Fiscul încearcă acum recuperarea 
sumei investită de fostul perceptor în diverse bunuri mobile și 
imobile • URȘII POLARI ȘI PETROLUL DIN ALASKA. Pentru 
a studia efectele construirii conductei petroliere transalaskane 
asupra faunei regiunii, serviciul federal pentru protecția naturii 
din S.U.A. a hotărît să supravegheze zi de zi, printr-un satelit 
meteorologic, trei urși polari. Satelitul „Nimbus“ îi va putea 
repera și localiza cu exactitate datorită unor coliere electronice 
pe care fiecare din cei trei „Fram“ le va purta. Singura pro
blemă : s-ar putea ca urșii să nu agreeze colierele — 5 kg fiecare 
— și să încerce să scape de ele o ÎN GROAPA CU LEI. Donald 
Coggan, arhiepiscopul de Canterburry, aflat, împreună cu soția, 
într-o călătorie în Africa, s-a aflat într-o zi, după propria-i măr
turisire, „în postura lui Daniel în groapa cu lei“. Automobilul i 
se împotmolise în nisipul parcului natural tanzanian Ngorongoro, 
cînd o familie de lei l-a înconjurat, asediindu-1 timp de cinci 
ore. Salvarea a venit din partea unui grup de turiști canadieni, 
în fața cărora leii au bătut în retragere.
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_________I-------------------------- -------------------- --------------------- ---------......... - -• ÎNCHEIEREA CU SUCCES a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și semnarea Actului final la cel mai înalt nivel creează condiții favorabile și deschide noi posibilități pentru extinderea colaborării reciproc avantajoase între state, se subliniază în comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei oficiale în Turcia a președintelui Guvernului R. S. Cehoslovace, Lubomir Strougal.SESIUNEA CONSILIULUI MINISTERIAL AL O.U.A.în capitala Etiopiei a avut loc sesiunea Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane.Sesiunea a adoptat hotărîrea de a șe include în ordinea de zi a reuniunii extraordinare a șefilor de Stat și .guvern din țările membre ale O.U.A. discutarea situației din Angola. A- ceastă reuniune se va deschide, la 10 ianuarie, la Addis Abeba.• GUVERNUL CIADULUI a hotărît să recunoască guvernul Republicii Populare Angola, se arată într-un comunicat reluat de agenția algeriană de presă.

DEZVOLTAREA INVAJAMiNTULUI SUPERIOR IN ALGERIAAnnaba, Blida și Tiaret — principale centre economice ale Algeriei — vor avea în următorii doi ani universități proprii, iar din anul acesta vor începe studii pentru construirea de institute de învățămînt superior și în centrele administrative Baț- na, Setif, Bel-Abbes, Mostaga- nem, Tizi-Ouzou — a anunțat ministrul algerian de resort, Mo- hamed Sedik Benyahia.în prezent, Algeria are 40 000 de studenți față de 13 000 îri 1972. Efortul de pregătire de cadre proprii în Algeria este deosebit de mare dacă se are in vedere că sumele destinate în- vățămîntului în 1976 reprezintă 21,2 la sută din bugetul de stat.• LA 7 IANUARIE a fost inaugurată o conductă petrolieră intre R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană, a cărei utilizare va contribui la dezvoltarea cooperării economice și comerciale dintre cele două țări — informează agenția A.C.T.C. Inaugurarea a avut loc intr-un ca

dru festiv, cu participarea unor oficialități guvernamentale din cele două state.• PREȘEDINTELE GIOVANNI LEONE va începe luni consultările cu liderii diferitelor partide politice în vederea rezolvării crizei de guvern declanșate prin demisia cabinetului condus de Aldo Moro. Observatorii politici din capitala Italiei se află acum în așteptarea hotărîrilor pe care le vor lua conducerile diferitelor partide politice. „COSMOS-788"
• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 

a fost lansat satelitul artificial 
al Pămintului „Cosmos-788“. 
După cum informează agenția 
TASS, la bordul satelitului se 
află aparatură științifică desti
nată continuării cercetării spa
țiului circumterestru.

Aparatura instalată la bord 
funcționează normal.• LA CHEMAREA lansată de cele trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — salariații din toate sectoarele administrației publice din Italia au declarat, joi, o grevă generală de 24 de ore.
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