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Proletari din toate țările, uniți-vă !

rr

{■îl j| SI
fin liniw ■ ■ I L U ■ LI I

UTC r'F

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Sarcini prioritare
pe agenda

organizațiilor U.T.C.
Dezbaterea modului in care se înfăptuiește programul ideologic al parti 

dului și stabilirea principalelor măsuri în vederea îmbunătățirii continue a ac 
tivității politico-ideologice și cultural-educative în rîndul tineretului.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE AMBASADORUL 

UNIUNII SOVIETICE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ-

nia, a primit marți, 20 ianua
rie, în stațiunea Predeal, pe 
V.I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

Agenda de lucru a organelor 
și organizațiilor U.T.C. consem
nează în lunile februarie-apri- 
lie a.c. o sarcină prioritară, de 
o deosebită însemnătate și răs
pundere. După cum este cunos
cut, în conformitate cu Hotărî- 
rei Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., în aceas
tă perioadă se vor desfășura 
și în organizațiile U.T.C. și 
A.S.C., începînd cu cele din sate 
și comune, întreprinderi și in
stituții de învățămînț, din ora
șe, municipii și județe, pînă la 
nivel central, dezbateri asupra 
activității desfășurate de or
ganele și organizațiile U.T.C. și 
A.S.C. pentru înfăptuirea Pro
gramului ideologic al partidului, 
a hotăririlor adoptate de Con
gresul al XI-lea al P.C.R.. în 
domeniul muncii politico-ideo
logice și cultural-educative, a- 
plicării Codului principiilor și 
normelor muncii și vieții comu
niștilor, 
socialiste. Prin întregul

- conținut, aceste dezbateri 
constitui, pentru organizațiile 
U.T.C. și A.S.C., cadrul unei te
meinice și cuprinzătoare anali
ze a modului în care se reali
zează indicațiile de o deosebită 
Paloare principială și practică 
ce reies din cuvintarea rosti-

- tă de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la ședința festivă de 

'deschidere ă forumului tinere
tului, a hotăririlor adoptate de 
Congresul al ’ • Tr ™ ”
Conferința a 
în domeniul 
ideologice și

'■ Stabilindu-se, ... . .
măsurile ce se impun în vede
rea intensificării și perfecționă
rii continue a activității de 
educare comunistă, revoluționa
ră a tinerei generații.

Dată fiind importanța deo
sebită a acestor dezbateri, Bi
roul C.C. al U.T.C. și Comi- 

, tetul Executjv al U.A.S.C.R. au 
stabilit, de curind, o serie de 
măsuri vizind pregătirea și or- 

” ganizarea lor în cele mai bune 
condiții. Astfel, se prevede ea 

: imediat după instruirea primi-

ale eticii și echității
‘ lor 

vor

X-lea al U.T.C. și 
X-a a U.A.S.C.R. 
muncii politico- 
cultural-educative, 
cu acest prilej.

lor secretari ai_comitetelor ju- 
și a pre- 

U.A.S.C. 
universi- 
cel mai 

lunii ia- 
activelor 

la ni-

dețene ale U.T.C. 
ședinților consiliilor 
(A.S.C.) din centrele 
tare să se organizeze, 
tirziu pînă la sfîrșitul 
nuarie, instruirea 
U.T.C., respectiv A.S.C., 
velul județelor, municipiilor, 
orașelor, comunelor, unităților 
economice, instituțiilor și șco
lilor, a centrelor universitare 
și facultăților, la care vor par
ticipa :

a. La nivelul județelor : mem
bri ai C.C. al U.T.C. din res
pectivele județe ; membri ai 
birourilor comitetelor județene 
ale U.T.C. ; membri ai secreta
riatelor comitetelor municipale 
și secretari ai comitetelor oră
șenești ale U.T.C., precum și a- 
paratul comitetelor județene 
ale U.T.C. ;

b. La nivelul municipiilor 
și orașelor : membrii birourilor 
comitetelor municipale și oră
șenești ale U.T.C. ; președinții 
consiliilor U.A.S.C. de la nive
lul centrelor universitare ; se
cretarii organizațiilor U.T.C. di
rect subordonate ; activul case
lor și cluburilor culturale ale 
tineretului ;

c. La nivelul comunelor, uni
tăților economice, întreprinde
rilor și școlilor : toți membrii 
activelor U.T.C.

d. La nivelul centrelor uni
versitare : membrii birourilor 
consiliilor U.A.S.C. (A.S.C.) din 
centrele universitare ; membri 
ai consiliului U.A.S.C. (A.S.C.) 
de la nivelul institutelor ; pre
ședinții consiliilor A.S.C. de la 
nivelul facultăților, activul ca
selor de

e. La
membrii 
membrii 
(secție, ciclu) ; președinții con
siliului U.A.S.C. pe centru uni
versitar și institut care sînt stu- 
denți la facultatea respectivă ; 
propagandiștii 
vățămîntului 
al studenților.

Se prevede,
Instruirea secretarilor 
telor (birourilor)

cultură ale studenților; 
nivelul facultăților : 

consiliilor A.S.C. ; 
biroului A.S.C. pe an

din cadrul în- 
politico-ideologic

de asemenea, ca 
comite- 

U.T.C. din

C.A.P., I.A.S. și S.M.A. să se 
realizeze, in aceeași perioadă 
de timp, direct la nivelul jude
țelor. în cadrul instruirii din 
luna ianuarie a propagandiști
lor de la învățămintul politico- 
ideologic U.T.C., a membrilor 
colectivului de lectori vor fi 
prezentate principalele proble
me legate de organizarea și 
conținutul acestor dezbateri. A- 
ceste instruiri trebuie să asigu
re clarificarea deplină a scopu
lui și semnificației politice a» 
dezbaterilor, să definească pro
blemele principale și direcțiile 
de abordare, contribuind. tot
odată, la explicitarea metodo
logiei de organizare și desfă
șurare, stabilind responsabili
tățile concrete ce revin acti
vului organizației în conduce
rea și desfășurarea dezbaterilor.

în vederea pregătirii și des
fășurării în bune condiții a 
dezbaterilor și plenarelor, mem
brii birourilor comitetelor jude
țene, municipale, orășenești și 
comunale ale U.T.C., ai consi
liilor U.A.S.C. (A.S.C.) din cen
trele universitare, institute și 
facultăți vor fi repartizați di
rect pe organizații subordonate.

Practic, eșalonarea dezbate
rilor în această perioadă se va 
face astfel :

— între 1 februarie—15 mar
tie — în adunări generale ale 
organizațiilor U.T.C. și A.S.C., 
în plenare ale activelor U.T.C. 1 
din unități economice, institu
ții, școli, comune, orașe, muni
cipii și sectoare din Capitală. 
Tot în această perioadă, vor a- 
avea loc plenare ale consiliilor 
U.A.S.C. (A.S.C.) pînă la nive
lul centrelor universitare.

— între 15—31 martie — se 
vor desfășura plenare ale co
mitetelor județene ale U.T.C., a 
Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., precum și ale 
consiliilor U.A.S.C, din centre
le universitare.

La ordinea de zi a adunări
lor generale de dezbatere, a 
plenarelor comitetelor U.T.C. 
și consiliilor U.A.S.C. (A.S.C.) 
va fi prezentată o informare 
asupra modului în care se în-

făptuiește programul ideologic 
al partidului, adoptîndu-se, tot
odată, un plan de măsuri în ve
derea îmbunătățirii activității 
politico-ideologice și cultural- 
educative a organizațiilor U.T.C. 
și A.S.C. în lumina sarcinilor 
stabilite de Congresul’ al XI-lea 
al 'partidului.

în principal, mațerialele pre
zentate și adoptate în aceste a- 
dunări și plenare vor fi orien
tate în direcția evidențierii 
semnificației deosebite a Pro
gramului ideologic al partidu
lui. care constituie pentru U.T.C. 
și U.A.S.C.R. platforma politică 
de acțiune nemijlocită în rîn
dul întregului tineret, în vede
rea formării și educării sale co
muniste, a promovării . largi, în 
muncă și în viață,’ a spiritului 
revoluționar, combativ, militant, 
în acest cadru se va evidenția 
activitatea desfășurată, sub în
drumarea organelor și organi
zațiilor de partid, de către or
ganele și organizațiile: U.T.C. și 
A.S.C. în vederea îmbunătățirii 
de ansamblu a activității poli
tico-ideologice și cultural-edu
cative. de tineret, vizind inten
sificarea participării active, res
ponsabile a acestuia la

• PE ȘANTIERUL HI
DROCENTRALEI DE LA 
DAEȘTI a fost înregistrat 
un important succes. Este 
vorba despre debutul lucră
rilor de asamblare a stato
rului de la generatorul pri
mei turbine, moment ce 
marchează începerea mon
tării echipamentului elec
tric.

Potrivit angajamentului 
constructorilor și montorilor 
de aici, primul dintre cele 
două hidroagregate cu care 
va fi dotată hidrocentrala 
va fi conectat la sistemul 
energetic național în cin
stea zilei de 23 August, ur- 
mind ca, pînă la finele anu
lui in curs, noua unitate 
producătoare de energie e- 
lectrică să funcționeze cu 
întreaga sa putere instalată 
de 37 mW.

• O NOUA NAVA A IN
TRAT ÎN DOTAREA flotei 
noastre comerciale. Este 
vorba de cargoul „Drăgă- 
șani" de 14 00(1 tdw. în 
cursul acestui an, în regis
trele navale române vor mai 
fi înmatriculate alte 19 vase, 
majoritatea vor fi construite 
în țară. Astfel, zestrea flo
tei noastre maritime va spo
ri eu 300 000 tdw. Navrom-ul 
va fi înzestrat, printre alte
le, cu mineraliere de 55 000 
tdw și de 12 500 tdw, car
gouri de 7 500 și 4 400 tdw.

(Continuare In pag. a 11-a)
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Pentru bogăția viitoarelor recolte, 

în agricultură se impun ample lucrări 
de fertilizare a solului

Concomitent cu 
eelelalte lucrări de 
sezon, unitățile agri
cole cooperatiste 
continuă fertilizarea 
semănăturilor de 
toamnă. Pînă Ia mij
locul lunii ianuarie 
au fost fertilizate 
jumătate din semă
năturile prevăzute în 
programul pe aceas
tă lună. Pentru ad
ministrarea îngrășă
mintelor chimice 
este folosită și avia
ția utilitară. în une
le județe, ca Argeș, 
Dîmbovița, Vraneea 
și Dolj, au fost de
pășite prevederile 
programului pentru 
această lună. în alte 
județe însă, printre 
care Timiș, Arad, 
Mehedinți, Bacău,

Vaslui și altele, re
zultatele de pînă a- 
cum sînt sub posibi
litățile de care dis
pun unitățile agri
cole.

în perioada de iar
nă urmează să fie a- 
plicate îngrășăminte 
chimice pe mai mult 
de două milioane 
hectare semănături 
de toamnă. Vremea 
fiind în general pri
elnică activității in 
cîmp sînt necesare 
măsuri pentru gră
birea acestei acțiuni 
și executarea ei po
trivit programelor 
stabilite.

★
în vederea obține

rii unor recolte spo
rite. unitățile agri
cole cooperatiste din

județul Alba au 
transportat in cîmp, 
în perioada care a 
trecut de Ia încheie
rea campaniei însă- 
mînțărilor de toam
nă. aproape 80 000 
tone îngrășăminte 
naturale și au ferti
lizat însemnate su
prafețe cu îngrășă
minte chimice. în a- 
celași timp s-au a- 
plicat amendamente 
ealcaroase pe o su
prafață cu 40 Ia sută 
mai mare decît era 
stabilit. A început, 
de asemenea, acțiu
nea de fertilizare 
suplimentară cu azot 
a semănăturilor de 
toamnă, lucrare e- 
fectuată pină in 
prezent pe aproape 
2 000 hectare.

și trudesc

apă din Dunăre

Desen și versuri de
MIHU VULCANESCU

Mă odihnesc 
lingă 
Țara

tine 
mea.

Cu părul holdelor 
îmi răcorești 
fruntea obosită.

Beau
și mingii spinările munților, 
albi ca și anii 
care se încumetă 
să mă încolțească.

Voi petrece cu tine 
la sărbători 
și-ți voi pune în 
catargele brazilor 
flamuri să acopere zarea — 
flăcări în înserare

Mă odihnesc și trudesc 
Lîngă tine, țara mea, 
alături de gîndurile tale.

î 
î
I
I

ZECE ANI PENTRU 
CONSTRUCȚIA UNEI SCOLI ?

IN PAGINA a 4-a

• Record unic — o construcție care datează de aproape 10 ani
• Promisiuni care nu țin de cald • Un contract zis pierdut • Certi
ficat de garanție într-o viziune originală • Zicala cu paiul și birna

în urmă cu aproape 10 ani 
(prin contractul nr. 147 — 11 09/ 
1967) s-au stabilit lucrările ce 
urmau să se facă în cadrul va
lorilor de plan alocate la Com
plexul școlar al Șantierului na
val din Drobeta Tr. Severin, to- 
talizind peste 28 milioane lei. 
între acestea : o '„oală cu 16 
săli de clasă, pavilion cu 13 a- 
teliere, cămine cu 1 600 locuri, 
cantină, sală de sport, sistema
tizare pe verticală etc. Terme
nul de dare în foloșință : trime
strul IV 1968. Sîntem în 1976. 
Lucrarea nu numai că nu ș-a 
terminat, dar in unele locuri în
cepe să se degradeze. Este ade
vărat că la 7 martie 1968 bene
ficiarul nu predase constructo
rului — I.J.C.M. — documenta
ția. deci de la început termenul 
se afla sub semnul incertitudinii, 
dar nu aceasta a constituit cauza 
principală a situației la care s-a 
ajuns. De fapt ce s-a realizat și 
mai ales cum ? Școala nouă — 
»etencuită. După puțin timp la

etajele I și II grinzile au fisu
rat. Au fost necesare lucrări 
pentru dublarea lor. în multe 
clase parchetul prins incorect 
s-a umflat și s-a stricat, astfel 
că trebuie înlocuit. Pavilionul cu 
atelierele se află de aproape 5 
ani netencuit; realizat din cără
midă care trebuie imediat 
tencuită, se prevăd mari 
necazuri. Nici măcar intervenția 
energică a specialiștilor de la 
Timișoara n-a reușit să-i deter
mine pe constructori să ia mă
suri cit nu este prea tîrziu. în 
plus, găuri lăsate în ziduri, ra
corduri neexecutate. Cantina nu 
are nici pînă azi instalația fri
gorifică terminată. Aproviziona
rea se face aproape zilnic, se 
suprasolicită mijloacele de trans
port. se consumă mult combus
tibil etc. Ultimul din cele 4 
cămine a fost dat în folosință în 
1974. Igrasia te întîmpină de la 
intrare. De vină-i copertina, 
spune constructorul, ca și cum 
nu el ar fi executat-o. în came

re, pe culoare, de asemenea, 
igrasie. Tocurile ușilor se plim
bă in voie.

Ni se face un calcul : dacă 
s-ar executa, cum scrie la lege, 
toate remedierile ar necesita a- 
proape 1 milion lei. Și, ca o 
ironie, însăși vechea școală, 
construită cu 55 de ani în urmă, 
se află în cea mai mare parte 
netencuită.

în fața acestei situații, benefi
ciarul și constructorul încearcă . 
să se justifice aruneînd vina 
unul către celălalt. Beneficiarul 
— Șantierul naval — reclamă 
neexecutarea tuturor lucrărilor 
contractate, slaba calitate a obi
ectivelor realizate. Subingineral 
Petre Socol, care răspunde de 
această investiție, afirmă că 
nici măcar contractul inițial mi 
se găsește, ci numai acte adițio- 
nale. „Am fost cu un delegat la 
constructor — spune dînsul — 
și nu s-a găsit contractul“. Noi 
l-am găsit, bine îndosariat în 
arhiva I.J.C.M. Este drept că nu

LIDIA POPESCU
(Continuare in pag. a ll-a)

PERICOLUL 
NUCLEAR: 
SAVANȚII 

AVERTIZEAZĂ...
• Declarațiile unor 

savanți atomiști pri
vind riscul înarmărilor 
nucleare, consemnate 
de revista vest-germa- 
nâ „Der Spiegel" • 
„Fiecare explozie ato
mică este un eveni
ment ale cărui «urmări 
nu pot fi prevăzute cu 
exactitate" • La Pa- 
lomares, doar cîțiva 
milimetri au separat 
umanitatea de o ca
tastrofă.

într-o atmosferă de înaltă responsabilitate socială, de angajare activă în 
înfăptuirea politicii partidului și statului nostru 

CONFERINȚELE JUDEȚENE 
ALE CONSILIILOR POPULARE 

au dezbătut importante probleme ale dezvoltării multilaterale, armonioase 
a județelor, au dat expresie hotărîrii colectivelor de oameni ai muncii, tu
turor cetățenilor, de a-și intensifica eforturile pentru realizarea cu succes 

a mărețelor obiective ale cincinalului revoluției tehnico-științifice.
(IN PAGINA A 3-A)

„A fi“ și „a avea“
Cele două verbe poartă „încifrată" în ele, 

cum ar fi spus Eminescu - nu numai un în
țeles logic, ci și o semnificație culturală. Ele 
rezumă, sintetizează, dacă ne dăm silința de 
a le „des-cifra", un orizont de valori, o con
cepție despre lume, un mod de viață.

In dialectica dezvoltării sociale, sensurile 
existenței umane se manifestă adeseori para
doxal. Abia producția de masă și așa-numita 
„societate de consum” a dezvăluit, cu neîn- 
durarea proprie justiției istorice, ne-adevărul 
tuturor civilizațiilor bazate pe dominația pro
prietății private. Minciuna impusă, ca mod de 
viață, de-a lungul unor milenii. Este vorba de 
o minciună fundamentală, — nu ocazională, 
de conjunctură, — ce amenință, să sape în
săși temelia condiției umane.

intr-adevăr, „societatea de consum" a pus 
în evidență neadevărul principiului ce stă la 
baza șirului de civilizații întemeiate pe atot
puternicia proprietății private. Căci „societa
tea de consum" transformă consumul, folo

äs
<•

■

de Pavel Apostol

sirea unor bunuri și servicii în vederea fiin
țării omului, în scop în sine : consum de dra
gul consumului, consum în vederea posedării 
bunurilor și serviciilor, posesiunea devenind 
scop în sine, căruia i se subordonează ființa 
umană însăși.

Proprietatea privată — spre deosebire de 
proprietate pentru folosință personală, speci
fică socialismului și comunismului — înseam
nă posesiune exclusivă. In această alăturare 
a celor doi termeni — „posesiune" și „exclu
sivă" - „exclusiv" nu se referă numai la fap
tul că individul el singur folosește un anume 
bun sau serviciu, ci semnifică, totodată, ex
cluderea celorlalți de la posesiune și folosință. 
Ceea ce apărea oarecum mascat în forma
țiunile social-economice anterioare (sclava
gism, feudalism, capitalism timpuriu sau „cla
sic"), se manifestă deschis, în societatea — 
zisă de consum — a capitalismului tîrziu sau

(Continuare In pag. a Il-a)

transmite din județul Dimbovița

SECRETARUL U.T.C. - 
UN ANIMATOR AL 

ACTIVITĂȚII CULTURALE
Intuiești, privind o realizare, 

de orice natură ar fi ea, nesom
nul multor minți și sirguința 
multor brațe. Deși nu te îndo
iești o clipă de faptul că ni
meni nu poate zidi nimic de u- 
nul singur, cauți, dacă nu ți se 
relevă cumva de la prima ve
dere, omul capabil a o face. Am 
cunoscut un asemenea om în 
comuna Runcu din județul Dîm
bovița. Se numește Octavian 
Pleșa. Ceea ce te fascinează de 
la bun început este extraordi
nara lui vitalitate. Fiecare gest, 
fiecare replică par descătușări
le unei energii prea mari și prea 
îndelung comprimate. Un ob
servator atent poate descifra 
însă sub spontaneitatea și fer
voarea cu care trăiește fiecare 
întîmplare, mică sau mare, a 
vieții, un sever și lucid auto
control. Ai impresia că Octavian 
Pleșa n-ar putea spune nici
odată nu. Cu dezinvoltură, surî- 
zător. deși știe foarte bine că 
treaba la care se angajează nu 
este nici ușoară nici lipsită de 
monotone „insatisfacții“.

Are, într-un accentuat grad și 
în ceT mai fericit sens al cuvîn- 
tului. spiritul competiției. „Pa
riurile“ sale captează și pe al
ții, care, odată antrenați, nu pot 
ceda pasul — fiindcă există și 
un îndreptățit orgoliu al celor

care au conștiința că înfăptuiesc 
ceva cu adevărat folositor oa
menilor.

Octavian Pleșa este un exce
lent animator cultural. Firește, 
în comuna Runcu au existat și 
înainte de venirea (și stabilirea 
sa aici), cu 3 ani în urmă, și for
mații de dansuri, și coruri, și 
seri artistice la căminul cultu
ral. Se înțelege, astăzi, ca și 
altădată, învățătorii și profeso
rii comunei se dedică cu aceeași 
pasiune educării tineretului, a 
sătenilor. In fiecare manifestare 
însă simți prezența într-o mă
sură mai mare sau mai mică a 
lui Octavian Pleșa. „Stilul“ lui 
Octavian Pleșa. „Amintirea“ lui 
Octavian Pleșa. începînd cu an
samblul de fluierași „Doinitorii 
Runcului“, compus din 62 de 
membri, toți elevi, pe care il 
conduce, și sfîrșind cu grupul 
vocal-folcloric, formația de mu
zicuțe cu acordeoane, corul, e- 
chipele de dansuri, brigăzile ar
tistice, echipe de teatru, cu col
țul muzeistic din școală, unde 
numai o parte din piesele adu
nate într-un spațiu simbolic 
mărturisesc dragostea și res
pectul tinerilor pentru tradițiile 
locale. în toate acestea Octavian 
Pleșa a așezat vorba și fapta 
discret, fără ostentație. „Obse
sia“ sa este descoperirea, păs

trarea și popularizarea folcloru
lui local, runcean, bogat și ex
presiv, de tip pastoral. în ea 
pulsează, probabil, secret, dra
gostea pentru folclorul satului 
său, aflat undeva în Oltenia, 
regăsit acum în cîntece și obi
ceiuri poate la fel de frumoase.

Ansamblul „Doinitorii Runcu
lui“ l-a „construit“ cu migală 
începînd de la instrumente (flu
iere, cornuri, buciume, cavale, 
cavaline) pentru care a bătut 
drumuri pînă la făuritorii lor, 
cîțiva meșteri populari din Vîl- 
cea, și sfîrșind cu instrumen
tiștii. Materialul și-1 culege, îm
preună cu elevii și alți tineri să
teni, de pe la bătrînii rapsozi 
populari. Are regretul de a nu-1 
putea păstra decît „pe viu“, prin 
cei care-1 învață azi și îl cîntă. 
Se declară împotriva oricăror 
aranjări, mai bine-zis ajustări 
stilistice. Tot așa cum are re- 
zerye asupra ideii de a da spec
tacole folclorice „pe bani“. „De 
ce să luăm bani, ne declară el, 
pentru ceea ce aparține, de fapt, 
oamenilor ? De ce să cerem pla-

IOAN ADAM
C. R. CONSTANTINESCU 

VICTOR ATANASIU 
Foto : V. RANGA

(Continuare in pag. a ll-a)

Geniul fertil al lui Eminescu nu putea, pe 
lîngă exemplul propriei lui munci, să nu ju
dece societatea timpului său prin prisma 
atitudinii față de muncă a claselor și pătu
rilor sociale, a „tinerimii" în primul rînd, el 
însuși un tînăr și mare muncitor intelectual. 
Trebuie să vedem în oroarea lui de pătura 
„tinerilor avocați" nu reacția mărginită față 
de o meserie, dar lipsa oricărei înțelegeri 
față de oamenii care „dau o poreclă aspi- 
rațiunii lor personale", fiindcăj 
de fapt, acestea nu-i definesc, 
iar ei nu le reprezintă cu a- 
devărat. „Caracterul general al 
acestor oameni — scrie poetul — 
este că vor să cîștige fără mun
că, că statul pentru ei e o 
materie de exploatat și că idei
le ce le profesează în fiecare zi 
sînt asemenea mijloace de 
exploatare a țării și a nației", 
intr-un cuvînt, este vorba de oa
meni a căror pregătire pen
tru „muncă" echivalează cu 
specializarea în a lua fără să dea, în 
schimb, nimic sau aproape nimic. De, cei 
pricepuți să se întindă mai mult decît le 
este plapuma...

Așadar, problema nu era nouă, dar, con
statăm că marele gazetar de la. 1877 este, 
prin acuitatea cu care mergea la rădăcina 
lucrurilor, mai contemporan cu noi deci! 
sîntem uneori chiar noi înșine. Eminescu 
înțelegea foarte bine că „fuga de muncă" nu 
se traduce numaidecît prin lene, prin ne- 
muncă, ci și printr-o tendință de a unilate-

raliza munca, printr-o sărăcire și bicrocrati- 
zare, printr-o specializare ce nu se obține 
nici ea fără muncă, dar una ale cărei ve
nituri materiale și sociale apar — dacă o- 
par I — la un moment dat într-o flagrantă 
discrepanță cu meritul profesional și social. 
Mai mult încă, Eminescu nu se mulțumește 
a semnala, în numele unei morale ideale, 
inechitatea pe care o exemplifică acei care 
izbutesc să ia fără a da. Pe el nu-l preo

EMINESCU 
DESPRE MUNCĂ

de C. Stănescu

cupă exagerat un caz ori altul, ci perspec
tiva situației pe care toate cazurile la un 
loc o compun, pericolul fundamental ; 
„căci relele actuale ar putea fi trecătoare, 
dar corupîndu-se însuși nervul vieții oricărei 
societăți, iubirea de muncă, nu mai e nici 
măcar speranță de îndreptare". Tabloul 
sumbru, pe care ga zețarul-poet îl înfățișează 
cititorilor săi din acea vreme, merită să fie 
reprodus pentru forța de șoc a ideilor ce-l 
însuflețesc, idei ale temperamentului po
porului său, pentru strigătul mînios al pa
triotului care știe că altă soartă se cuvine

să-și dorească neamul său : „Armata noas
tră, scria referindu-se exact la vremea în care 
trăia, poate cîștiga bătălii, Alecsandri poate 
scrie versuri nemuritoare, un ministru 
de externe poate conduce politica în afară 
cu nemaipomenită dibăcie ; toate acestea 
împreună vor forma luxul istoric al existen
ței noastre, dar acest lux nu va opri des
compunerea sîngelui nostru social, pieirea 
noastră prin -pieirea muncii". In consecință, 

poetul vedea cauză „simptome- 
lor de bizantism". într-o so
cietate dată nu doar pe latura 
istorică, trecătoare : bizantis- 
mul moral provine, crede E- 
minescu, pe drept cuvînt, din 
„lipsa de cultură adevărată, în
țelegem pe cea productivă" ! 
Cuvinte profetice și tot ceea ce 
facem azi vine să pună de acord 
cultura cu productivitatea fertiiă, 
umanismul cu munca, valoarea 
cu eficiența. Fiindcă „geniile 
ticluite" concep „cultura", în

vățarea unei meserii, opțiunea pen
tru o profesie exclusiv ca mijloace de a înota 
pe marea de sudoare colectivă, însușindu-și 
prin abilitate neproductivă și rece ca ghea
ța, prin formalism, cît mai mult,din ceea ce 
se creează, se produce. Un „geniu ticluit" 
pregătit să cîștige lesne de pe urma celor 
zocoșați de muncă, nu înțelege, desigur, ne
voile reale ale țării. Nu are simțul necesității, 
iar necesitatea ne arată, nu o singură dată, 
un chip nu tocmai trandafiriu. ,„Propune-l

(Continuare în pag. a ll-a)
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...în strada Nuferilor, Ia nu
mărul 8, intr-o clădire nu prea 
mare, funcționează spitalul și 
policlinica studențească. Aici 
niciodată nu sînt momente de 
liniște. La ora vizitei noastre, 
toate paturile • erau ocupate. 
Directorul, doctorul Nicolae Io- 
nescu, medic primai', care de 
15 ani de zile veghează asu
pra sănătății studenților, este 
mulțumit deoarece a reușit să 
rezolve două probleme. A primit 
două apartamente pentru eva
cuarea' chiriașilor de Ia etaj și 
a reușit să atragă o serie de 
cadre didactice de la Institutul 
de medicină și farmacie care 
vor veni, împreună cu grupele 
de studenți, să acorde consultații 
și să-și efectueze practica în ca
drul policlinicii studențești. A- 
ceasta înseamnă că se vor putea 
instala cîteva paturi în plus și 
mai înseamnă că un număr în
semnat de medici specialiști vor 
întări asistența medicală acor
dată studenților la cîteva specia
lități deficitare. Desigur, situația 
nu este rezolvată în modul cel 
mai fericit. Ar mal fi nevoie 
de încă două apartamente pen
tru ca toți chiriașii să fie eva
cuați pentru ca spitalul să obți- 
tă un etaj întreg, mărindu-și 
numărul de paturi la 120.

Aveam să aflăm, cu ajutorul 
a numeroși studenți ce-și aștep
tau rîndul la consultații, că me
dicii spitalului și policlinicii de
pun eforturi însemnate pentru 
ca asistența medicală acordată să 
reușească rezolvarea operativă 
a tuturor cazurilor ivite. Dorica 
Veselin, anul I farmacie, Dan 
Constanța, anul II fizică, Emil 
Matei, electronică anul I, Gheor- 
ghe Morogan, anul II facul
tatea de metalurgie, Andrei Ke- 
lemen, anul II filozofie și mulți 
alți studenți ne mărturisesc că 
sînt mulțumiți de modul în care 
cadrele medicale își desfășoară 
activitatea, de solicitudinea și 
răbdarea cu care se apleacă a- 
supra tuturor suferințelor lor, 
chiar dacă se depășește progra
mul de lucru, chiar dacă uneori 
se mai solicită consultații fără

bonuri de ordine. La oftalmolo
gie, unde cerințele sînt foarte 
mari, doctorița Irena Mihalache 
face tot ceea ce este posibil 
pentru ca nimeni să nu plece 
fără a fi consultat, deși uneori 
programul de lucru se prelun
gește cu mult peste orele sta
bilite.

Așadar, beneficiarii direcți, 
studenții în postură de pacienți 
se declară recunoscători față de 
strădaniile întru mai bine ale 
oamenilor în halate albe. Aceste

medico-sanltar universitar, ce 
cuprinde colectivul de medici 
prorectori cu probleme educa
tive și sociale și activiștii Con
siliului U.A.S.C. Aici se fac in
formări periodice cu privire la 
starea de sănătate a studenților, 
se iau hotârîri în ceea ce pri
vește măsurile pentru îmbună
tățirea continuă a asistenței me
dicale.

Desigur, toate aceste meritorii 
strădanii nu pot compensa lipsu
rile obiective din activitatea 
spitalului și policlinicii studen
țești. Nu există încă un medic 
dermatolog, nici oftalmolog, psi
hiatru și endocrinolog. Se în-

Perfecționări
posibile

AM FOST DOUĂ ZILE „PACIENȚI" 
Al UNITĂȚILOR MEDICO-SANITARE 
STUDENȚEȘTI DIN CAPITALĂ (II)

strădanii sînt completate de pre
ocupările continue ale colecti
vului de medici de a extinde, de 
a îmbina mai bine zis, activi
tatea strictă de acordare directă 
a asistenței medicale, cu cea pro
filactică, de prevenire a îmbol
năvirilor. Nu. lipsit de impor
tanță este faptul oă medicii spi
talului și policlinicii studențești, 
analizînd gradul de alergii în 
rîndul studenților a trecut la 
testarea unui foarte mare număr 
de alergici, întocmind fișe spe
ciale cu substanțele la care sînt 
sensibili pacienții, reușindu-se 
aplicarea tratamentelor adec
vate de lungă durată.

în Capitală s-a format un sfat

cearcă rezolvarea acestor cerințe 
cu jumătăți de normă, dar 
munca cu jumătate de normă... 
rezolvă exact jumătate din ne
cesități. Numărul studenților din 
centrul universitar București a 
crescut de la an la an. Norma
rea personalului medico-sanitar 
s-a făcut în condițiile în care, 
acum cîțiva ani, existau 40 000 
de studenți. Astăzi numărul lor 
se apropie de 55 000. Dar me
dicii au rămas aceiași, deși nor
mele legale prevăd încă cîteva 
posturi de medici specialiști. 
Exact de ceea ce este nevoie. 
„Se impune deci ca Direcția 
sanitară a municipiului să ana
lizeze cît mal curînd această pro-

blemă“ — ni se spune la Direc
ția dezvoltării și planificării din 
cadrul Ministerului Sănătății, 
în altă ordine de idei, deși do
tarea cu aparatură și instru
mentar este, în general, bună, 
instalarea unui punct de micro- 
radiofotografie se impune cu 
necesitate.

O problemă de bază încă ne
rezolvată rămine spațiul. Pa
turile existente sînt insuficien
te față de nevoile raporta
te la numărul mare al studen
ților. Ideea — avansată de doc
torul Nicolae Ionescu — ni se 
pare rezolvabilă. Este vorba de 
construirea unui local nou pen
tru un modern complex sanato- 
rial studențesc, prin munca pa
triotică a studenților bucureș- 
teni. Cei de la Arhitectură ar 
putea întocmi proiectul. Studen
ții de la construcții ar asigura 
forța de muncă calificată iar 
ceilalți, din toate institutele și 
facultățile bucureștene restul 
lucrărilor. Florian Dudu. șeful 
comisiei pentru problemele mun
cii educative în cămine și asis
tența socială a studenților con
sideră că deschiderea unui ase
menea șantier de muncă patrio
tică ar întruni adeziunea și en
tuziasmul tuturor studenților 
Capitalei.

Nu putem încheia aceste rîn
duri fără a aminti aici gestul 
doctoriței Rebedea, cadru didac
tic la I.M.F. și medic de cli
nică, care s-a oferit să vină în 
fiecare miercuri la Policlinica 
studențească pentru a acorda 
consultații studentelor bucureș
tene. Dealtfel, se pare că exem
plul nu va rămîne singular. Si
gur, raidul nostru anchetă n-a 
surprins decît cîteva aspecte din 
activitatea celor chemați să asi
gure asistența medicală a stu
denților. Suficiente însă pentru 
a constata că mai sînt multe de 
făcut în acest sens, că se im
pune conjugarea eforturilor tu
turor factorilor pentru îmbu
nătățirea continuă a asistenței 
medicale pentru studenți la ni
velul condițiilor pe care partidul 
șl statul le pune la dispoziția 
tineretului studios.

DAN VASILESCU

OMUL DE CULTURA Șl CERINȚELE

CULTURII NAȚIONALE

LECȚIA LUI MAIORESCU
Poate și faptul că gindirea lui 

Titu Maiorescu nu se raportea
ză la un op anume, că nu s-a 
erijat în șef de școală, prefe
rind corifeilor și discipolilor fla- 
tanți cărturari egali intru trava
liu și ideal, i-a făcut pe unii 
să creadă că Maiorescu nu are 
o operă. „Cea mai însemnată o- 
peră a lui e el însuși“, formu
lează Lovinescu. in încheierea 
unei largi desfășurări de argu
mente, un adevăr cu care, de 
fapt, ar fi trebuit să înceapă. 
Ideea că Maiorescu ar fi ratat 
ceva a fost, credem, cea mai 
mare nedreptate care i s-a fă
cut. „Tînărul deprins cu seve
ritatea criticistă și strălucirea 
culturală a mediului pe care îl 
părăsise trebuie să fi avut, ve
nind în patria sa, impresiunea 
deprimantă a omului care nu 
știe de ce să se apuce“ — e de 
părere un fost elev al său. Ni
mic mai fals. Maiorescu avea 
nu numai vocația începutului ci 
și conștiința că adevărata crea
ție nu are drept etalon eterni
tatea, ci eficiența, ci fără pa
tos, fără suflet și fără generozi
tate, creația e sterilă și falsă. 
„Cosmopoliții ori înstrăinații 
sînt flori de seră plăpînde și 
ușor alterate, sau umili amatori 
ori diletanțl pe planul preocu
părilor grave ale vieței, cum este 
preocuparea artistică sau litera
ră“. Culturală, am zice noi, 
deoarece acesta este sensul 
ideii...

Avea doar nouăsprezece ani, 
era autorul unei cărți („Ceva 
filosofie pe înțelesul tuturor“) 
elogios primită In Germania 
unde se afla la studii, iar „So
cietatea filosofică din 
fl considera drept unul 
mai reputați membri 
destinîndu-l conducerii 
ziar. Dar gindul intim
Maiorescu era altul : să se fn-

opere CO

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste Romanla, 

MANEA MANESCU, a trimis primului ministru a.i. al Malayeziei, 
HUSSEIN BIN ONN, următoarea telegramă :

Luind cunoștință despre pierderea grea suferită de poporul și 
guvernul malayezian prin moartea primului ministru Tun Abdul 
Razak, vă rog să primiți, în numele guvernului român, sincere con
doleanțe și să transmiteți familiei îndoliate adînca noastră com
pasiune.

transmiteți familiei îndoliate adînca noastră corn-

VIZITA SOSIRE
Băncii Africane 

Abdelwahab La-
Președintele 

de Dezvoltare, 
bidi, care se află într-o vizită 
în țara noastră, a avut convor
biri cu Nicolae Ștefan, prim- 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale, Mihai Dia- 
mandopol. președintele Băncii 
de Investiții, și Vasile Voloșe- 
niuc, președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior. In 
cadrul Întrevederilor au fost a- 
bordate posibilitățile șl modali
tățile de conlucrare cu institu
țiile financiare, precum și cu 
organizațiile din domeniul coo
perării din țara noastră.

SESIUNE

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală președintele Camerei 
de Comerț Exterior a R. D. 
Germane. Rudolf Murgott, care 
va participa la ședința de con
stituire pe lîngă Camera - 
Comerț și Industrie a 
cil Socialiste România 
de relații economice 
Germană.

ANIVERSARE

i de 
Republi- 
a secției 

cu R. D.

Berlin* 
din cei 
ai sil, 

unui 
al lui

Sarcini prioritare
pe agenda

organizațiilor U. T. C.
(Urmare din pag. I)

înfăptuirea liniei politice mar- 
xist-leniniste a partidului și sta
tului nostru, la realizarea îna
inte de termen a obiectivelor 
cincinalului 1971—1975.

In spiritul Programului parti
dului, al indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, la 
ședința festivă de deschidere a 
Congresului al X-lea al U.T.C., 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
și celei de-a IlI-a Conferințe 
Naționale a Organizației Pio
nierilor, adunările generale de 
dezbateri și plenarele vor ana
liza întreaga activitate depusă 
în vederea promovării și dez
voltării conștiinței socialiste a 
tinerilor, scoțind în evidență atît 
rezultatele pozitive obținute, cît 
și lipsurile și neajunsurile ce se 
manifestă, măsurile concrete ce 
se impun în vederea perfecțio
nării continue a activității poli
tice și educative, 
sarcinilor 
fiecărei 
tînăr. in ___
largi, responsabile a întregului 
tineret la traducerea în viață 
a sarcinilor planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a patriei pe 1976, ale în
tregului cincinal 1976—1980, în 
cadrul dezbaterilor va fi anali
zat modul în care organizațiile 
de tineret se preocupă pentru 
a orienta activitatea politico- 
educativă în sensul cultivării 
unei atitudini înaintate față de 
avutul obștesc, în scopul reali
zării și depășirii sarcinilor de 
plan, pentru ridicarea continuă 
a nivelului pregătirii profesio
nale și politice a tineretului, 
stabilind pe această bază mă
suri practice prin intermediul 
cărora activitatea politico-edu- 
cativă desfășurată de organele 
și organizațiile U.T.C. și A.S.C. 
să contribuie prin toate formele 
la creșterea participării tinere
tului în întreaga viață economi
că și socială a țării.

Un 10c important în cadrul 
dezbaterilor trebuie să îl ocupe 
abordarea modului în care or
ganele și organizațiile U.T.C. și 
A.S.C. acționează în vederea cu
noașterii și însușirii de către 
fiecare tînăr a liniei politice 
profund științifice, creatoare, 
promovată cu consecvență de 
partidul și statul nostru, a prin
cipiilor marxist-leniniste ce 
fundamentează această gîndire

specifice 
organizații, 

vederea

a îndeplinirii 
ce revin 

fiecărui 
antrenării

teoretică și acțiunea practică a 
partidului. în spiritul Progra
mului ideologic al partidului, 
dezbaterile și plenarele urmea
ză să analizeze activitatea des
fășurată de organele și organi
zațiile noastre în scopul edu
cării tinerei generații în spiri
tul patriotismului socialist, al 
dragostei adinei și al atașamen
tului fierbinte față de patrie, 
partid și popor, cunoașterii de 
către întregul tineret a trecutu
lui glorios de luptă al poporu
lui, al clasei 1___ 11..
comuniștilor. în cadrul 
terilor, un loc deosebit 
cupa analiza activității 
rate de către organele 
nizațiile U.T.C. pentru 
unității moral-politice și de ac
țiune a tinerei generații în în
făptuirea Programului partidu
lui, pentru consolidarea frăției 
dintre tinerii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
combătîndu-se ferm orice mani
festare de naționalism și cos
mopolitism.

Dezbaterile vor reliefa contri
buția organelor și organizații
lor U.T.C. și A.S.C. la educarea 
tineretului în spiritul interna
ționalismului socialist, al prie
teniei și colaborării cu tinere
tul din țările socialiste, al soli
darității militante cu lupta tu
turor forțelor revoluționare, 
progresiste și democratice. în 
spiritul expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Marea A- 
dunare Națională, se va accen
tua rolul crescînd al tinerei ge
nerații în promovarea principii
lor noii ordini politice și 
mice internaționale, în 
tuirea unei lumi a păcii 
perării între popoare.

Urmărind modul în care se 
acționează pentru traducerea în 
viață și respectarea principiilor 
și normelor eticii și echității 
socialiste, a principiilor umanis
mului socialist, se va pune un 
accent deosebit pe formarea și 
educarea înaltelor trăsături mo
rale ale omului nou, pe cultiva
rea permanentă în rîndul între
gului tineret a combativității, 
cinstei, modestiei, pasiunii și 
spiritului de inițiativă, contri
buind, astfel, la formarea unei 
opinii colective înaintate a tine
retului, la combaterea energică 
a tuturor actelor și manifestări
lor de parazitism, chiul, furt și 
neglijență, acționîndu-se cu

muncitoare și al 
dezba- 

îl va o- 
desfășu- 
și orga- 
întărirea

econo- 
înfăp- 

și coo-

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE
CHIMICE VALEA CĂLUGĂREASCĂ
județul Prahova, încadrează imediat următoarele categorii 

de personal :

- Șef birou transporturi, vechime minimum 9 ani - inginer 
do profesie exploatare căi ferate și activitate la C.F.R. sau 
in sectorul transportul C.F.U. din unități industriale.
- Șef stație C.F.U. cu stagiu in C.F.R.
- Impiegați mișcare C.F.U.
- Mecanici exploatare locomotive LDH.
- Electricieni și mecanici întreținere locomotive LDH.
- Veghetori vagoane, manevranți vagoane, șef manevră 

vagoane, lăcătuș revizie vagoane.
- Picher și șef de echipă întreținere linii C.F.U.
- Șefi șl mecanici întreținere auto șl DIESEL.
- Buldozeriști.
- Operatori ehimiști bărbați.
- Muncitori necalificați pentru muncă in regie și acord în 

vederea calificării in meseriile de mai sus și ca operatoii 
ehimiști.
- Retribuția conform legislației în vigoare.
- Relații suplimentare la C.I.C. Valea Călugărească, tele

fon 1 08 00 interior 234 sau 233.

desimț de răspundere față 
orice încălcare a normelor mo
ralei și legalității socialiste.

Analizele vor aborda, de ase
menea, activitatea desfășurată 
de organele și organizațiile 
U.T.C. și A.S.C. pentru forma
rea în rîndul tinerilor a unor 
temeinice concepții materialis
te, științifice despre lume și 
viață, pentru combaterea orică
ror manifestări sau practici 
mistico-religioase sau obscu
rantiste.

în cadrul dezbaterilor se va 
reliefa preocuparea organiza
țiilor de tineret pentru perfec
ționarea continuă și creșterea 
contribuției organizațiilor de ti
neret la conceperea și desfășu- 

activități cul- 
din așezămin- 

a 
preocupărilor în 

rea atragerii tineretului la or
ganizarea în mod util și in
structiv a timpului liber, la 
creșterea capacității educative 
a întregii activități culturale.

în contextul perfecționării 
continue a întregii activități po
litico-educative și cultural-ar- 
tistice, dezbaterile vor accentua 
ideea necesității întăririi spiri
tului revoluționar, militant în 
toate domeniile vieții și muncii 
de organizație, stabilind căi și 
măsuri concrete și eficiente de 
creștere a conținutului educativ 
al activităților de pregătire a 
tineretului pentru apărarea 
triei, sportivă, turistică, 
muncă patriotică, a altor 
menii specifice de acțiune 
organizațiilor U.T.C.

Adunările generale de dezbar- 
tere și plenarele vor fi animate 
de un înalt spirit comunist, re
voluționar, ele constituindu-se 
ca prilejuri de analiză exigentă 
a întregii activități politice și 
educative, desfășurată de către 
organele și organizațiile U.T.C. 
și A.S.C. sub conducerea orga
nizațiilor de partid, stabilind, 
totodată, măsurile concrete pen
tru îmbunătățirea muncii politi
co-educative, în vederea crește
rii contribuției organizațiilor 
U.T.C., a fiecărui tînăr la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului, a obiecti
velor Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

rarea întregii 
tural-educative 
tele culturale, 
cării

intensifi- 
vede-

pa- 
de 

do- 
ale

Secretarul U. T. C.
un animator

al activității culturale
(Urmare din pag. I)

tă pentru ceea ce noi nu pretin
dem plată, de ce bucuria de a 
asculta să nu fie la fel de sim
plă, firească și pură ca și aceea 
de a cînta ? Nu avem chiar așa 
de mari urgențe în „autodotare“. 
Cîteva fluiere de înlocuit pe ici 
pe colo, cîteva benzi de magne
tofon, pe care să păstrăm ceea 
ce azi ștergem, de nevoie, le-om 
găsi noi intr-un fel. Doar n-o fi 
ajuns un capăt de țară procu
rarea de fluiere, ori procurarea 
a cîteva sute de metri de sfoară 
de material plastic fabricat mai 
știu eu unde. Ceva am ciștigat 
totuși. Aici este ciudățenia, 
pierzînd în același timp. în co
munele unde dăm spectacole, și 
nu sînt puține la număr, mulți 
au început să ne imite. Și încă 
atît de bine, încît azi, în unele 
direcții cred că ne-au și depă
șit. Este bine să fie așa. Folclo
rul n-a început și nici nu s-a 
terminat cu Runcu“.

Ne gîndeam că Octavian Ple- 
șa ar fi făcut aici sau în ori
care altă comună, unde desti
nul l-ar fi fixat, absolut același 

. lucru. Pentru că este un om fără 
astîmpăr. Pentru că viața sa nu 
se poate consuma monoton și 
șters între două chenzine, pen
tru că, la urma urmelor, ceea 
ce face el, trădează o vocație, 
așa cum sînt și în altele vocații 
artistice.

El are facultatea aparte de 
a atrage oamenii de cele mai 
diverse vîrste și profesii — coo-

peratori, elevi, tehnicieni, învăță
tori, muncitori — majoritatea na
vetiști — la realizarea unei idei, a 
unei acțiuni culturale care la în
ceput poate trezi scepticismul (bi
neînțeles pentru sceptici), facul
tatea aparte de a zgîndări mîn- 
dria și capacitățile latente de 
creație ale semenilor. Nici în 
vacanțe nu stă (suride la cuvîn- 
tul concediu), organizînd, îm
preună cu studenții și elevii re- 
întorși vara pe meleagurile na
tale, formații artistice tempo
rare. „Față de satul în care te-ai 
născut sau în care ai muncit, ai 
datorii care nu se isprăvesc nici
odată, oriunde te-ai afla și ori
ce ai face“, ne spune el.

Dacă ar trebui să-l caracteri
zăm pe Octavian Pleșa, am spu
ne că este un om muncitor. Oc
tavian Pleșa a devenit, cum 
spun localnicii, un adevărat 
runculean. Un adevărat runcu- 
lean, am adăuga noi (deși unii, 
de pe acum, „au pus ochii pe 
el“, socotindu-1 bun a ridica ac
tivitatea culturală și de prin 
alte părți), fiindcă asemenea 
„pionierilor“ acestui sat, cobo- 
rîți cîndva, in vechime, de la 
munte, ca să defrișeze vatra sa
tului și s-au stabilit pe locuri 
curățate (runcuri), este și el un 
fel de începător, de entuziast 
mergător înainte. Aceste rînduri. 
credem noi. ar putea fi numai 
prefața unui portret al secre
tarului comitetului comunal al 
U.T.C., Octavian Pleșa. De pro
fesie învățător.

ÎNTREPRINDEREA de transport
BUCUREȘTI I.T.B

ÎNCADREAZĂ bărbați și femei în vîrstă de 18—15 ani 
pentru a-i pregăti in funcția de încasatori vehicule trans
port în comun și pentru controlori de circulație și de bilete.

— Durata cursurilor pentru încasatori este de 2 săptămîni 
și se primesc absolvenți ai școlii generale. După încadrare, 
vor primi o retribuție tarifară de 1 580 lei/208 ore.

— Durata cursurilor pentru controlori este de 21 zile și 
se primesc absolvenți de liceu. După încadrare, în primele 
6 luni, vor primi o retribuție tarifară de 1 427 lei/208 ore, 
apoi, de 1 672 lei.

în această perioadă, cursanții beneficiază de masă contra 
cost, la cantina întreprinderii și cazare în căminele mun
citorești, numai în limita locurilor disponibile.

PENTRU ÎNCASATORI

înscrierile se fac zilnic la Exploatarea Transport Electric 
din Calea Dudești X84, telefon : 22 06 60, int. 3 și Exploa
tarea Transport Autobuze din Calea Șerban Vodă nr. 164, 
telefon : 23 88 70.

PENTRU CONTROLORI

înscrierile se fac zilnic la Secția Depanarea și Dispeceri- 
zarea Circulației, str. Pitar Moș nr. 2, telefon : 12 65 40.

toarcă in tară. Și, întorcindu-se, 
să nu uite a scrie Regulele 
limbei române pentru începă
tori : „Școlarul intră in odae. 
El ține trei cărți in mină. Aces
tea sînt două gindiri spuse. 
Gindirile spuse se numesc pro- 
pusăciuni. Avem aici dar două 
propusăciuni...“ Obținuse trei li
cențe, un doctorat mult lăudat 
și posibilitatea de a se confrun
ta cu cele mai strălucite siste
me de gindire ale secolului său.

De ce a renunțat ? De ce a 
„ratat“ ? Ne e ușor să spunem : 
avea certitudinea că sensul ma
jor al creației culturale și ști
ințifice rezidă în aspirațiile și 
idealul colectivității, la care se 
raportează întreaga ființă a 
creatorului. S-a afirmat că deși 
a săvirșit o mare operă în cul
tura națională, nu și-a dat în
treaga sa măsură de cugetător, 
așa că se poate vorbi despre o 
jertfă, cu cele mai bune teme
iuri și cu toată seriozitatea.

E drept, Matorescu a avut 
confruntări nu tocmai potolite 
cu contemporanii săi, nu se sfia 
să-și demonstreze superiorita
tea, dar in intimitatea cugetu
lui său ii considera, pe cei vi
zați făuritorii unei
mune. Generozitatea sa intelec
tuală era un aspect particular 
al generozității morale. A tră
dat, deci, Matorescu filozofia, 
preferind pentru început, gra
matica elementară gramaticii 
absolute a rațiunii așa-zise pu
re 1 Dar in absența unei gra
matici simple, gramatica cea mai 
pură a cugetării eșuează. Maio
rescu credea in viabilitatea și 
vitalitatea gtndirli, a filozofiei, 
dind raporturilor acesteia din 
urmă cu practica socială un în
țeles foarte apropiat celui de azi.

Luciditatea și patosul se îm
bină In personalitatea lui Ma- 
iorescu, instinctul sigur și con
știința omului care știe de ce 
să se apuce, știe că măsura 
realizării individuale o dă filo
zofia aplicată la cerințele co
lectivității.

Fără îndoială, autorul „Criti
celor“ a fost o personalitate de 
o complexitate puțin obișnuită. 
Prejudecățile și judecățile uni
laterale, poate tocmai din a- 
ceastă cauză, și-au făcut loc 
mai ușor in aprecierea acesteia. 
Prin ceea ce a realizat insă, 
prin aplicarea gindirii la sta
rea unei realități determinate, 
specifice, la propria sa realitate, 
In fond, și-a înnobilat personali
tatea cu cel mai înalt sens filo
sofic și cultural. E unghiul cel 
mat adecvat al abordării sale, 
al creației autentice dintot- 
deauna.

La București au început, 
marți, lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-britanice.

Delegația română la lucrări 
este condusă de Constantin 
Stanclu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior șl cooperă
rii economice internaționale, Iar 
delegația britanică de P. S. Pres- 
ton, ministru adjunct în Depar
tamentul Comerțului.

Anul acesta se împlinesc 100 
de ani de la nașterea sculpto
rului Constantin Brâncușl. Eve
nimentul, inclus și în planul de 
aniversări al UNESCO pentru 
1976, va fi marcat și în școlile 
de toate gradele prin diverse 
manifestări consacrate mal bu
nei cunoașteri a personalității 
și creației marelui artist. Astfel, 
vor fi organizate în toată țara 
spectacole, simpozioane, expo
ziții, concursuri avînd ca temă 
viața șl locul operei lui Brân
cușl în sculptura modernă, vor 
fl vizitate locuri și muzeele 
unde se găsesc opere ale sculp
torului : București, Craiova, Tg. 
Jiu, Hobița.

GRIGORE TRAIAN POP

ani
construcția

pentru 
unei școli ?

(Urmare din pag. I)

se așteptau tovarășii, după cum 
ne-au declarat, să mal fie între
bați de el... Constructorul susține 
că și-a făcut datoria. în 1969, 
printr-o minută, a dat în sub- 
antrepriză T.C.I. principalele lu
crări, școala nouă și atelierele, 
și... s-a spălat pe mîini. Le-a 
scos din plan, deși — așa cum 
nl s-a confirmat la Banca de In
vestiții — are răspunderea pînă 
la realizarea integrală a contrac
tului, lucru recunoscut și de di
rectorul adjunct al I.J.C.M., to
varășul Ion Vrăbete. Vechea 
conducere a școlii, și ea benefi
ciară, a așteptat ca alții să re
zolve problema, în vreme ce 
Centrala construcții navale din 
Galați n-a schițat nici cel mai 
mic gest pentru această investi
ție sufocată de promisiuni și acte 
adiționale. în urmă cu cîteva 
zile B. I. a convocat beneficiarul 
și constructorul la fața locului.

Au fost prezenți delegați al B. I., 
ai șantierului. A lipsit construc
torul. Pentru el investiția nu 
mai apare în plan. (Anul trecut 
s-au alocat 300 000 lei pentru fa
țade. S-au instalat și niște sche
le, numai că nu s-a făcut ni
mic). Ca să continue lucră
rile T.C.I. pretinde protocol. 
Beneficiarul nu este de acord : 
contractul inițial nu a fost ono
rat. Situația începe să se com
plice tot mai mult. Finisarea nu 
mai apare în fila de plan. Con
strucția neterminată începe să 
se degradeze. Cine va suporta 
cheltuielile pentru remedieri ? 
Iată o întrebare la care aștep
tăm răspuns din partea Centra
lei construcții navale din Galați, 
a ministerului de resort și bine
înțeles a organelor în a căror 
competentă intră și posibilitatea 
de a sancționa lipsa de răspun
dere pentru depășirea, cu ani a 
termenelor, pentru gravele de
ficiente calitative.

EMINESCU DESPRE MUNCĂ
(Urmare din pag. I)

unui asemenea geniu ticluit la Paris — la Pisa 
chiar - un post de subprefect sau judecătoraș 
la tîrguf Hîrlăului, se va crede insultat în demnita
tea lui democratică" I Omul este, firește, măsura 
tuturor lucrurilor, dar și propria lui măsură. Se 
pierde simțul măsurii cîștigînd „demnitatea de
mocratică" ? Poetul restabilește echilibrul cu 
umor sarcastic : „A umplut dumnezeu lumea cu 
ce-a putut, dar a mai făcut și deosebiri ; sînt 
legile și instituțiile pentru toți d'opotrivă, dar nici
odată egalitatea legală nu va șterge inegalitatea 
înnăscută sau pe cea cîștigată cu muncă". Dacă 
□șa stau lucrurile cu ascuțitul simț al „democra-

tismului" de pînă la Hîrlău, să vedem ce scria 
Eminescu pe la 1878 despre libertatea individului 
cu acest tic de „demnitate democratică”. Ches
tiunea e pusă pe același temei : „Sistemul liber
tăților e sistemul muncii”. Pentru cine ajunge 
să fie sensibil la logică aforismul pare suficient : 
fără muncă nu există libertate, fiindcă cine nu 
știe sau nu vrea să muncească nu are ce face 
nici cu libertatea și este constrîns a fi, nu liber, 
dar „robul nevoilor lui”, înconjurat de un ocean 
al tuturor libertăților posibile.

O morală întemeiată pe cultul muncii, al 
muncii productive, cum este cea socialistă, are 
în Eminescu un mare precursor;

9 ,A Fi
(Urmare din pag. I)

I I

Șicontemporan : posesiunea 
consumul în exclusivitate devine 
trăsătura dominantă, scopul și 
rațiunea existenței. „A avea" 
dobîndește înțelesul de caracte
ristică specifică a ființării uma
ne, iar însușirile psihice și ati
tudinile dominante devin aca- 

carapa- 
egoiste, 
valorilor 
a pose-

pararea, închiderea în 
cea posesiunii exclusive, 
subordonarea tuturor 
față de aceea supremă 
siunii. Este imperiul absolut al
lui „a avea". Individul este 
identic cu ceea ce „are", pose
dă ; importanța, valoarea, sem-

CASA DE CULTURA
A SECTORULUI 8

Înfrățirea intre popoare“»

anunță deschiderea următoarelor cursuri 
și activități permanente

• DACTILOGRAFIE — SECRETARIAT, cu durata de 
15 zile, o lună și două luni. Cursurile încep la data în
scrierii. Metoda DUPLOYEN.

• CROITORIE femei — cu durata de 6 luni și de 2 ani.

• Limbi străine : ENGLEZA, GERMANA.

• BALET pentru copii.
în vederea completării formațiilor și cercurilor artis

tice de amatori se organizează concursuri de selecție pen
tru: DANSURI POPULARE și TEMATICE, GRUPURILE 
VOCALE DE CANTO CLASIC și FOLCLORIC, TEATRU, 
BRIGADA ARTISTICĂ, INSTRUMENTIȘTI și SOLIȘTI 
VOCALI DE MUZICA POPULARA ȘI UȘOARA, FAN
FARĂ, CINECLUB și FOTO.

Informații suplimentare, zilnic, între orele 9—20 la se
diul Casei de Cultură — B-dul Bucureștii Noi 66, sau 
prin telefon 67 14 70.

7 7 AVEA“
nificația lui se 
mul, cantitatea

Marx a sesizat încă înainte de 
apariția „societății de consum" 
că înlocuirea afirmării omului 
(posesiune în vederea folosinței 
individuale, consum în scopul 
afirmării însușirilor umane) prin 
afirmarea posesiunii exclusive 
(proprietate privată, consum în 
vederea consumării, ca scop în 
sine) constituie, de fapt, o în
străinare a ființei umane de 
propria sa esență, o pierdere a 
umanității omului, o reducere a 
multitudinii însușirilor sale, a 
trebuințelor prin care omul exis
tă, ca om, la una singură, aceea 
de „a avea". In locul lui „a 
avea" pentru „a fi" apare ra
portul inversat, fals, neadevărat: 
„a fi" pentru „a avea". Tocmai 
această răsturnare a raportului 
fundamental al orriului cu bunu
rile și serviciile menite să-i sa
tisfacă trebuințele necesare îm
plinirii în ființarea sa, transfor- 
mîndu-se într-un simplu suport 
al posesiunii exclusive, de pro
prietate privată reprezintă o cale 
a dezumanizării, înstrăinării, 
pierderii de sine. Căci, în loc 
să fie și să se afirme ca per
soană ce-și subordonează bunu
rile și serviciile, el devine con
sumator sau posesor (proprietar 
privat) des-personalizat, deoa
rece, există și șe manifestă doar 
ca suport impersonal al pose
siunii sau consumului, singurele 
ce contează. Nu interesează 
cine ești, ci numai ce posezi, 
ce ai, ce-ți aparține.

Firește, această respingere a 
proprietății private, a posesiunii 
în exclusivitate, a consumului de 
dragul consumului nu se face în 
concepția marxistă în numele 
unei abstinențe ori al unei as
ceze de tip teologic. Socialismul 
și comunismul nu postulează re
nunțarea la satisfacerea trebu
ințelor fundamentale, prin care 
și, mai ales, prin satisfacerea 
cărora, ființa umană se împli-

reduce la volu- 
posesiunilor sale.

nește în umanitatea sa. Dimpo
trivă, socialismul, principiile u- 
manismului socialist, susține pri
oritatea satisfacerii cît mai de
pline a trebuințelor, aspirațiilor 
și exigențelor fără de care fiin
țarea omului nu devine posibi
lă, reală. Accentul, sensul, îu 
loarea cade însă asupra tuf „ă 
fi", lei în folosință personală bu
nurile și serviciile necesare rea
lizării tale ca persoană, dar 
respingi, cu hotărîre, goana du
pă bunuri, servicii sau banii cu 
ajutorul cărora acestea pbt fi 
procurate, refuzi să renunți la „a 
fi" tu însuți în favoarea lui „a 
avea" cit mai mult...

Față' de durata milenară a 
civilizației lui „a avea", civili
zația socialistă a lui „a fi" are 
o existență de cîteva decenii, 
Purtăm în comportări, obișnuin
țe amintirea și pecetea unor 
mentalități legate de fetișizarea 
proprietății private și a posesiu
nii exclusive, ca valori supreme.

Soarta socialismului nu se de
cide numai pe șantiere și la 
locuri de muncă, dar și în ca
drul confruntării noastre cu re
zistența produsă de civilizația 
lui „a avea". Civilizația socialis
tă, străduindu-se să asigure în 
limitele condițiilor date satisfa
cerea trebuințelor materiale și 
spirituale ale afirmării depline 
și multilaterale a persoanei, pro
clamă prioritatea lui „a 
bună limbă românească 
ta înseamnă : omul este 
rea supremă pentru om.

Civilizația lui „a avea" îl fă
cuse ’ pe om dependent de lu
cruri, de bunuri și servicii. L-a 
diminuat. Civilizația lui „a fi" 
reinstalează omul în demnitatea 
sa, în autonomia sa : dezvolta
rea forțelor umane devine scop 
în sine, cum spunea Marx. Omul 
își găsește scopul la înălțimea 
umanității sale, nu în afara lui 
însuși (în lucruri), ci în el în
suși. Scopul, singurul demn de 
urmărit, este de „a fi" om.

fi". In 
aceos- 
valoa-



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MIERCURI 21 IANUARIE 1976

CONFERINȚE JUDEȚENE ALE CONSILIILOR POPULARE
Constanța
Prima conferință a consiliilor populare 

din județul Constanța, care a reunit aproa
pe 1 500 de deputați șl invitați, și-a axat 
lucrările pe problema creșterii rolului și 
perfecționării activității organelor locale 
ale puterii de stat în ce privește dezvolta
rea economico-socială a județului în pe
rioada 1976—1980. Expunerea prezentată de 
tovarășul Vasile Vîlcu, prim-secretar al 
Comitetului județean Constanța al P.C.R., 
președintele Comitetului Executiv al Con
siliului popular județean, precum și cuvîn- 
tul celor 132 de vorbitori au scos In evi
dență faptul că noul cincinal debutează în 
condiții deosebit de favorabile. Județul a 
încheiat cincinalul anterior cu 102 zile îna
inte de termen și cu o producție suplimen
tară de 3,3 miliarde lei. încă din 1974 Con
stanța s-a situat printre județele cu o pro
ducție globală industrială anuală de peste 
10 miliarde lei.

Printre succesele importante dobîndlte în 
cincinalul încheiat se numără și cele ale 
constructorilor de nave. In cadrul confe
rinței a fost exprimată satisfacția produsă 
de construirea pentru prima dată, la șan
tierul naval constănțean, a navelor de 
55 000 tone și, în același timp, Hotărîrea 
constructorilor de a valorifica Întreaga lor 
pricepere și putere de muncă pentru reali
zarea altei premiere tehnice românești — 
petrolierul de 150 000 tone.

In discuții s-a stăruit asupra faptului că 
elementul caracteristic al planului pe 1976— 
1980 11 constituie continuarea în ritm sus
ținut a procesului de industrializare. In
dustria constănțeană se va dezvolta prin 
construirea de noi întreprinderi, prin dez
voltarea șantierului naval, a unui complex 
petrochimic la Năvodari, a noului port 
Constanța sud-Agigea. Vorbitorii au ținut 
să arate că pentru realizarea acestui vast 
plan de dezvoltare județul dispune de im
portante resurse materiale și umane, pro- 
punînd felurite acțiuni și măsuri de folosi
re a acestora cu mai multă atenție și chib
zuință. Avînd o complexă viață economică, 
județului Constanța îi revin sarcini sporite 
în direcția intensificării transportului ma
ritim care în actualul cincinal va crește 
de 2,9 ori. precum și în direcția activității 
turistice de pe litoral căreia l-au fost 
alocate 800 milioane lei. Din cele spuse 
de vorbitori a reieșit că prin reducerea 
cheltuielilor de producție numai cu 1 la 
sută se va putea obține în acest an la ni
velul județului, o economie de circa 100 
milioane lei. Actualul cincinal va duce la 
crearea a peste 40 000 locuri noi de muncă, 
ceea ce impune în primul rînd învățămîn- 
tului obligații de maximă răspundere.

In Încheierea discuțiilor, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al U.G.S.R., a 
apreciat spiritul constructiv în care s-au 
desfășurat dezbaterile, subliniind principa
lele sarcini care stau în fața oamenilor 
muncii din județ în noua etapă de dezvol
tare economico-socială a țării. Referindu-se 
Ia însemnătatea perfecționării continue 
a activității organelor de partid și 
de stat, vorbitorul s-a oprit asupra unor 
neajunsuri semnalate de participanții la 
dezbateri, evidențiind necesitatea întăririi 
responsabilității in muncă, a disciplinei și 
ordinii în realizarea ritmică a tuturor o- 
biectivelor prevăzute, perfecționării pregă
tirii cadrelor, ridicării în continuare a con
științei socialiste a oamenilor muncii. _Vor- 
bitorul a manifestat convingerea că or
ganele și organizațiile de partid, consiliile 
populare, vor pune un accent și mai pro
nunțat pe îmbunătățirea stilului lor de 
muncă, pe atragerea tuturor cetățenilor la 
mai buna gospodărire a localităților.

Participanții la conferință au adoptat o 
însuflețitoare CHEMARE CĂTRE TOȚI 
OAMENII MUNCII DIN JUDEȚ care cu
prinde, între altele, următoarele angaja
mente :
• creșterea volumului producției globale 

industriale de la 11,8 miliarde lei în 1975, 
Ia peste 23 miliarde lei în 1980 ;

• dezvoltarea ramurii industriei construc
toare de mașini care să realizeze o pro
ducție de 5.3 miliarde lei ;
• creșterea producției industriei chimice 

care, prin intrarea în funcțiune a Combi
natului petrochimic de la Năvodari, va li
vra produse în valoare de 5.4 miliarde lei 
față de 0,9 miliarde lei în 1975 ;

• realizarea unor producții sporite în in
dustria materialelor de construcții (83 la 
sută), industria prelucrării lemnului (114 
la sută), față de 1975 ;

• creșterea indicelui de folosire a mași
nilor și utilajelor la 90 la sută, față de 82 
la sută în prezent ;

• redarea în circuitul agricol productiv 
a 5 500 hectare teren ;
• dezvoltarea producției de cartofi prin 

cultivarea unei suprafețe de peste 11 500 
hectare anual de pe care să se obțină pro
ducții de 30—40 de tone la hectar ;

• creșterea efectivelor de animale și a 
producției animaliere, astfel ca in 1980 să 
se ajungă la 177 650 taurine, 457 000 por
cine, circa un milion de ovine și 2 200 000 
găini ouătoare.

In încheierea lucrărilor, participanții Ia 
conferință au adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, din cuprinsul că
reia cităm :

„Eveniment cu semnificații majore în viața 
economică și socială a județului, manifes
tare directă a democratismului orînduirii 
noastre, Conferința județeană a consiliilor 
populare a analizat și dezbătut intr-un 
spirit de înaltă exigență sarcinile ce revin 
Consiliilor populare în cincinalul 1976—1980 
și exprimă ferm voința unanimă atuturor 
oamenilor muncii de a asigura înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotărîri ale Congre
sului al Xl-lea al P.C.R.

Ne angajăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să muncim cu pasiune și spirit 
revoluționar, să acționăm, sub conducerea 
organizațiilor de partid, pentru mobilizarea 
maselor la creșterea volumului producției 
globale industriale de la 11,8 miliarde lei 
în 1975, la 23 miliarde lei în 1980, iar în 
agricultură să obținem anual in medie de 
pe fiecare hectar de teren irigat 4 000— 
5 000 kg griu, 10—12 mii kilograme porumb 
boabe, 3 000—3 500 kilograme floarea-soa- 
rclui, să acționăm permanent pentru reali
zarea cu succes a sarcinilor ce ne revin din 
programele naționale de dezvoltare a zoo
tehniei și amenajare a bazinelor hidrogra
fice.

Pentru a înfăptui măsurile adoptate de 
conducerea partidului și statului și pre
țioasele dumneavoastră indicații, date cu 
prilejul vizitelor de lucru în județul nos
tru, Vom acționa cu consecvență pentru a- 
plicarca întocmai a principiilor sistemati
zării teritoriului și localităților, pentru con
struirea și punerea in funcțiune la timp a 
celor 400 obiective de investiții, creșterea 
gradului de industrializare a construcțiilor 
și reducerea costului acestora.

Ne angajăm să facem totul pentru ridi
carea nivelului de trai al celor ce muncesc, 
să construim și să dăm în folosință in acest 
cincinal 30 000 apartamente și 7 000 locuri 
in cămine pentru necăsătoriți, să asigurăm 
îmbunătățirea continuă a aprovizionării 
populației cu bunuri de larg consum, să 
extindem și să diversificăm prestările de 
servicii.“

Covasna
In raportul prezentat de tovarășul Fer- 

dinand Nagy, prim-secretar al Comitetului 
județean Covasna al P.C.R., președintele 
Comitetului Executiv al Consiliului popular 
județean, cît și în cuvîntul celor 155 de de
putați care au participat la dezbateri, s-a 
subliniat că planul de dezvoltare economică 
și socială a județului Covasna pe perioada 
1976—1980, elaborat în deplină concordanță 
cu prevederile Programului partidului și ale 
Directivelor Congresului al Xl-lea, reflectă 
în mod strălucit politica de industrializare 
socialistă a României, de amplasare rațio
nală a forțelor de producție pe teritoriul 
țării, materializînd astfel concepția parti
dului nostru, potrivit căreia fiecare localita
te trebuie să devină un puternic centru e- 
conomic și social care să asigure locuitori
lor săi condiții optime de viață. Aceasta 
reprezintă, în același timp, consolidarea în 
practică a deplinei egalități în drepturi 
pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire 
de naționalitate.

în actualul cincinal, economia județului 
va beneficia de un volum de investiții din 
fondurile statului de 2.2 ori mai mare decît 
în cincinalul trecut ; 72 la sută din aceste 
fonduri au fost alocate pentru dezvolta
rea industriei, accentul punîndu-se pe 
ramurile construcțiilor de mașini, chimiei, 
economiei forestiere și materialelor de 
construcții.

Ținînd seama de perspectivele de dezvol
tare a județului, deputății s-au angajat oa 
împreună cu toți cetățenii să contribuie la 
înfăptuirea în condiții optime a obiective
lor Înscrise în planul dezvoltării economico- 
sociale ți edilitare. Dintre cele 160 de pro
puneri formulate în cadrul dezbaterilor 
unele privesc alcătuirea unui studiu în legă
tură cu generalizarea programului de lu
cru în trei schimburi, acolo unde procesele 
tehnologice permit aceasta; mai buna adap
tare a învățămîntului din județ la exigen
țele dezvoltării economice, avîndu-se 
în vedere în special faptul că, în ac
tualul cincinal, în Covasna, vor fi create 
15 000 noi locuri de muncă; extinderea șl 
generalizarea sistemului de autodotare a 
unităților școlare pe baza unui program 
concret și eficient; participarea cetățenilor 
prin muncă patriotică pe șantierele de con
strucții de locuințe din localitățile județu
lui, unde, în anii cincinalului, se vor ridica, 
din fondurile statului și cu sprijinul statu
lui în credite și execuție, peste 12 400 noi 
apartamente.

In încheierea dezbaterilor conferinței a 
luat cuvîntul tovarășul Iosif Uglar, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președintele Comite
tului pentru problemele consiliilor popu
lare, care a subliniat necesitatea strictei 
respectări a programului de investiții me
nit să asigure un ritm înalt procesului de 
industria'izare, de dezvoltare complexă, 
multilaterală a județului. Vorbitorul a in
sistat, de asemenea, asupra sarcinilor deo
sebit de importante ce revin consiliilor 
populare din județ în domeniul agricultu
rii, în înfăptuirea programelor de îmbună
tățiri funciare, de amenajare a bazinelor 
hidrografice, de dezvoltare a fondului fo
restier și de sistematizare a localităților ur
bane și rurale. In încheiere, vorbitorul a 
arătat necesitatea îmbunătățirii continue a 
stilului și metodelor de muncă ale consilii
lor populare, creșterii competenței și opera
tivității lor în soluționarea problemelor,. în
tăririi sub toate formele, a legăturii dintre 
deputați și cetățeni, atragerii maselor largi 
la adoptarea deciziilor de interes obștesc.

Conferința a adoptat o CHEMARE ADRE
SATĂ TUTUROR OAMENILOR MUNCII 
DIN JUDEȚ, care cuprinde, între altele, 
următoarele angajamente :

• dezvoltarea economică și socială a jude
țului Covasna, în perioada 1976—1980, in
tr-un ritm anual de creștere a producției 
industriale de 24,1 la sută, cel mai înalt 
ritm cunoscut vreodată în industria jude
țului. Se va realiza astfel, în anul 1980, o 
producție industrială aproape egală cu pro
ducția realizată în întreg cincinalul prece
dent ;

o îmbunătățirea . structurii pe ramuri a 
industriei, producția întreprinderilor con
structoare de mașini urmînd să înregistre
ze o creștere de aproximativ 11 ori; crea
rea de noi locuri de muncă prin intrarea în 
funcțiune a obiectivelor industriale plani
ficate și dezvoltarea celor existente ;

• accelerarea procesului de urbanizare a 
localităților, care se va concretiza prin creș
terea ponderii populației urbane de la 37 
la sută în 1975 la 56,5 la sută în 1980 ;

• realizarea, în anul 1980, a unei produc
ții de 86 000 tone cereale, 417,8 mii tone 
cartofi și 207,8 mii tone sfeclă de zahăr; 
sporul producției vegetale se va obține in 
special prin creșterea producțiilor medii la 
hectar, care vor trebui să ajungă la 2 910 kg 
la griu, 22 200 kg la cartofi și 37 100 kg la 
sfecla de zahăr. Ponderea producției ani
maliere va fi în anul 1980 de circa 50 la 
sută din producția globală ăgricolă a jude
țului ;

0 volumul desfacerilor de mărfuri către 
populație va spori cu 56,2 la sută în com
parație cu anul 1975 ; se va extinde rețeaua 
de școli, unități comerciale, creșe, grădi
nițe. așezăminte culturale : din fondurile 
statului, precum și cu sprijinul statului în 
credite și execuție, vor fi date în folosință 
12 422 apartamente.

într-o atmosferă de puternică însuflețire, 
participanții la conferință au adresat o 
telegramă Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat ai 
Republicii Socialiste România, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, 
printre altele ;

„Avem mandatul tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc pe aceste minunate plaiuri ale 
patriei socialiste să raportăm, cu îndrep
tățită satisfacție și mîndrie patriotică, con
ducerii partidului, dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, faptul că, în cin
cinalul care a trecut, asemenea tuturor 
județelor țării, colectivele de muncă din 
județul Covasna, consiliile populare, sub 
conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, au obținut rezultate remarcabile in 
toate domeniile vieții economico-sociale, 
premise sigure că sarcinile de plan pen
tru 1976 vor fi nu numai realizate, ci și 
depășite.

Realizarea la sfirșitul actualului cincinal 
a unei producții globale industriale de 
peste 10 miliarde Iei are o deosebită sem
nificație pentru județul Covasna : este cin
cinalul unei cotituri revoluționare, de 
creștere fără precedent a industriei pe 
meleagurile județului, al ridicării pe o 
treaptă superioară a întregii sale dezvol
tări economico-sociale — expresie a ma
terializării politicii naționale a parti
dului, de asigurare a deplinei egali
tăți a tuturor fiilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate. în numele tuturor 
oamenilor muncii, români și maghiari, ex
primăm profunda noastră recunoștință și 
sentimentele de mulțumire pentru acest 
minunat program de dezvoltare multilate
rală a județului, pentru grija pe care o 
purtați înfloririi patriei, creșterii continue 
a bunăstării materiale și spirituale a În
tregului popor“.

Galați
Expunerea prezentată de tovarășul Du

mitru Bejan, prim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului popular 
județean, precum și dezbaterile din plen 
și pe secțiuni — la care au luat cuvîntul 116 
participanți, relevînd succesele obținute în 
cincinalul precedent în toate domeniile de 
activitate — au abordat multiplele pro
bleme pe care le ridică dezvoltarea econo
mico-socială în profil teritorial. A fost sub
liniat faptul că, pe baza investițiilor ne 
se vor aloca în acești cinci ani, în valoare 
de peste 40 miliarde lei, industria se va 
dezvolta în continuare intr-un ritm ridi
cat, fiind semnificative din acest punct de 
vedere ritmurile de creștere a industriei 
siderurgice și construcțiilor navale ; va cu
noaște o puternică dezvoltare și moderni
zare agricultura — sporurile însemnate ale 
producției agricole prevăzute fiind în con
cordanță cu rezervele și posibilitățile e- 
xistente în unități, cu necesitățile aprovi
zionării in bune condiții cu produse a- 
groalimentare ; totodată, se vor dezvolta 
corespunzător și celelalte sectoare ale ac
tivității economico-sociale. Evidențiind so
luțiile concrete, direcțiile de acțiune pen
tru realizarea integrală a obiectivelor pro
puse, expunerea și cuvîntul vorbitorilor au 
subliniat necesitatea utilizării la un randa
ment superior a potențialului tehnic _ șl 
uman al întreprinderilor, îmbunătățirii 
substanțiale a organizării producției și a 
muncii, întăririi responsabilității tuturor 
cadrelor, respectării ordinii și disciplinei 
în toate unitățile ; s-a accentuat faptul că 
acțiunea de înnoire, modernizare și îmbu
nătățire calitativă a produselor solicită un 
efort sporit pe linia promovării progresu
lui tehnic, a valorificării rapide a rezultate
lor cercetării științifice, simultan cu dimi
nuarea importurilor, prin creșterea contri
buției proprii a inteligenței tehnice.

Alți vorbitori au abordat sarcinile ce re
vin județului pe linia conservării și dez
voltării fondului forestier — se prevede în 
județ executarea unor lucrări de împădu
riri integrale pe circa 16 000 hectare și de 
refacere a pădurilor pe circa 8 400 hectare.

S-au cristalizat, de asemenea, din dez
bateri, măsurile ce trebuie adoptate de 
consiliile populare pentru aplicarea întoc
mai a schițelor de sistematizare, folosirea 
cît mai eficientă a suprafețelor de teren 
existente.

Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, 
tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, a subli
niat că în atenția organelor de partid și 
de stat trebuie să se afle problemele pe 
care le pun dezvoltarea accelerată, mo
dernizarea și creșterea eficienței în indus
trie. îndeplinirea ritmică a planului în in
vestiții, promovarea noului în toate sec
toarele de activitate, valorificarea superi
oară a inteligenței tehnice originale. Vor
bitorul a insistat asupra faptului că, în ac
tivitatea lor, consiliile populare trebuie 
să-și exercite la un nivel superior atribu
țiile ce le revin pe linia conducerii activi
tății economico-sociale în profil teritorial 
și că, în acest sens, este necesară o repar
tiție judicioasă a forțelor pentru cuprinde
rea tuturor domeniilor și soluționarea o- 
perativă, competentă a sarcinilor, precum 
și afirmarea unui spirit de responsabilitate 
comunistă, de angajare deplină a tuturor 
cadrelor.

ParticiDanții la conferință au adoptat o 
CHEMARE CĂTRE TOȚI LOCUITORII 
JUDEȚULUI, în care, printre altele, se 
arată :

0 în cincinalul actual producția industria
lă a județului va crește intr-un ritm mediu 
anual de 16,2 la sută ; la sfirșitul anului 
1980, nivelul producției globale industriale 
va atinge 52 miliarde lei ;

0 industria siderurgică va cunoaște o pu
ternică dezvoltare : se vor produce în pe
rioada 1976—1980 următoarele cantități ; 34,4 
milioane tone oțel brut, 27,9 milioane tone 
laminate finite pline. 14 milioane tone cocs 
metalurgic ; în anul 1980. combinatul side
rurgic va produce de peste 2,4 ori mai mult 
oțel decît în 1975 ;

0 în domeniul industriei navale se pre
vede realizarea în acest cincinal a unor nave 
însumînd o capacitate de 1 078.1 mii tdw, de 
peste 2.3 ori mai mult față de realizările 
cincinalului 1971—1975 ;

0 la nivelul anului 1980 se vor atinge în 
agricultură producții medii de 3 275 kg griu 
la hectar și 4 250 kg porumb boabe la hectar;

0 în zootehnie se vor livra în acest cin
cinal la fondul de stat 319 530 tone de carne, 
3 509,6 mii hi lapte. 5 509 tone lină, 388 mi
lioane ouă : fiecare cooperativă agricolă va 
obține cel puțin 2 000 litri lapte pe cap de 
vacă furajată ;

In încheierea lucrărilor conferinței a fost 
adresată o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, din cu
prinsul căreia cităm :

„Sarcinile pe care ie-atn dezbătut și ho- 
tăririle pe care le-am adoptat pentru în
făptuirea lor ne dau o imagine sugestivă a 
viitorului strălucit care se deschide județu
lui nostru în actualul cincinal. Vă îm
părtășim dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, marea 
bucurie și satisfacție pe care le trăim știind 
că, la capătul cincinalului revoluției tehnico- 
științifice, în 1980, județul Galați se va pre
zenta ca un ținut cu o puternică industrie, 
producînd de 2,4 ori mai mult oțel și de 
1,53 ori mai multe nave maritime decît în 
1975, cu o agricultură modernă și de înalt 
randament, cu zestrea edilitar-gospodăreas- 
că ridicată la cotele civilizației socialiste.

Pentru înfăptuirea acestor planuri îndrăz
nețe au fost alocate în acest cincinal fon
duri de investiții în valoare de peste 40 
miliarde lei, cu 82 la sută mai mult față de 
cincinalul recent încheiat.

Vă informăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că amplele dezbateri din con
ferința noastră au relevat marile resurse de 
care dispune fiecare unitate economică și 
localitate din județul Galați.

Asigurîndu-vă că vom acționa cu maximă 
răspundere comunistă și înalt devotament 
patriotic pentru realizarea exemplară a sar
cinilor economice și sociale ce revin jude
țului Galați în noua etapă istorică deschisă 
de Congresul al Xl-lea al partidului, că vom 
milita cu pasiune revoluționară, neprecupe- 
țind nici un efort pentru traducerea în 
viață a complexului de măsuri menit să 
asigure o temeinică bază organizatorică și 
tehnică îndeplinirii planului pe perioada 
1976—1980 în profilul fiecărei localități ur
bane și rurale, participanții la conferință 
vă transmit din inimă omagiul vibrant pe 
care-I aduc activității dumneavoastră neo
bosite. de eminent militant revoluționar, ac
tivitate pusă în slujba celor mai scumpe 
idealuri ale poporului nostru, a ridicării 
României socialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație“.

Gor/
La Conferința județeană Gorj a consi

liilor populare, peste 1 300 de participanți 
— deputați și invitați — au dezbătut pro
bleme de cea mai mare importanță pentru 
dezvoltarea economico-socială a județului 
în actualul cincinal.

După expunerea prezentată de tovarășul 
Gheorghe Paloș, prim-secretar al Comi
tetului județean Gorj al P.C.R., președintele 
Comitetului Executiv al Consiliului popular 
județean, au vorbit, în plen și în cele 8 
secțiuni, 155 de reprezentanți ai obștii, dez
baterile relevînd că, în perioada cincinalu
lui 1971—1975, județul Gorj a reușit să rea
lizeze importanți pași pe calea dezvoltării 
industriale, un număr de 11 între
prinderi îndeplinindu-și înainte de ter
men sarcinile ce le reveneau din planul 
cincinal ; județul, în ansamblul său, și-a 
realizat sarcinile de export încă în 1974. In 
actualul cincinal, producția industrială a 
județului va continua să crească, ajungînd 
la 16,7 miliarde lei în anul 1980. Ramura 
extractivă va rămîne ramura de bază în 
județ.

In domeniul agriculturii, s-a scos în evi
dență că — pe baza succeselor din cinci
nalul 1971—1975, cînd producția globală a 
crescut cu 39 la sută față de media anilor 
1966—1970 — trebuie să se asigure ca toate 
unitățile să obțină rezultate la nivelul uni
tăților fruntașe, care au aceleași condiții 
pedoclimatice șl aceleași posibilități. Din 
angajamentele făcute de deputați în numele 
cetățenilor, care l-au mandatat în acest 
sens, a reieșit că prin contribuția locuitori
lor va putea fi realizat un însemnat volum 
de lucrări edilitare : alimentări cu apă, în
călziri centrale, secții de producție și ser
vire, 780 de locuri în grădinițe, 85 săli de 
clasă, 6 spații pentru educație fizică, 240 
locuri în internate și altele.

Reprezentanții cetățenilor din comunele 
și orașele Gorjului au discutat, de aseme
nea, într-un spirit constructiv, căile de îm
bunătățire a activității în ce privește dez
voltarea fondului forestier, ocrotirea sănă
tății, organizarea transportului în comun, 
învățămîntul, munca cultural-educativă etc.

Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, 
tovarășul Nicolae Giosan, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al Marii Adunări Națio
nale, a făcut o serie de recomandări pri
vind intensificarea eforturilor pentru reali
zarea la termen a tuturor obiectivelor de 
investiții, inclusiv lichidarea restanțelor la 
darea în folosință a unor capacități de pro
ducție, locuințe și cămine pentru tinerii ne
căsătoriți ; folosirea mai eficientă a bazei 
materiale din sectorul agricol pentru spo
rirea substanțială a producțiilor medii la 
toate culturile ; extinderea în tot județul a 
experienței unor unități fruntașe în dome
niul creșterii animalelor; dezvoltarea pomi- 
culturii și viticulturii pe terenuri în pantă ; 
amenajarea Jiului în anumite zone, regu
larizarea rîului Bistrița și îndiguirea unor 
pîrîuri ; îmbunătățirea stilului și metodelor 
de muncă ale deputaților și consiliilor 
populare din comune, orașe, municipiu și 
județ.

Conferința a adontat un șir de hotărîri și 
a adresat o CHEMARE TUTUROR CETĂ
ȚENILOR DIN ORAȘELE ȘI SATELE JU
DEȚULUI la îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce revin Gorjului din cincinalul 
1976—1980.

Intre obiectivele cuprinse în chemare se 
înscriu :

0 în exploatările miniere să se asigure 
condiții de realizare, la sfirșitul actualului 
cincinal, a Unei producții de cărbune de 
aproape 40 milioane tone, acționîndu-se 
pentru funcționarea la capacitate a excava
toarelor, punerea în funcțiune la termen a 
noilor capacități, atingerea parametrilor pro
iectați la carierele și minele noi ;

0 în întreprinderile de foraj și extracție 
să se desfășoare o activitate susținută pen
tru exploatarea rațională a zăcămintelor de 
țiței și gaze, intensificarea forajului la mare 
adîncime, îneît în anul 1980 producția din 
aceste structuri să reprezinte peste 75 la 
sută din țițeiul extras, iar factorul final de 
recuperare să crească cu cel puțin 6 la sută 
față de nivelul actual atins la finele anului 
1975 ;

0 realizarea unor lucrări de investiții în 
valoare de peste două ori mai mare decît 
cele realizate în ultimii 5 ani ;

0 creșterea producției agricole cu 26 Ia 
sută față de cincinalul precedent .

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, 
Conferința județeană Gorj a consiliilor 
populare a adresat o telegramă Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, printre al
tele :

„Vă raportăm că, in intimpinarea apropia
tului eveniment politic — Congresul con
siliilor populare și al președinților con
siliilor populare, forum larg repre
zentativ și democratic al oamenilor mun
cii de la orașe și sate — locuitorii străbu
nelor noastre meleaguri au depus și de
pun importante eforturi în vederea dezvol
tării multilaterale a Gorjului, sporirii apor
tului său la materializarea Programului a- 
doptat de cel de-al Xl-lea Congres al 
partidului.

Sintem deosebit de mîndri că în noua pe
rioadă de dezvoltare a României, 1976—1980, 
județul Gorj va deveni cel mai mare pro
ducător de cărbune și energie al țării, cu 
ramuri economice avansate, cu o agricul
tură tot mai eficientă.

Conferința județeană a consiliilor popu
lare, dezbătind temeinic multiplele proble
me economico-sociale, a stabilit ca, folo
sind posibilitățile existente, unitățile eco
nomiei locale să depășească în cursul anu
lui 1976 prevederile planului la producția 
marfă cu 3 la sută, iar volumul prestărilor 
de servicii cu peste 2 milioane lei, să se 
dea în folosință înainte de termen patru 
noi obiective industriale și social-culturale, 
să se economisească însemnate cantități de 
metal, ciment, lemn, combustibil și energie 
electrică, să sporească contribuția obștească 
la ridicarea economico-socială și edilitară 
a satelor și orașelor.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu totală dă
ruire și abnegație pentru materializarea 
indicațiilor dumneavoastră date la Consfă
tuirea din octombrie 1975. Astfel, în urma 
studiilor, precum și a dezbaterilor cu cetă
țenii, perimetrele construibile ale localită
ților au fost restrînse cu 12 000 hectare, iar 
densitatea locuitorilor pe hectar a crescut 
Ia 42, față de 17 în 1968. Perimetrul con- 
struibil al municipiului Tg. Jiu s-a redus 
cu 250 hectare față de cel gîndit în anul 
1973, iar la zona industrială principală s-a 
realizat o economie de teren de 134 hec
tare."

Harghita
Prima conferință a consiliilor populare 

din județul Harghita a prilejuit bilanțul 
unor mari înfăptuiri și, în același timp, a- 
naliza responsabilă a căilor și mijloacelor 
pentru o mai bună și mai eficientă activi
tate a organelor locale de stat, o partici
pare tot mai activă a maselor de oameni ai 
muncii la realizarea în mod exemplar a 
sarcinilor actualei etape de dezvoltare a 
patriei.

Expunerea prezentată de tovarășul Lu
dovic Fazekas, prim-secretar al Comitetu
lui județean Harghita al P.C.R., președintele 
Comitetului Executiv al Consiliului popular 
județean, ca și luările de cuvînt ale celor 
166 vorbitori la dezbaterile din plenul și 
secțiunile conferinței, au evidențiat succe
sele remarcabile obținute de oamenii mun
cii din județ — români, maghiari și de alte 
naționalități — în cincinalul recent încheiat, 
înfăptuirea unui vast program de investiții, 
concretizat între altele și prin punerea în 
funcțiune a 60 de nof întreprinderi și ca
pacități industriale, a asigurat, în perioada 
1971—1975, înregistrarea unul ritm mediu a- 
nual de creștere de 16,7 la sută, superior 
mediei pe țară. In același timp, au fost 
create peste 23 000 noi locuri de muncă, iar 
în orașele și comunele județului s-a reali
zat construcția a numeroase locuințe, o- 
biective social-culturale, lucrări edilitar 
gospodărești, nivelul de trai material șl 
spiritual al populației cunoscînd o conti
nuă creștere. Vorbitorii au subliniat că 
toate aceste realizări constituie o ilustrare 
convingătoare a politicii științifice a P.C.R., 
de dezvoltare și înflorire a tuturor județe
lor patriei, de lichidare a disproporțiilor în 
nivelul dezvoltării economice și sociale a 
diferitelor zone ale țării. S-a relevat că 
astfel se consolidează în practică adevărata 
egalitate în drepturi a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, fără deosebire 
de naționalitate.

S-a relevat că în viitorii cinci ani se va 
consolida baza materială a industriei jude
țului, că vor fi realizate 55 de noi capaci
tăți și dezvoltări de unități, va crește pon
derea construcțiilor de mașini șl a prelu
crării metalelor și se va crea în județ o 
nouă ramură — industria chimică, ceea ce 
va asigura dublarea producției, în compa
rație cu perioada 1971—1975. La finele cin
cinalului și județul Harghita va depăși la 
producția globală industrială — așa cum 
prevăd Directivele Congresului al Xl-lea al 
partidului — nivelul de 10 miliarde lei.

Ținînd seama de faptul că pădurile de
țin o treime din suprafața județului, cons
tituind una din marile sale bogății, partici
panții la conferință au acordat o atenție 
sporită acțiunilor ce trebuie întreprinse în 
Harghita în scopul realizării programului 
de măsuri pentru conservarea și dezvolta
rea fondului forestier.

Pe parcursul dezbaterilor vorbitorii au 
făcut numeroase propuneri, întărite prin 
angajamente concrete, menite să asigure 
îmbunătățirea activității consiliilor popu
lare, a deputaților, a stilului și metodelor 
lor de muncă.

Luînd cuvîntul în încheierea dezbateri
lor, tovarășul Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a făcut o seamă de reco
mandări menite să ducă Ia îmbunătățirea 
activității consiliilor populare, astfel îneît 
acestea să contribuie nemijlocit, cu com
petență sporită, la soluționarea tuturor 
problemelor economice, sociale, gospodă
rești și de altă natură, la valorificarea cu 
eficiență ridicată a resurselor materiale și 
de forță de muncă existente. Consiliile 
populare trebuie să-și asume mai multă 
răspundere pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan, antrenarea locuitorilor de 
la sate la efectuarea lucrărilor agricole, 
la timp și de calitate, stimularea inițiativei 
cetățenilor în gospodărirea localităților. 
Consiliile populare, care cuprind mii de re
prezentanți ai tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, pot și trebuie să desfă
șoare 6 activitate mult mai intensă, mai 
bine organizată și în domeniul vieții cul- 
tural-educative.

Conferința a adoptat o CHEMARE A- 
DRESATĂ TUTUROR OAMENILOR MUN
CII DE PE ACESTE MELEAGURI, în ve
derea înfăptuirii exemplare a obiectivelor 
de dezvoltare economico-socială a județu
lui în perioada 1976—1980, și care cuprin
de, printre altele, următoarele angajamen
te :

0 depășirea de către fiecare unitate in
dustrială a planului anual cu cîte 1 la sută 
la producția globală industrială, la produc
ția marfă, productivitatea muncii și la ex
port ;

0 extinderea continuă a suprafeței ara
bile a județului, astfel ca în următorii 
cinci ani aceasta să crească cu cel puțin 
1 700 ha ; '

0 depășirea planului pe acest an la pro
ducția de cartofi în fiecare unitate agri
colă cu cel puțin 3 la sută ;

0 întreprinderea măsurilor necesare pen
tru a se ajunge în 1980 la un efectiv de 
199 000 bovine și 379 000 ovine ;

0 depășirea planului de producție la 
lapte de fiecare vacă furajată cu 100 litri 
în I.A.S. și 150 litri in C.A.P. ;

0 construirea in actualul cincinal a peste 
12 000 apartamente, a unui spital cu 440 de 
locuri și a unei policlinici la Odorheiu Se
cuiesc, a unei noi case de cultură la 
Miercurea Ciuc și a altor obiective social- 
culturale.

Participanții la conferință au adresat Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă, din cuprinsul 
căreia cităm :

„în numele tuturor oamenilor mun
cii, români și maghiari care tră
iesc și muncesc în deplină unitate 
frățească pe aceste minunate meleaguri ale 
patriei, permiteți-ne să vă exprimăm cea 
mai profundă recunoștință pentru atenția și 
grija deosebită pe care le acordați în mod 
permanent dezvoltării județului nostru, a- 
firmării sale depline în toate domeniile 
vieții economice și social-culturale a țării. 
Sintem deosebit de mîndri de chipul mereu 
mai tînăr și viguros al patriei, de tot ce 
am realizat aici în ultimii ani, mai ales 
după Congresul al IX-Iea al partidului — 
anii cei mai bogați, cei mai rodnici în viața 
județului nostru, ca și în întreaga istorie a 
țării —, de mințuratele perspective ce ni se 
deschid în cincinalul 1976—1980. Toate a- 
cestea sint o înaltă expresie a politicii 
naționale juste, marxist-leniniste a partidu
lui, dc dezvoltare armonioasă a forțelor de 
producție pe întregul teritoriu al țării, de 
realizare în practică a adevăratei egalități 
in drepturi a tuturor cetățenilor României 
socialiste, fără deosebire de naționalitate.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că alături de întregul nostru po
por vom lupta cu abnegație și devotament 
pentru realizarea mărețelor obiective ale 
cincinalului actual, . stabilite de istoricul 
Congres al Xl-lea al P.C.R., pentru înde
plinirea înainte de termen a sarcinilor cu
prinse în planul pe 1976 — primul an al 
cincinalului. Ne angajăm să obținem, în a- 
cest an, o depășire a planului producției 
globale industriale cu 45 milioane lei, a pro
ducției marfă cu 30 milioane lei, iar a sar
cinilor de export cu 1 la sută. Prin spori
rea cu 2 la sută a greutății de sacrificare a 
animalelor, vom livra la fondul centralizat 
al statului, peste prevederile de plan, 400 
tone de carne. De asemenea, vom livra 
peste plan la fondul de stat 3 000 tone de 
cartofi. Pînă la sfirșitul lunii octombrie se 
vor da in folosință toate apartamentele 
planificate pentru 1976",

Ilfov
Conferința consiliilor populare din jude- 

, țul Ilfov, ale cărei lucrări s-au desfășurat 
la Palatul Sporturilor și Culturii din Bucu
rești, a prilejuit o amplă analiză a modu
lui în care oamenii muncii din această parte 
a țării au înfăptuit sarcinile ce le-au revenit 
în toate domeniile de activitate în perioa
da 1971—1975, oferind, totodată, celor peste 
2 000 de deputați și invitați posibilitatea de 
a cunoaște și dezbate principalele direcții 
de dezvoltare economică și socială a jude
țului în cincinalul 1976—1980. Din expune
rea prezentată conferinței de către tovară
șul Constantin Drăgan, prim-secretar al 
Comitetului județean Ilfov al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular județean, și din luările de cuvînt 
ale celor 145 de deputați șl invitați, atît in 
plen, cît și în cele opt secțiuni ale confe
rinței, a reieșit că în cincinalul 1971—1975 
pe harta județului au apărut noi obiective 
economice, iar cele existente s-au dezvol
tat și modernizat. Este de remarcat faptul 
că zootehnia deține în prezent o pondere 
de 40 la sută din totalul producției agricole 
— nivel prevăzut a fi atins pe ansamblul 
economiei naționale în anul 1980. Vorbitorii 
au insistat asupra importantelor sarcini care 
decurg pentru oamenii muncii ilfovenl din 
faptul că în 1980 producția globală industrială 
va atinge circa 15,5 miliarde lei, Iar cea a- 
gricolă va depăși 8 miliarde lei. De ase
menea, s-au dezbătut probleme legate de 
înfăptuirea programelor de amenajare a 
bazinelor hidrografice, de conservare și dez
voltare a fondului forestier din județ.

Alte propuneri s-au referit la sis
tematizarea localităților, la rolul tot mal 
activ pe care trebuie să-l aibă Învățămîn
tul în formarea și educarea tinerel genera
ții, în pregătirea forței de muncă necesa
re economiei județului.

în Încheierea dezbaterilor, tovarășul An- 
gelo Miculescu, viceprim-ministru al guver
nului, după ce a arătat că discutarea și 
aprobarea de către conferință a planului de 
dezvoltare In profil teritorial a județului și 
apropiatul Congres al deputaților consilii
lor populare reprezintă noi forme de ma
nifestare a democratismului profund ce ca
racterizează societatea noastră socialistă, a 
subliniat că organizarea științifică a pro
ducției șl a muncii în unitățile industriale 
și de construcții, folosirea tuturor resurse
lor locale, îmbunătățirea administrării și 
ridicarea gradului de civilizație în toate 
așezările urbane și rurale constituie sarcini 
de o deosebită importanță ce trebuie urmă
rite consecvent de consiliile populare. De
putății, cadrele de conducere, toți lucrăto
rii din agricultura de stat și cooperatistă 
trebuie să-și sporească eforturile pentru 
înfăptuirea integrală a programelor națio
nale privind dezvoltarea agriculturii, iriga
țiilor, amenajările hidrografice, conserva
rea și dezvoltarea fondului forestier.

Conferința a adoptat o s,erie de hotărîri 
și a adresat o CHEMARE CĂTRE 
TOȚI LOCUITORII JUDEȚULUI, îndem- 
nîndu-i să participe, cu întreaga lor capa
citate, la realizarea, în mod exemplar, a 
programelor de dezvoltare economico-soci
ală stabilite de partid.

Intre obiectivele șl angajamentele cu
prinse în chemare se înscriu :

0 materializarea în industrie a unul vo
lum de investiții în valoare de aproape 11 
miliarde lei, din care vor fi construite, în
tre altele, un combinat chimic șl două în
treprinderi — de mecanică navală și utilaj 
tehnologic — la Giurgiu, o întreprindere de 
piese din fontă și oțel — la Oltenița, con
comitent cu dezvoltarea actualelor capaci
tăți de prodiicție ;

0 în agricultură, cele peste 6 miliarde lei 
investiții vor fi folosite, în principal, pen
tru amenajări de irigații pe încă 73 400 ha, 
executarea de lucrări de desecare pe alte 
63 500 ha, combaterea eroziunii solului pe 
12 000 ha, darea în circuitul arabil a unor 
suprafețe însumînd 4 700 ha, construirea a 
10 complexe de tip industrial pentru creș
terea bovinelor și păsărilor ;

0 sporirea efectivelor de animale, pînă 
în 1980, cu 17 la sută la bovine, 14 la sută 
la_ porcine. 16 la sută la ovine, 22 la sută la 
păsări ouătoare și realizarea pe această cale 
a unei producții totale de peste 204 000 tone 
carne față de 130 000 tone în 1975 ;

0 lucrări de împădurire pe 4 300 ha și 
de refacere a fondului forestier pe 8 000 ha ;

0 vor fi construite 14 000 de apartamente, 
3 725 locuri în grădinițe, 423 săli de clasă, 
18 săli de gimnastică, ateliere școlare, in
ternate, un spital județean, un centru te
ritorial de calcul, electronic, spații comerci
ale cu o suprafață de 69 000 mp. 94 km re
țele de alimentare cu apă potabilă.

în încheiere, participanții la conferință 
au adresat Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă în ca
re se spune printre altele ;

„Deputății consiliilor populare din 
județul Ilfov, întruniți în prima lor 
conferință, adresează conducerii par
tidului și statului, dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul 
cel mai iubit al poporului nostru, revolu
ționar devotat înaltelor idealuri ale socia
lismului și comunismului, un fierbinte oma
giu și profunde sentimente de gratitudine 
pentru modul strălucit în care conduceți 
destinele României pe drumul glorios al 
edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Folosim acest prilej pentru a 
exprima încă o dată totala noastră adezi
une față de politica internă și externă a 
partidului, care, prin înfăptuirile fără pre
cedent, prin luminosul program de pers- 
pectivă adoptat de al Xl-a Congres, a dat 
poporului și țării noastre un imens presti
giu in rîndul națiunilor lumii.

In noua etapă de dezvoltare a țării, ju
dețului nostru i-au fost destinate inves
tiții în valoare de aproape 20 miliarde lei. 
In acest fel, producția industrială va depăși 
pentru primă dată producția agricolă, ajun
gînd în 1980 la un volum de 15,5 miliarde 
Iei. In anul 1976, numai pe seama 
creșterii productivității muncii, se va ob
ține suplimentar. în industrie, o pro
ducție globală în valoare de 75 mili
oane Iei și o producție marfă in va
loare de 60 milioane lei, iar în con
strucții se vor da îp folosință înainte de 
termen un număr de 9 obiective industri
ale, social-culturale și agrozootehnice. In 
agricultură, numai în acest an vom livra 
suplimentar la fondul de stat 10 mii tone 
cereale, 20 mii tone sfeclă de zahăr, 9 mii 
tone legume, din care 4 mii tone din gos
podăriile populației, importante cantități 
de carne, lapte și ouă. O atenție deosebită 
vom acorda acțiunii de conservare și dez
voltare a fondului forestier. înfăptuirii pre
vederilor cuprinse în amplul program de a- 
menajare și regularizare a bazinelor hidro
grafice și cursurilor de apă, lucrări cu mari 
implicații ecologice, sociale și economice 
pentru această zonă a țării.

In numele tuturor locuitorilor județului, 
ne angajăm, iubite tovarășe secretar gene
ral, ca printr-o folosire judicioasă a inves
tițiilor, a forței de muncă, prin punerea în 
valoare a întregului potențial productiv, 
prin înfăptuirea politicii partidului, să fa
cem din fiecare sat, comună și oraș, o lo
calitate modernă, prosperă, cu un grad ri
dicat de civilizație și bunăstare."



ORIENTUL APROPIAT

Dezbaterile din Consiliul
de Securitate al O.N.U.

„Scînteia

tineretului“
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Viiita în R.F.G. a delegației
Ministerului Educației și în vă țămîntului

Dezbaterile din Consiliul de Securitate asupra „situației din 
Orientul Mijlociu, inclusiv a 
în cea de-a doua săptămină.

Luni, dezbaterile au început 
prin cuvintarea ambasadorului 
S.U.A. la O.N.U., Daniel Moy
nihan, care a declarat că „gu
vernul său este conștient de 
faptul că nu poate exista o so
luționare durabilă a problemei 
decit pe baza rezoluțiilor 242 
și 338 ale Consiliului de Secu
ritate, care țin seama de intere
sele legitime ale tuturor po
poarelor din regiune, inclusiv 
ale poporului palestinian, pe 
respectarea drepturilor tuturor 
statelor din regiune la o exis
tență independentă“.

Piero Vinci, ambasadorul Ita
liei la O.N.U., și-a exprimat 
regretul pentru absența Israelu
lui de la lucrările Consiliului. 
El a exprimat speranța că gu
vernul israelian va reveni asu
pra poziției sale. Arătind că 
problema palestiniană nu mai 
poate fi tratată ca o simplă 
problemă a refugiaților, vorbi
torul s-a pronunțat în favoarea 
recunoașterii drepturilor na
ționale inalienabile ale poporu
lui palestinian, inclusiv dreptul 
la un stat propriu, precum și 
pentru reluarea lucrărilor Con
ferinței de pace de la Geneva. 
Vorbitorul a insistat asupra re
afirmării viabilității prevederi
lor fundamentale ale rezoluții-

problemei palestiniene“ au intrat

lor 242 și 338 ale Consiliului de 
Securitate, pentru avansarea u- 
nor soluții constructive proble
mei palestiniene și negocierea 
unui acord cuprinzător, bazat pe 
retragerea Israelului de pe te
ritoriile arabe ocupate, pentru 
dreptul statelor din zonă, in
clusiv al Israelului, de a trăi 
in cadrul unor frontiere sigure 
și garantate și pe dreptul pa
lestinienilor de a-și constitui un 
stat propriu.

Reprezentantul Panama, A. 
Boyd, s-a pronunțat în favoarea 
completării principiilor rezolu
țiilor 242 și 338 cu o prevedere 
prin care să fie recunoscute i- 
dentitatea națională a poporului 
palestinian și dreptul său de a 
avea un stat propriu.

Abdul Al Shaikhly, repre
zentantul Irakului, a condamnat 
continuarea ocupării de către 
Israel a teritoriilor arabe ocu
pate prin forța armelor, 
cum și încercările de a 
ca structura demografică 
dintre aceste teritorii.

Vorbitorul a subliniat 
Orientul Mijlociu nu se 
tea instaura o pace durabilă a- 
tît timp cit Israelul continuă 
să țină sub ocupație aceste te
ritorii.

Confruntări armate
în Liban

în cursul zilei de marți situa
ția a continuat să se înrăută
țească atit la Beirut, cit și în 
celelalte localități libaneze, unde 
au avut loc, in ultimele zile, 
confruntări armate. Căile rutiere 
ale țării sînt în majoritate con
trolate de grupările aflate în 
conflict. Postul de radio liba
nez a anunțat că lupte deosebit 
de violente s-au desfășurat in 
orașul Zahle din centrul țării. 
Surse ale poliției, citate de agen
țiile de presă, au declarat, to
todată, că rapoartele primite din 
localități mai mici 
tinuarea ticurilor și

Pe de altă parte, 
Suleiman Frangieh

Pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale 

« Simpozionul mondial de la Geneva • Con
ferința privind transformarea O.N.U.D.I. în 

instituție specializată a O.N.U.

pre- 
modifi- 
a unora

că în 
va pu-

în cadrul vizitei pe care o în
treprinde in R. F. Germania, 
tovarășul Paul Niculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului și 
ministrul educației și învăță-

Mesajul președintelui S.U.A
cu privire la

Președintele S.U.A., 
Gerald Ford, a prezentat, 
luni, in fața celor două 
camere reunite ale Con
gresului american, mesa
jul cu privire la starea 
uniunii.

• •

starea uniunii

mîntului, s-a întilnit \cu vice
cancelarul federal și ministrul 
de externe, Hans-Dietrich Gen
scher.

în cadrul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, s-a subliniat cu satis
facție dezvoltarea pozitivă a 
relațiilor bilaterale, evidențiin- 
du-se dorința adincirii lor și in 
alte domenii de activitate, in 
folosul ambelor popoare, al pă
cii și securității în Europa și în 
întreaga lume.

relevă con- 
exploziilor. 
președintele 
a respins 

demisia prezentată de premie
rul Rashid Karame cerind pri
mului ministru să revină asupra 
acestei hotărîri.

NEMULȚUMIRE 
LA UNIVERSITATEA 
DIN NEUCHATEL

Un comunicat comun al Co
mitetului Permanent al Adună
rii Naționale a R. D. Vietnam 
și al Consiliului Consultativ al 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud informează că aceste 
două organe au hotărît ca, la 25 
aprilie 1976, să aibă loc alegeri 
generale pentru alcătuirea unei 
Adunări Naționale comune a 
întregului Vietnam reunificat. 
Comunicatul relevă că această 
hotărire a fost adoptată în con
formitate cu documentele asupra 
cărora s-a convenit la Confe
rința politică consultativă pen
tru reunificarea națională pe li
nie de stat a Vietnamului, des
fășurată cu participarea repre
zentanților din nordul și sudul 
Vietnamului, documente care au 
fost? ratificate de Adunarea Na
țională a R. D. Vietnam și de 
Congresul reprezentanților popu
lației sud-vietnameze.

Comunicatul arată, totodată, 
că cele două părți au decis să 
desemneze fiecare cîte 11 re
prezentanți în Consiliul electo
ral național. în acest sens, Co
mitetul Permanent al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam a 
desemnat pe Truong Chinh, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, președintele 
Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a R.D.V., și alți 
zece reprezentanți, iar Consi
liul Consultativ al G.R.P. al 
R.V.S. a desemnat pe Pham 
Hung, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Celor

ce Muncesc din Vietnam, se
cretarul Comitetului din Vietna
mul de sud al partidului, re
prezentant al partidului in Fron
tul Național 
Vietnamul de 
reprezentanți.

de Eliberare din 
sud, și alți zece

Un număr de 280 de 
profesori, asistenți și stu- 
denți de la Universitatea 
elvețiană din Neuchatel au 
adresat Departamentului in
strucțiunii publice o scrisoa
re deschisă, în care își ex
primă nemulțumirea față de 
creșterea taxelor și a chel
tuielilor necesare studiului 
care afectează pe studenți, 
mai ales pe cei din alte lo
calități. Documentul arată 
că, într-un an, cheltuielile 
necesare unui student pen
tru a putea urma cursurile 
au crescut cu 150 la sută.

La Geneva au început lucră
rile simpozionului mondial asu
pra implicațiilor sociale ale noii 
ordini economice internaționale, 
organizat de Institutul interna
țional de studii sociale al 
Organizației Internaționale a 
Muncii.

Cei peste 100 de participanți 
— oameni de știință, reprezen
tanți ai unor organizații inter
naționale și centre de cercetări 
științifice — vor dezbate în 
cursul acestei săptămîni o lar
gă tematică referitoare la locul 
și rolul factorilor sociali în 
noua ordine economică interna
țională ; noua ordine economi
că internațională — un răspuns 
necesar la interesele fundamen
tale și aspirațiile tuturor națiu
nilor ; corelația dintre noua or
dine econo-mică internațională 
și strategiile naționale de dez
voltare ; problemele utilizării 
forței de muncă in lumina noii 
ordini economice internaționa
le ; raportul dintre noua ordine 
economică internațională și 
problemele dobîndirii și utiliză
rii științei și tehnologiei în in
teresul dezvoltării economice ; 
locul și rolul muncitorului în 
planificarea și aplicarea strate
giilor naționale de dezvoltare în 
contextul noii ordini economice 
internaționale ; noua ordine e- 
conomică și reducerea inegali
tății sociale — problema crește-

rii nivelului de viață, îndeosebi 
în țările în curs de dezvoltare ; 
organizațiile internaționale — 
rolul lor în înțelegerea impli
cațiilor sociale ale noii ordini 
economice internaționale.

Lucrările se vor încheia la 23 
ianuarie.

La palatul Hofburg din Viena 
s-au încheiat lucrările primei 
sesiuni a Conferinței interna
ționale consacrate transformării 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.) in instituție specia
lizată a O.N.U. La lucrări au 
participat reprezentanți a 83 de 
state, printre care și România.

Pe ordinea de zi a lucrărilor a 
figurat dezbaterea proiectului 
de aqt constitutiv al O.N.U.D.I., 
pe baza documentului elabo
rat în acest sens de secretarul 
general al O.N.U. și directorul 
executiv al O.N.U.D.I.

în cuvîntul final, președintele 
conferinței, Amrik S. Mehta, a 
apreciat că activitatea desfășu
rată în această primă sesiune în 
vederea transformării structu
rale a O.N.U.D.I.. pe linia spo
ririi rolului și eficacității sale în 
înfăptuirea obiectivelor noii or
dini economice internaționale, a 
înregistrat progrese, care se cer 
adîncite în cadrul următoarelor 
două sesiuni ale conferinței, pre
văzute a avea loc in lunile 
martie și iunie a.c.

problemele pe 
S.U.A., pre- 

T______ ___ amintit, între
altele, că, in 1975, economia a- 
mericană a fost greu încercată 
de inflație, care a aruncat-o în 
cea mai puternică recesiune din 
ultimele patru decenii. în mo
mentul de față, lucrurile se a- 
meliorează, încet dar sigur — a 
spus el, adăugind că o situație 
gravă continuă să existe încă 
în domeniul șomajului, care ră- 
mîne prea ridicat. Gerald Ford 
a precizat că obiectivul primor
dial îl constituie realizarea unei 
creșteri economice sănătoase, 
fără inflație, dar a specificat, 
pe de altă parte, că este nevoie 
de mai multe locuri de muncă, 
în special pentru tineri. Știm 
cu toții dintr-o experiență re
centă in ce măsură inflația ga
lopantă contribuie la ruinarea 
oricărui scop demn de prețuit. 
Noi reducem ritmul acesteia ; 
trebuie să o înghețăm — a de
clarat el.

Arătind că în deceniul trecut 
bugetul federal a crescut anual, 
în medie, cu peste 10 la sută, 
președintele Ford a anunțat că 
bugetul pe care îl prezintă acum 
Congresului reduce această 
rată de creștere la jumătate, 
bugetul însumînd 394,2 miliarde 
dolari. în același timp, pre
ședintele S.U.A. a relevat că, 
nu se va putea realiza o creș
tere economică susținută și nu

Referindu-se la 
care le înfruntă 
ședințele Ford a

se vor putea crea mai multe 
locuri de muncă, atit timp cit 
S.U.A. continuă să fie depen
dente, intr-un grad ridicat, de 
livrările de energie din străi
nătate și atit timp cit produc
ția de petrol și de gaze natu
rale continuă să scadă.

Președintele a anunțat, în 
altă ordine de idei, o serie de 
măsuri vizînd intensificarea 
luptei împotriva criminalității, 
care ia amploare in marile 
orașe, pentru combaterea mai 
eficientă a delictelor comise cu 
arme de foc și a traficului de 
stupefiante. El a avansat, de a- 
semenea, o serie de propuneri 
pentru îmbunătățirea actualului 
sistem de asigurări sociale și a 
evidențiat necesitatea unei re
forme a unor sectoare-cheie ale 
economiei, cum ar fi transpor
turile și instituțiile financiare.

Mesajul face cunoscut, totoda
tă, că bugetul militar pe care 
președintele 11 va prezenta Con
gresului pentru anul fiscal 
1977 va marca o creștere sub
stanțială în raport cu anul pre
cedent.

Referindu-se în încheiere Ia 
unele probleme privind poziția 
S.U.A. pe plan internațional, 
președintele Ford a declarat : 
„Ne aflăm intr-o situație de 
pace și voi face tot ce-mi stă 
în putință pentru a o menține“.

în ce privește politica inter
națională, Ford se va referi pe 
larg la aceasta în cursul „Mesa
jului despre starea 
care-1 va pronunța 
toare.

Comentînd mesajul
Ia starea uniunii, agenția France 
Presse subliniază că acesta „este 
optimist — pe plan economic, 
conservator — pe plan social și 
modest — pe plan internațio
nal“.

Delegația Ministerului Educa
ției și învățămintului din Re
publica Socialistă România, 
condusă de tovarășul Paul Ni
culescu, ministrul educației și 
învățămintului, aflată în R. F. 
Germania, la invitația ministru
lui federal pentru învățămînt și 
știință, Helmut Rhode, a în
ceput convorbirile privind dez
voltarea raporturilor bilaterale 
în domeniul invățămîntului și 
științei între România și R.F.G. 
S-a făcut, totodată, un schimb 
de vederi privind preocupările 
actuale ale celor două țări in 
direcția dezvoltării invătămîn- 
tului și științei.

Tovarășul Paul Niculescu a 
avut, de asemenea, o convor
bire cu președintele Oficiului 
vest-german pentru schimburi 
academice, acad. prof. dr. 
H. Schulte.

Interviul
președintelui 
Portugaliei

lumii“, pe 
luna vii-

cu privire

Azi au loc primele curse comerciale
ale supersonicului „Concorde“

Astăzi, la ora 11,40 G.M.T., 
două avioane supersonice „Con
corde“, de construcție franco- 
britanică, vor decola concomi
tent de pe aeroporturile „Char- 
les de Gaulle“ din Paris, și 
„Heathrow“ din Londra, inau- 
gurînd zborurile supersonice 
comerciale cu pasageri. Momen
tul decolării va putea fi urmă
rit pe ecranele televizoarelor de 
către milioane de telespectatori 
din Franța și Marea Britanic, 
precum și din alte state ale lu
mii.

Aparatul companiei „Air 
France“ va ateriza, după 6 ore 
și 45 de minute de zbor, la Rio 
de Janeiro, timp în care va par
curge o distanță de 9 720 km. O 
escală tehnică va avea loc la 
Dakar, în prezența șefului sta
tului senegalez, Leopold Sen- 
ghor.

Celălalt avion „Concorde“, al 
companiei „British Airways“, 
va parcurge, fără oprire, 5 655 
km și va sosi la destinație —

Bahrein — după 4 ore și 10 mi
nute. El va survola teritoriul 
unor țări din Europa occiden
tală — de la Londra și pină la 
Veneția — cu

O veritabilă 
pusă la punct 
două companii 

’ ceză și britanică — pentru ca 
avioanele să decoleze în a- 
ceeași secundă. Comandanții de 
bord ai acelor două nave se vor 
afla în legătură permanentă, 
prin radio, pentru a asigura o 
coordonare perfectă.

Inaugurarea zborurilor comer
ciale ale supersonicului „Con
corde“ marchează punctul de 
virf al cooperării franco-brita- 
nice în acest domeniu, coope
rare care are o istorie de 13 ani. 
După șase ani de cercetări in
dependente, Marea Britanie și 
Franța au decis, în 1962, să 
colaboreze în realizarea acestui 
proiect, pe care nici una dintre 
cele două țări nu-1 putea rea
liza singură.

viteză subsonică, 
cooperare a fost 

de către cele 
aeriene — fran-

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Pericolul nuclear
savanții avertizează

Continuarea cursei înarmărilor și, în primul rînd, a 
celei nucleare stîrnește îngrijorarea unor cercuri din 
ce în ce mai largi ale opiniei publice internaționale. 
Efectele experiențelor atomice — indiferent de mediul 
în care au loc — experiențe îndreptate spre perfec
ționarea acestor arme, pot declanșa reacții imprevi
zibile, incontrolabile pentru soarta omenirii. Cunoscu
tul săptămînal hamburghez „Der Spiegel“ a consacrat 
în unul din ultimele sale numere un articol acesteiîn unul din ultimele sale numere 
probleme.

Poate e bombă atomică să a- 
prindă oceanele și să transfor
me în nisip învelișul de aer al 
Pămintului ? Asemenea 
bări. ridicate mai întii de 
rinții bombei atomice, sînt 
nou discutate în S.U.A.

Tremurind de frig, cei 
buni fizicieni ai Americii 
teptau începutul unei noi 
La 16 iulie 1945, orele 5,30, în 
deșertul de la Alamogordo din 
statul New Mexico urma să fie 
detonată prima bombă atomică 
din lume.

14 ani mai tirziu — între 
timp începuse cursa înarmărilor 
nucleare — Arthur H. Comp- 
ton, unul din martorii eveni
mentului de la Alamogordo, ne 
servea o poveste bizară.

In zorii zilei, la Alamo
gordo, povestea Compton, En- 
rico Fermi, unul din părinții 
bombei, a început deodată să 
facă pariuri. Obiectul pariu
lui : dacă fulgerul atomic ce 
urma să aibă loc va aprinde — 
printr-o reacție in lanț necon
trolată — numai cerul New 
Mexico-ului, sau și atmosfera 
întregului Pămint.

Dar nu numai Fermi, ci și 
alți fizicieni atomiști se temeau 
pe atunci de un posibil incen
diu al planetei. Aceasta reiese 
clar din documente care au fost 
date publicității recent, după 
30 de ani de păstrare în arhi
vele secrete. Pentru J. Robert 
Oppenheimer. de pildă — în
cep ind din 1943, conducător ști
ințific al „Proiectului Manhat- 
tan“ care a dus la construirea 
primei bombe atomice — nu 
numai aerul era amenințat. 
Oppenheimer se întreba : „Dar 
ce se întimplă cu hidrogenul ? 
Bomba atomică n-ar putea face 
să explodeze și oceanele ?

Mai tirziu, unele calcule au 
arătat că riscul unui accident 
atomic neprevăzut ar fi de cel 
mult trei la un milion.

între- 
pă- 
din
mai 
aș- 
ere.
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S REUNIUNEA EXTRAORDI
NARĂ a Biroului Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, 
consacrată problemei angoleze, 
a adoptat o rezoluție în care 
condamnă agresiunea Republicii 
Sud-Africane împotriva 
blicii Populare Angola, 
mentul califică drept

Ediția din acest an a Festi
valului care a avut ca temă 
principală „Realizările științei 
contemporane“, a programat 
de filme din 20 de țări.

Primul ciclon... masculin
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atomice aruncate Ta 
și Nagasaki și cele

Bombele 
Hiroshima , 
citeva sute de explozii experi
mentale efectuate după aceea 
păreau să confirme calculele 
mai degrabă liniștitoare ale fi
zicienilor de atunci. Dar acum, 
pe neașteptate, viziunile apoca
liptice și-au făcut din nou loc 
în mințile fizicienilor. în numă
rul din noiembrie (1975, n.n.) al 
publicației „Bulletin of the Ato
mic Scientists“, printre ai cărei

Repu-
Docu- 
ilegală 

orice imixtiune în treburile 
terne ale Angolei.

in

Medalie pentru 
filmul românesc 
„Armele naturii"

Filmul 
știință 
naturii“, 
lei de-a 
lului 
țehnico-științific desfășurat 
Belgrad, a fost distins cu me
dalia de argint „Nikola Tesla“.

Datorită interesului deosebit 
manifestat de public, comitetul 
de organizare a Festivalului a 
reprogramat prezentarea a șase 
din cele mai bune filme între 
care și a filmului românesc 
„Cristalele lichide“.

deromânesc 
popularizată „Armele 
prezentat in cadrul ce- 
IX-a ediții a Festiva-

international al filmului 
la

• COMISIA SPECIALA a 
Adunării Populare a R. P. Al
bania, însărcinată cu redactarea 
proiectului noii Constituții a 
țării, a aprobat textul acestui 
proiect și a hotărît ca el să fie 
dat imediat publicității, in ve
derea dezbaterii sale largi in 
rindul populației — informează 
agenția A.T.A.

• CONSILIUL MINISTERIAL 
al Pieței comune a examinat.- 
marți, la Bruxelles eventualita
tea reluării negocierilor cu Spa
nia în probleme comerciale. 
Convorbirile au fost suspendate 
la 7 octombrie 1975, în semn de 
protest față de executarea în a- 
ceastă țară a unui grup de mi- 
litanți. Comunicatul dat publici
tății la încheierea consultărilor 
informează că cei nouă miniștri 
de externe au decis o nouă amî- 
nare a discuțiilor, pină la data 
de 9 februarie.

în 
dată 
nină 
a da 
sau altor fenomene meteorolo
gice cu 
nume...
clonul, 
ravagii
Queensland,
David. Una
tate zone este stațiunea mariti
mă Yeppoon, unde pagubele 
materiale sînt apreciate la cite
va milioane dolari.

sfirșit, pentru prima 
o veche revendicare femi- 
este satisfăcută : aceea de 

taifunurilor, cicloanelor
efecte dezastruoase și 
bărbătești. Astfel că ci- 
care

in

Henry Kissinger 
la Moscova

a început să facă 
statul australian 

a primit numele de 
din cele mai afec-

Secretarul de stat
S.U.A., Henry Kissinger, a sosit 
marți seara la Moscova, anunță 
agenția TASS.

ai

într-un interviu acordat tele
viziunii suedeze și reluat de a- 
genția A.N.O.P.. președintei# 
Francisco da Costa Gomes a 
apreciat că, astăzi, in Portuga
lia, s-a ajuns la o mai bună de
finire a puterii militare și civi
le, precum și la restabilirea au
torității. Putem spune — a 
menționat el — că guvernul 
dispune, în prezent, de toate 
condițiile necesare pentru a-și 
îndeplini atribuțiile.

Răspunzind la o întrebare 
privind activitatea cercurilor de 
dreapta, președintele Gomes a 
arătat că întotdeauna aceste 
forțe au reprezentat un pericol, 
încercînd să se alăture elemen
telor care dețin puterea milita
ră- și civilă, dar că forțele ar
mate portugheze sînt ferm ho- 
tărîte să garanteze continuarea 
procesului revoluționar și păs-* 
trarea elementelor lui esenția
le : respectul democrației și e- 
voluția spre instaurarea 
lismului.

socia-

heliu. La presiuni extrem de 
înalte și temperaturi de ordinul 
milioanelor de grade, ar putea 
fuziorta, după formula lui Bethe, 
și nucleele atomice ale unui 
gaz care constituie partea prin
cipală (patru cincimi) a atmos
ferei terestre : azotul. Ce se va

Așa arată „ciuperca" unei explozii nucleare subacvatice

• Declarațiile unor savanți atomiști privind riscul înarmărilor nucleare

• „Fiecare explozie atomică este un eveniment ale cărui urmări nu pot fi 

prevăzute cu exactitate" • La Palomares, doar cîțiva milimetri au separat

umanitatea de o catastrofa.

fondatori se numără, alături de 
Oppenheimer, Albert Einstein 
și laureatul Premiului Nobel 
pentru chimie, Linus Pauling, 
dezbaterea a fost reluată.

Numai unui „noroc, ca la za
ruri“, i se datorează, potrivit o- 
piniei Iui Horace C. Dudley, fi
zician la Universitatea din IIlî— 
nois, faptul că, în cele trei de
cenii care au trecut de la ex
plozia de la Alamogordo, nu 
s-a petrecut nici un cataclism 
universal. In realitate, pericolul 
unui joc al hazardului atomic a 
crescut, de la Oppenheimer în
coace. datorită multiplicării for
ței de 
bombe, 
imploră 
de data 
culatoarelor electronice, 
rile bombei atomice.

Faptul că a fost detonată deja 
o superbombă de tipul „City 
buster“ (cu o putere explozi
vă de 50 milioane tone de ex
plozibil clasic) fără ca apa și

distrugere a fiecărei 
Fizicianul Dudley își 

colegii să recalculeze, 
aceasta cu ajutorul cal- 

riscu-

aerul Terrei să dispară, nu este 
aprefiat de Dudley drept o in- 
firmare a temerilor sale — 
că Pămîntul a supraviețuit 
acum în ciuda ciupercilor 
mice. Formula lui Dudley 
în esență astfel : „Fiecare 
plozie atomică este un eveni
ment ale cărui urmări nu pot fi 
prevăzute cu exactitate“.

Ca martori-cheie, în studiul 
său din „Bulletin“ el mențio
nează pe laureatul Premiului 
Nobel, Hans A. Bethe, care a 
participat, în calitate de șef al 
Secției de fizică teoretică a 
Centrului de cercetări de la Los 
Alamos, la producerea bombei 
atomice și cu hidrogen.

Bethe publicase in 1939 o o- 
peră fundamentală care descria, 
în șase formule, topirea nuclee
lor atomice ușoare — așa-zisa 
fuziune nucleară- Conform a- 
cestui principiu, în interiorul 
Soarelui, de pildă, în fiecare 
secundă, 700 de milioane de tone 
de hidrogen se transformă in

nici 
pină 
ato- 
sună 
ex-

intinipla însă dacă acest proces 
va fi declanșat necontrolat, ca 
urmare a exploziei unei bombe 
atomice ? în acest caz, conchi- 
deau la începutul anilor ’50 sa- 
vanții de la Oak Ridge Național 
Laboratories, nucleele atomice 
ale azotului atmosferic ar fi 
transformate, printr-o reacție 
globală in lanț, in siliciu. La 
rindul său, acesta s-ar com
bina apoi cu oxigenul din at
mosferă : întregul înveliș at
mosferic al Pămîntului s-ar 
prăbuși peste noi sub forma 
unei ploi de nisip — ultima zi 
a omenirii.

Imaginea unui sfirșit al lumii 
în care nu focul ar bîntui Ter- 
ra, ci tot ceea ce reprezintă 
viață ar fi îngropat în nisip, l-a 
preocupat și pe fizicianul de 
la Universitatea Princeton — 
Eduard Teller — care a dezvol
tat în 1951 formulele pentru 
bomba cu hidrogen. Așa cum 
rezultă din documentele date 
acum publicității, el il asigu-

rase pe Oppenheimer, încă 
înaintea exploziei de probă 
din deșertul din New Mexico, 
că o aprindere a atmosferei ar 
fi „imposibilă“. Chiar o bombă 
umplută cu 1 000 tone de metri 
cubi de uraniu nu ar putea pro
voca un asemenea dezastru.

Un deceniu mai tirziu, nici 
Teller nu mai era așa de sigur. 
Cind, împreună eu Hans A. 
Bethe, a inceput construirea 
bombei II, el l-a însărcinat pe 
Gregory Breit, cercetător nu
clear la Yale, să calculeze dacă 
nu cumva s-ar putea ca atmos
fera să fie cuprinsă totuși de 
incendiu după detonarea unei 
bombe cu hidrogen.

Potrivit calculelor lui 
cimpurile electrice dintre 
cleele 
destul de puternice ,____
împiedica o fuziune. Dar nici el 
nu prea 
după cum reiese din ale 
„Notițe 
reacția 
„Ar fi 
vom fi 
vreo eroare care ar putea avea 
consecințe dezastruoase — și a- 
ceasta prin exces de încredere 
în teoriile cunoscute in prezent".

Rezerve asemănătoare anunță 
din nou, in „Bulletin of the 
Atomic Scientists", 
Dudley : „Trebuie să continuăm 
de acolo de unde a rămas 
Bethe“. în acest context, el o- 
pinează că exploziile atomice in 
oceane ar reprezenta un pericol 
mai mare decit cele în atmosfe
ră — din două motive. Pe de o 
parte, deuteriul, un izotop al 
hidrogenului deosebit de adec
vat pentru reacții in lanț, este 
din abundență prezent în mări. 
Pe de altă parte, la adincimi 
mari există acele condiții de pre
siune extrem de înaltă care, po
trivit lui Bethe, sînt necesare 
pentru obținerea unei reacții în 
lanț. într-o astfel de vecinăta
te catastrofală se află însă, de 
ani întregi, mai mulți explozi
bili nucleari — ca cei de la 
bordul submarinului atomic 
„Tliresher“, care s-a scufundat, 
in 1963, in nordul Atlanticului. 
Dudley nu consideră imposibil 
ca acești explozibili atomici să 
detoneze cîndva : „Tot ceea ce 
se poate întimplă se întimplă“. 
Odată, spune Dudley, numai 
cîțiva milimetri au separat o- 
menirea de, poate, ultima ca
tastrofă : în 1966, în fața loca
lității spaniole Palomares, cînd 
un bombardier B-52 al aviației 
strategice a S.U.A. a dat dru
mul în mare Ia patru bombe cu 
hidrogen. La una din aceste 
bombe cu hidrogen recuperate 
mai tirziu. patru din cele șase 
siguranțe de declanșare plesni
seră...

Breit, 
nu- 

atomilor de azot ar fi 
pentru a

era sigur de sine, 
sale 

pentru discuția despre 
atmosferică în lanț“, 
o nenorocire dacă ne 

inșclat și vom fi făcut

of the 
autorul

„Armistițiu" 
anglo-islandez în 

„războiul codului
Devenită iminentă în urma 

escaladării așa-numitului „răz
boi al codului“, ruperea de că
tre Islanda a relațiilor diploma
tice cu Marea Britanie a putut 
fi evitată în ultimul moment : 
guvernul englez a ordonat retra
gerea navelor militare care asi
gurau protecția pescadoarelor 
britanice din interiorul limitei 
de 200 de mile marine a apelor 
naționale de pescuit ale Islan- 
dei. Această decizie, anunțată 
la Bruxelles de ministrul de ex
terne britanic, James Callaghan, 
a avut ca efect imediat anunța
rea, la Reykjavik, de către pri
mul ministru islandez, Gelt 
Hallgrimsson, a renunțării la 
hotărîrea de a rupe relațiile cu 
Marea Britanie.

în cercurile politice de la Bru
xelles, citate de agenția France 
Presse, se apreciază, însă, că în
țelegerea anglo-islandeză men
ționată are mai mult caracterul 
unui „armistițiu“. Este subliniat 
faptul că ea va trebui urmată 
de încheierea unui acord real 
între cele două părți, care ră- 
mîn. deocamdată, pe poziții de 
principiu ireconciliabile.
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• LUNA E DE VINA... Faptul că fazele Lunii tnfluențează 
clima planetei noastre este confirmat de date științifice. Astfel, 
forțele gravitaționale ale Lunii provoacă în ocean și in at
mosferă așa-numitele „unde interioare“. O dată la 1 850 de ani, 
poziția Soarelui, Pămîntului șl a Lunii poate fi deosebit de ne
favorabilă; atunci pe Terra se produc încălziri sau răciri gldbale. 
O astfel de catastrofă climatică a provocat, acum 2 500 de ani, 
apariția ghețarilor din nordul Europei și tot atunci, după cum 
relatează vechii istorici greci, în Sahara au apărut oaze eu o 
vegetație luxuriantă. s COLORANT ARTIFICIAL INTERZIS 1N 
STATELE UNITE. Administrația americană a hotărît luni inter
zicerea colorantului artificial cfel mai utilizat în industriile ali
mentară, farmaceutică și de produse cosmetice, considerat a fi 
un potențial agent cancerigen. Acest colorant, extras dintr-o 
plantă șl cunoscut sub numele de „Roșu nr. 2“, este folosit la co
lorarea a numeroase produse — dulciuri, rujuri de buze, băuturi 
alcoolice, fiind cel mal întrebuințat dintre coloranții artificiali. 
• O NOUA VICTORIE A FEMINISMULUI ÎN ANGLIA. Pentru 
prima oară în istoria galeriei Sotheby’s din Londra, în ziua de 
29 ianuarie, ciocanul care marchează timpul la licitație nu va 
mal fi ținut de un bărbat, ci de o femele. Intr-adevăr, vinzarea 
de gravuri contemporane și din secolul trecut care va avea loc 
la 29 ianuarie va fi prezidată de o tînără femele de 24 de ani, 
Howie Libby, de doi ani expertă de artă la galeria Sotheby’s. 
Comentînd această nouă victorie a feminismului britanic, Hotvle 
Libby s-a arătat încintată și a precizat că nu va renunța la 
funcția sa „nici cînd se va căsători cu logodnicul său, in apri
lie“. • REGULATOR CARDIAC CONTROLAT PRIN RADIO. în 
prezent, pe mai mulți bolnavi din Statele Unite sînt experimen
tate regulatoare cardiace controlate prin radio, funcționind nu
mai sub comandă. Specialiștii au atras atenția că un astfel de 
aparat este construit pentru persoanele care nu suferă decit din 
cînd în cînd de tahicardie. Aparatul se compune dintr-un tratts- 
mițător puțin mai mare decit un pachet de țigări și poate 
fi purtat comod de bolnav. Cînd ritmul inimii se accele
rează în mod anormal, bolnavul apasă pe un buton care 
trimite un semnal radio unui receptor cu baterie, incor
porat în musculatura abdomenului. In acest moment, un sem
nal electric, transmis inimii, regularizează ritmul. « O OPERA
ȚIE DE TRANSPLANTARE A UNUI RINICHI a fost efectuată 
cu succes la „Downstate medical center“ din Brooklln. (New 
York), unul copil de trei luni. Un purtător de cuvint al spita
lului a de'claiat că, la trei zile după intervenție, starea sănătății 
copilului operat este satisfăcătoare.

fonema
MIERCURI, 21 IANUARIE 1976

VINATORII DE INCENDII: Sala
Palatului (orele 17,15; 20); Lucea
fărul .......................................  "
18,15;
11,15;
vorit
18,15;

(orele
20.30); 
13,30; 
(orele 
20.30).

SFERE — 
(orele 9;
20.15) .

LOTTE
(orele 9;
20.15) .

COLȚ ALB: Festival
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Grl- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20)

PATIMA: Scala (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45); Feroviar 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) : Modern (orele 9; 11,15; 13.30; 
16: 18,15; 20,30); Capitol (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CIRCUL: Victoria (orele 9,15; 
11,30: 14; 16; 18,15; 20.15); Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

SOARTA AUREI ȘI ARGEN
TINEI: Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30); Moșilor
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,30; 18;
20.15) 4

CEI TREI MUȘCHETARI: 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30) .

ALARMA ÎN DELTA: 
(orele 11,30; 13,30; 15,30; n,ou,
19,30. La ora 9 — program pentru 
copii; Arta (orele ' “ "
Volga (orele 9,30;
20).

PIRAȚII DIN
Filmului (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20), Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 13,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30. 16; 18.15; 20.30); Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30).

(orele 9; 11,15;
20.15) ; Floreasca
13,30; 16; 18.15;

9; 11,15; 13,30; 16;
București (orele 9; 

16; 18,15; 20,30); “ 
9,15; 11,30; 13,45

Fa- 
16;

DE FOC:
11,15; 13,30;

Timpuri 
“ 15.45;

LA WEIMAR: 
11,15; 13,30;

18,<30;
11,15;

Noi 
18;

Lumin*
15.45; 18;

(orele 9;

Patria
18,15;

Doina 
17,30;

15,30; 17,45; 20);
11,30: 14; 16; 18;

METROU: Casa

I 
î 
î 
! »

A

CURSA: Dacia 
13.30: 15,45; 18; 
(orele 9; 11,15; 
20,15).

J. D. CAHILL:
11,15; 13,30; 15,45; 
(orele 9; 
20,15).

ANNA
(orele 16; _

CUM SĂ-L ÎNECAM . ______
TORUL MRACEK: Unirea (orele 
16: 18: 20)

MARELE GATSBY: Bucegi (ore
le 13,30; 16,15; 19); Popular (orele 
15.30; 19).

CERCUL MAGIC: Lira (orele 
15,30; 18; 20,15); Giulești (orele 
15.30; 18: 20.15).

EVADATUL: Drumul Sării (ore
le 15,30; 18; 20,15); Cotroceni (ore
le 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SPLENDOAREA PULBERII: Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).

FERMA LUI CAMERON: Munca 
(orele 15,45; 18; 20).

DRAGOSTE LA 16 ANI: Pacea 
(orele 14: 16: 18: 20).

OCHII SHIVANEI: Cosmos (ore
le 13,30; 16,15; 19.15).

MASTODONTUL: Crîngașl (ora 
17).

ALEXANDRA ȘI
Progresul (orele 16;

SEARA CELEI DE
Flacăra (orele 15,30;

ORAȘUL VĂZUT 1__ ______ ___
hova (orele 15,45; 18; 20.15).

ACEST BĂRBAT ADEVĂRAT 
Vitan (orele 16; 18; 20).

11,15

Aurora (orele 9; 
18; 20,15); Tomis 
13,30; " ‘ "15,45; 18;

KARENINA: 
18; 20).

Viitorul

PE DOC-

INFERNUL: 
18; 20).

: A 7-A ZILE: 
; 18; 20).
DE SUS: Ra-

Opera Română : ANOTIMPUL, 
NUNTA, BOLERO — ora 19; Tea
trul Național “ " "
FLUTURE PE 
(Sala Mică) 
FEMEI — 
trul „Lucia 
(Schitu Măgureanu) : JOC__
PISICI — ora 19,30; (Sala Studio) : 
ELISABETA I — ora 19,30; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magherò) : 
LADY X — ora 19,30; (Sala Stu-

(Sala Mare) : UN 
LAMPĂ — ora 19,30; 
: VIAȚA UNEI
ora 19,30 ; Tea- 
Slurdza Bulandra“

DE

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclnteii“ Tel : 11 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difiizorii din Întreprinderi șl Instituții -• Tiparul t Combinatul pollgraflo „Casa Sctnteli", 
Cititorii din străinătate pot tace abonamente prin ILEXIM - Departamentul export-import presă București, Calea Grivițel nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex s 011631,

dio) : CORRIDA — ora 19; Teatrul 
de Comedie : NOAPTEA LA MA
DRID — ora 19.30: Teatrul Ciu
lești : PATIMA ROȘIE — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : LA ORA 
„H" ȘI-IJN SFERT CONCERT — 
ora 19,30; Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy) : UITE CĂ NU TAC
— ora 19.30: (Sala Victoria) : CA
VALCADA COMEDIEI — ora 19,30; 
Studioul I.A.T.C. : CINCI SERI — 
ora 19.30; Teatrul „Ion Creangă" : 
POVEȘTILE DE AUR — ora 10; 
Teatrul Mic : VIAȚA E CA UN 
VAGON ? — ora 19,30; Teatrul
„Țăndărică" (Sala Victoria) : 
PRINȚESA ȘI ECOUL — ora 19; 
(Sala Academia) : PETRICA Șl 
LUPUL — ora 10: ȘIR Șt ELIXIR
— ora 17; Ansamblul „Rapsodia
Română" : NE-AM PUS DORU- 
RILE-N CINTEC — ora 19,30; Cir
cul București : ~................
COMEDIEI — ora

CARNAVALUL

în.oo Emisiune
PROGRAMUL I

8,00 Teleșcoală. __ ____
pentru tineret (reluare). 10,25 Bi
blioteca pentru toți : Reportajul.
11.20 Muzică populară. 11,35 Aten
ție la... neatenție. 12,00 Telex. 16,00 
Teleșcoală. 16.30 Curs de limba 
rusă. 17,00 Telex. 17.05 Pentru 
timpul dv. liber vă recomandăm...
17.20 La volan. Emisiune pentru 
conducătorii auto. 17,30 Mult e 
dulce... 17.50 Album coral. 18,00 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,30 Tragerea prono- 
expres. 18,40 Voci tinere. Muzică 
ușoară. 18,55 Tribuna TV. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Re
vista economică TV. 
cinemateca. 22,10 24 de
PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76. 20,25 
simfonice.
„Banatul" 
Telex. 21,20 Oamenii 
documentare. 21,40 
ton : Forsyte Saga

20,30 Tele
ore.

Orchestre 
stat 

21,15
Filarmonica de 
din Timișoara 

noștri. Filme 
Roman foile- 
(reluare).

40362


