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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
DECRET

Pentru convocarea Congresului deputaților consiliilor 
populare județene și al președinților consiliilor populare

în temeiul articolului 3 din Legea nr. 5/1975, privind congresul deputaților consiliilor popu
lare județene și al președinților consiliilor populare, conferința pe țarâ a președinților consiliilor 
populare, precum și conferințele pe județe ale deputaților consiliilor populare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Se convoacă Congresul deputaților consiliilor populare județene și al pre

ședinților consiliilor populare, in ziua de 4 februarie 1976.
NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Republicii Socialiste România

UN OBIECTIV CARE STIMULEAZĂ INIȚIATIVA,
SPIRITUL CREATOR AL SPECIALIȘTILOR

Valorificarea complexă
a lemnului

• O ECONOMIE DE PESTE 25 000 MC MASA LEMNOASA OBȚINUTĂ PRIN MODERNIZAREA 
INSTALAȚIILOR DE PRELUCRARE Șl ATRAGEREA IN CIRCUITUL PRODUCTIV A TUTUROR 
DEȘEURILOR • RUMEGUȘUL - MATERIE PRIMĂ PREȚIOASA PENTRU FABRICAREA FAINEI 
DIN LEMN Șl A ALTOR PRODUSE NECESARE IN INDUSTRIA CHIMICĂ Și SIDERURGICĂ • IN 
ANUL 1976 APROAPE 40 LA SUTĂ DIN CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE EXISTENTE VOR FI 

ț MODERNIZATE • DIN ACEEAȘI CANTITATE DE LEMN PRELUCRAT IN INSTALAȚII COMPLEXE 
MAI MULTE PRODUSE • IN ACTUALUL CINCINAL SE VOR ECONOMISI PESTE 125 000 MCACTUALUL CINCINAL SE VOR ECONOMISI PESTE 125 000 MC 

MATERIAL LEMNOS.

Una din preocupările principa- care stă în această perioadă atenția tuturor colectivelor muncă din unitățile economi- este reducerea consumurilor materii prime și materiale. O sarcină importantă revine în a- cest sens lucrătorilor din economia forestieră în vederea mai bunei gospodăriri a masei lemnoase, valorificării superioare a acesteia. Atitudinea înaintată față de felul in care sint utilizate materiile prime, materialele, spiritul gospodăresc pe care trebuie să-l dovedească toți cei care într-un fel sau altul sint angrenați în producerea bunurilor materiale reprezintă expresia respectului față de a- vuția națională. în cazul nostru față de pădurile țării. Tocmai de aceea ne propunem să prezentăm cîteva din inițiativele întreprinse de tinerii din Combinatul de prelucrare a lemnului Pitești, pentru valorificarea completă a masei lemnoase prin atragerea în circuitul productiv a deșeurilor, a celorlalte produse • secundare, modernizarea unor tehnologii de fabricație, a mașinilor și instalațiilor. Un studiu initiat de un colectiv de tineri, muncitori, ingineri și tehnicieni in mai multe secții de producție, pentru descoperirea unor noi rezerve de reducere a consumurilor prin perfecționarea unor instalații și agregate și folosirea deșeurilor la fabricarea PAL-ului și a altor sortimente a avut drept rezultat obținerea in 1975 a unei economii de peste 25 000 m.c material lemnos. Această cantitate economisită, echivalentă cu masa lemnoasă ce crește într-un an pe o suprafață de 4 000 ha pădure s-a realizat, îndeosebi, prin utilizarea lemnului mărunt, a fiecărei așchii și a rumegușului, prin mecanizarea sau automatizarea unor linii de fabricație. Alte măsuri cuprinse în studiul întreprins de tinerii piteșteni am ca obiectiv principal, reducerea prețului de cost, a timpului de fabricație • a unor produse, îmbunătățirea calității aces-

te In de ce de
tora. Iată un singur exemplu : prin înlocuirea unei tehnologii mai vechi de fabricare a placajului cu o instalație nouă realizată prin autoutilare în. combinat, timpul de muncă necesar pentru realizarea unui metru cub de PFL s-a redus de la 43 ore la 38 ore. Totodată produsul a devenit competitiv pe mai multe piețe externe, remar- cindu-se îndeosebi prin greutate redusă, rezistență mare, finețe.Tot in vederea unei mai depline valorificări a acestei importante avuții naționale, lemnul cunoaște la C.P.L. Pitești multiple-întrebuințări, fiind foia fabricarea mai multor Astfel, din deșeurile rezultate în procesul cherestelei de stejar taninul vegetal, după tea sint reutilizate ca primă pentru obținerea furfuro- lului. un produs foarte mult solicitat de industria chimică. După extragerea acestor substanțe aceleași deșeuri sîpt folosite drept combustibil în centrala termică a întreprinderii. Printr-un procedeu asemănător din deșeurile de lemn de fag se fabrică, prin trecerea succesivă a acestora prin mai multe instalații. plăci fibrolemnoase și zaha- rurile necesare pentru producerea drojdiei de bere. O altă rezervă importantă de valorificare superioară a masèl lemnoase a fost descoperită în utilizarea rumegușului pentru fabricarea făinei din lemn și a altor produse necesare în industria chimică și siderurgică. în acest scop, prin perfecționarea unor utilaje, capacitatea de producție a fabricii de făină din lemn a crescut anul trecut cu 25 la sută putîndu-se astfel valorifica întreaga cantitate de rumeguș rezultată din procesul de fabricație.Aceste succese i-au îndemnat pe lucrătorii combinatului pi- teștean să caute • noi posibilități de creștere a gradului de valorificare a masei lemnoase. Un amplu program întocmit in ve-

losit produse. fabricării se extrage care aces- materie
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POPULARE

derea dezvoltării combinatului în perioada 1976—1980 prevede modernizarea a 40 la sută din capacitățile d'e producție existente. în acest sens a fost organizat un șantier de construcții în regie proprie unde se vor realiza toate lucrările cuprinse în programul de dezvoltare și modernizare. El prevede, printre altele, reali- ' zarea de către specialiștii și muncitorii întreprinderii a unei instalații noi în care lemnul să se poată valorifica complex, ridicarea nivelului de pregătire profesională al întregului personal prin organizarea de cursuri de calificare și perfecționare în cadrul întreprinderii.„Măsurile cuprinse în studiul nostru, ne spunea tovarășul inginer Ion Pietrăreanu, directorul Combinatului de prelucrare a lemnului din Pitești, punerea în
NICOLAE MILITARU

(Continuare în pag a ll-a)

CONFERINȚE 
JUDEȚENE

ALE CONSILIILOR

Relatóri din județele SIBIU, TELEORMAN, 
TIMIȘ, VRANCEA
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Fiecare tînăr al satului — participant activ

la dezvoltarea și consolidarea unităților agricole de producție

ÎN VIAȚA COMUNEI

Ion Militaru de la Întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviște
— ciștigător de două ori al Olimpiadei frezorilor — faza pe județ

Fota: VASILE RANGA

Despre hărnicia . locuitorilor 
din Stoicănești, județul Olt, s-a 
scris mult. Succesele înregistra
te an de an in cooperativa a- 
gricolă de producție, deținătoare 
a cinci medalii Ordinul Muncii 
clasa 1, realizările obținute in 
domeniul edilitar-gospodăresc 
sau pe tărim cultural au atras 
întotdeauna atenția, s-au consti
tuit în interesante subiecte de 
experiență. Anul care a trecut 
s-a încheiat cu rezultate la. fel 
de bune. Cîteva producții agri
cole sint definitorii : 4 510 kg
griu și 6 405 kg porumb medie 
la hectar, 3 500 litri de lapte pe 
vacă furajată și peste 360 tone 
ciuperci. Este meritul coopera
torilor, al specialiștilor, tineri și 
virstnici, care și-au adus fiecare 
in sectorul de muncă o impor
tantă contribuție. Cite din toate 
aceste realizări aparțin însă ti
nerilor ? „Este greu să faci o 
asemenea distincție, ne spune 
Gheorghe Prună, secretarul co
mitetului comunal U.T.C., pentru 
că toți tinerii din comuna noas
tră au sarcini concrete, respon
sabilități precise în toate sectoa-

■ rele de activitate“.
Principala unitate economică a 

comunei este cooperativa agri
colă de producție. Grija deose
bită cu care sint continuate aici 
frumoasele tradiții, ale muncii 
în agricultură este evidențiată 
de- un fapt semnificativ 1 elevii

școlilor din localitate își desfă
șoară activitățile 1 de practică 
productivă direct în atelierele 
C.A.P.-ului. Sint, astfel, însușite 
taine ale unor meserii care, mai 
tirziu, se transformă, de cele 
mai multe ori; în pasiuni, în 
profesiuni de credință. Este o 
verigă puternică, prin care inte
grarea tînărului in societate,

scolii, In-chiar de pe băncile 
cepe cu munca.

Și primul exemplu 
acei care, acum, sint 
nădejde în cooperativa agricolă, 
Inginerul șef, Dumitru Militaru,

ni-l oferă 
oameni de

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuata In pag. a lll-a)

ASTAZI ÎȘI DESCHIDE LUCRĂRILE

Congresul cooperației
de consum

JURNAL AL HĂRNICIEI
• Peste 8 300 de tineri din 

orașul Rin. Sărat întîmpină 
Congresul consiliilor popu
lare județene și al președin
ților consiliilor populare cu 
rezultate deosebite. Valorifi- 
cind experiența anului tre
cut, cînd in bilanțul muncii 
patriotice s-au înscris peste 
15 milioane lei, a fost declan
șată, în urmă cu cîteva zile, 
acțiunea de înfrumusețare a 
orașului. întreprinderilor și 
școlilor. Obiectivele au fost 
repartizate pe organizații și 
fiecare tînăr s-a angajat să 
execute lucrări — finanțate 
și nefinanțate — în valoare de 
1 440 lei. Tinerii de la Între
prinderea de garnituri de 
frine și etanșare lucrează la 
dezgroparea unui cablu pe

locul unde se va amplasa 
viitorul cămin .pentru nefa- 
miliști. Aflăm de la Ioan 
Bălan, prim-secretar al co
mitetului orășenesc al U.T.C., 
că lucrările necalificate la cele 
trei cămine care se constru
iesc in acest an vor fi. exe
cutate de către tineri. Orașul 
își schimbă înfățișarea. In 
locul, vechilor locuințe se 
vor da în folosință blocuri 
și spații comerciale moderne.

Anul 
menaja 
în oraș 
hectare, 
țiile verzi, vor participa 
sistematizarea și înfrumuse
țarea intrărilor în oraș din
spre Buzău, Focșani și Brăila, 
vor planta flori, pomi.

acesta tinerii vor a- 
un parc la intrarea 
pe o suprafață de 4 
vor întreține spă

lă

• Tinerii județului Argeș 
se prezintă la apropiatul e- 
veniment cu rezultate meri
torii la care se cuvine con
semnată și contribuția celor 
100 de deputați uteciști. Din
tre acestea consemnez : ac
țiuni. in sprijinul producției 
în valoare de 10 milioane lei, 
22 000 de tineri evidențiațiin 
întrecerea socialistă, dintre 
care aproape 2 000 întrunesc 
condițiile pentru a primi in
signa de fruntaș, peste 55000 
de tineri cuprinși in brigă
zile „Argeș“ și prezenți pe 
șantierele muncii patriotice.

Recenta conferință a con
siliilor populare din județ a 
evidențiat hotărirea oameni
lor de pe meleagurile Arge
șului de a munci cu rezul-

tăte mai bune, de a face din 
fiecare sat, oraș și comună, 
localități tot mai înfloritoare. 
Brigăzile „Argeș“ vor fi pre
zente pe șantierele muncii 
patriotice. Intre angajamen
tele formulate în conferință 
se află și „organizarea în 
fiecare comună a cel puțin 
30 de gospodării model în 
ceea ce privește creșterea 
legumelor și creșterea vier
milor de mătase“. De bună 
seamă, în fruntea acestei ac
țiuni de interes obștesc, se 
vor afla tinerii.

L. POPESCU
Prof. VASILE MĂRUȚĂ

— subredacția județeană —

Cooperația de consum, nizație activă a Frontului tații Socialiste, înregistrează un moment de o deosebită importanță. Astăzi, reprezentanții celor peste 7,6 milioane de membri ai acestei organizații, integrată organic în sistemul democrației noastre socialiste, iau parte la deschiderea lucrărilor celui de-al Vl-lea Congres, menit deopotrivă să analizeze activitatea desfășurată în ultimii cinci ani de. unitățile din rețeaua cooperației de consum pentru înfăptuirea politicii de înflorire multilaterală a satului socialist și să stabilească obiectivele viitoare, modalitățile și căile practice de realizare a hotărîrilor adoptate de Congresul al Xl-lea al partidului pentru satisfacerea tot mai înaltă a cerințelor de viață ale locuitorilor din mediul rural. Cooperația de consum, a cărei activitate economică a depășit în cincinalul 1971—1975 cu circa 40 la sută volumul realizărilor din cincinalul precedent, dispune de peste 24 000 unități de producție și prestări servicii, precum și de peste 3 000 centre de achiziții și de prelucrare a produselor agricole etc. în aceeași perioadă, peste 14,5 mii tineri absolvenți ai școlilor cooperației de consum au fost repartizați în unități, iar numărul meseriilor și specialităților în care s-a făcut pregătirea elevilor a crescut de la 18 în

orga- Uni- 1971. la 33 în 1975. Au fost organizate noi ateliere și labora- toare-școală, noi cooperative școlare și magazine-clasă, ceea ce a permis întărirea caracterului aplicativ al învățămîntului cooperatist.In actualul cincinal, cooperației de consum îi revin sarcini de mare răspundere privind intensificarea schimburilor economice dintre sat. și oraș. îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației din mediul rural. Astfel, volumul desfacerilor prin . unitățile sale va crește într-un ritm mediu anual de 7,5 la sută.La Congres o atenție deosebită va fi acordată desigur tinerilor din cooperație, celor peste 20 de mii de noi cadre care se vor califica în perioada 1976—1980.Problematica dezbaterilor celui de-al Vl-lea Congres al cooperației de consum se impune așadar prin varietate, prin implicațiile largi în viața economică și socială a .satelor. Se vor contura noi direcții de acțiune, noi forme și metode specifice de muncă se vor impune atenției, hotărîrile acestui forum avînd menirea să contribuie la dezvoltarea comerțului și a serviciilor publice, la îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață a locuitorilor satelor noastre. Iată cîteva din argumentele pentru care urăm Congresului succes deplin în desfășurarea lucrărilor.
Obs

IMPLICAȚIILE SOCIALE
ALE REVOLUȚIEI 

ȘTIINȚIFICO-TEHNICE 
CONTEMPORANE

Condițiile tot mai bune de viață și pregătire profesională asigurate astăzi tinerilor care urmează cursurile învățămîntului superior sint ilustrate și de 
această imagine surprinsă de fotoreporter în „orășelul studențesc" din centrul universitar Cluj-Napoca.

Foto : AGERPRES

inscmiifiri

prof. univ. dr. SERGIU TAMAȘ

Revoluția științifică și tehnică face parte din rîndul acelor procese contemporane pe care le numim fenomene globale, deoarece cuprind in sfera lor de acțiune întreaga planetă. Cu toate acestea, desfășurarea ei nu se realizează cu același ritm și cu aceleași rezultate peste tot, independent de contextul social- politic. Dezvoltarea revoluției științifico-tehnice este inegală, fapt demonstrat de existența decalajelor economice, de existenta zonelor de sărăcie cronică din lumea capitalistă. Aceasta dovedește că problemele fundamentale ale progresului nu sint, in ultima instanță, de natură științifică sau tehnologică „pură“, ci angajează structurile sociale, instituțiile politice, procesele socio-culturale.Evoluția științei și tehnicii produce anumite rezultate tre- cînd prin filtrul social reprezentat de structurile economice, sociale și politice ale unei societăți. Această caracteristică a progresului privește direct și procesul construirii noii societăți in țara noastră. Existența relațiilor de producție socialiste reprezintă cadrul propice pentru afirmarea revoluției științifico-tehnice. iar dezvoltarea științei și tehnicii se realizează in țara noastră în virtutea exigențelor fundamentale impuse de

dialectica procesului făuririi societății socialiste. ■. . -' în concepția partidului nostru, idealurile socialismului pot fi realizate .numai pp baga celor mai noi cuceriri ale .științei și, în acest sens, interacțiunea dintre revoluția științifico-tehnică și societatea socialistă capătă următoarele aspecte .esențiale : a) revoluția științifico-tehnică îndeplinește un rol principal în dezvoltarea bazei tehiiico-mate- riale a socialismului ; b) realizările revoluției știirițifico-teh- nice sînt utilizate pentru, a crea cadrul cel mai potrivit satisfacerii nevoilor materiale și spirituale ale oamenilor muncii ; c) revoluția științifico-tehnică determină schimbări calitative pozitive în toate domeniile vieții sociale, manifestîndu-se ca o forță motrice a progresului.Rolul revoluției științifico- tehnice de forță motrice a progresului economic și social își găsește expresia în primul rînd în mutațiile ce se produc în tehnică și tehnologie, dar el Se manifestă și prin mutațiile în procesele economice, în structurile socio-profesionale, în ' comunicarea interumană. în cultură. Fără exagerare se poate spune că revoluția științifică și tehnică a accelerat uzura morală a
(Continuare în pag. a ll-a)

• Pozițiile de princi
piu exprimate de șefii 
delegațiilor țărilor par* 
ticipante la Conferin
ța pentru cooperare 
economica in Balcani
• Un reportaj despre 
tinerii din R. S. Ceho
slovacă • Evenimente 
și informații din actua
litatea internațională
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Patria și literaturaPatriotisipul e o veche coordonată a literaturii române, am putea spune chiar una din permanențele ei. De ce astăzi ar trebui să vorbim mai mult despre patrie decît au făcut-o în vremea lor cronicarii, corifeu Școlii Ardelene, pașoptiștii în frunte cu Nicolae Bălcescu și Vasile Alecsandri, Eminescu la Junimea, Goga la Sămănătorul, Arghezi pînă în zilele noastre ? Pentru că literatura de astăzi, literatura umapist-socialiștă, trebuie să fie reprezentativă și din acest punct de vedere, pentru că noi trebuie să lăsăm despre prezentul nostru o mărturie durabilă pentru generațiile următoare, mărturie, în linia tradițiilor celor mai înaintate ale poporului nostru, de continuitate, de persistență și de efort în vederea progresului social și cultural.între patrie și literatură a existat întotdeauna și există mereu, un raport necesar. Ce literatură ar fi aceea care nu-și pune problemele grave ale existenței, care nu se adresează nimănui, în care nimeni nu se re

cunoaște și nu se regăsește ? A- caastâ nu înseamnă că noi vrem să fixăm literaturii noastre niște granițe, dar se știe că poate depăși granițele numai acea literatură care vine cu nota sa proprie, specifică, în concertul lite
rie nu numai parcursă și atinsă, dar și a cărei perspectivă ni se înfățișează. Nu sîntem numai păstrătorii acestui pămînt lăsat nouă moștenire de oamenii veacurilor trecute, dar și făuritorii . destinului nostru viitor*,

Stînd de vorbă, recent, eu un tînăr care lucrează într-o binecunoscută întreprindere producătoare de aparate c- lectronicc, acesta mi-a vorbit despre ,Jocul subtil“ (expresia îi aparține) al unei prejudecăți care, în ciuda evidenței, mai supraviețuiește în forul interior al unor tovarăși de generație. Mai concret : apărind o serie de rebuturi în activitatea productivă, oamenii — pe bună dreptate — și-au pus întrebarea dacă ele nu țin de nerespectarea, integrală, a tăToasa" 
MARGINE
A MINTII

de M. STOIAN

opinii de AL. PIRU
Iraturii universale unde nu se poate face auzită decît cu vocea sa.Dar ce este patria, ce înseamnă oare acest cuvînt care n-are nevoie de explicație și pe care totuși fiecare îi înțelege în felul său ? Nu este rău ca poeții să vină fiecare cu nuanța sa semantică, în acest fel se evită uniformitatea, dar obiectul artei nu e particularul, ci universalul și nuanțele trebuie să concure, să poată fi însumate generalului, gîndirii obștești.După noi patria este o realitate și un ideal, o țară și o isto

Creația noastră literară nu ar însemna nimic dacă posteritatea ne-,ar fi amenințată, dacă limba în bare scriem ar dispărea, dacă scrisul românesc ar deveni un idiom necunoscutNatural, nu există nici un motiv de îngrijorare din acest punct de vedere. România care a dat un Cantemir, un Eliade, un Alecsandri, un Eminescu, un Sadoveanu, un Rebreanu, un Arghezi .și un Blaga, un Căli- nescu și un Philippide. un Marin Preda și atîția alții nu va pieri niciodată și după cum limba latină, mama limbii române, mîn-

gîie încă urechea erudiților, limba română, va at'. age oricind a- tenția unui' romanist interesat de aventura istorică a romanității răsăritene și nu ne-a surprins deloc jdeea unui înyățat german care, pe temeiuri lingvistice, întrevedea șansele limbii române de a deveni cîndva mijloc de comunicare universală.Citim în presă și ascultăm la emisiunile', radio și televiziune literatură legată de ideea de patrie, poezie militant-patriotică îndeosebi. De acord. De ce ne-ar interesa mai mult poezia de autocontemplație ombilicală, onirismul contrafăcut, absurdul de laborator, mistificați a curată, ermetismul de vorbe, spiritul dubios, făcut cu dinadinsul, tragismul prefăcut și nemotivat, fandoseala ‘ și sclifoseala. Nu punem la /îndoială bunele intenții și admitem că talentul scoate uneori din impas pe cine se angajează pe astfel de căi umblate și înfundate, dar o literatură n-a trăit niciodată și nu poate trăi numai din experiențe,
(Conținuare în pag. a ll-a)

normelor de fabricație ; au descoperit unele abateri, le-au inlăturat, procentul rebuturilor a scăzut numai- decit, însă cu... foarte puțio. Și-atunci ? Iată c-a trebuit, de astă dată, orientată investigația nu exclusiv către tehnologie și procesul tehnologie, ci către cealaltă latură a aceluiași proces, latura umană. Paradoxul în- timpiării face ca tinerii în cauză să muncească intr-un domeniu absolut modern, față de care, implicit, au admirație : electronica — minunată cucerire a secolului nostru... Totuși, la o cercetare mai amănunțită, de la om la om. s-a constatat că sint, într-un sens, ..nemulțumiți“ : cîști- gau bine, lucrau într-un mediu curat, excelent utilat, totul părea să fie în regulă și pe acest plan, dar... cite unul — pe traiectoria benzii rulante — era necăjit că din
/Continuare in pas a lll-a
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Mesaje de felicitare
adresate tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Excelentei Sale 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă fericitul prilej de a adresa Excelenței Voastre, în numele guvernului și poporului Republicii Liberia, al Doamnei Tolbert, precum și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și cele mai bune și sincere urări.Urez Excelenței Voastre multă sănătate, viață îndelungată și fericire, iar guvernului și harnicului- popor român- pace trainică, unitate, solidaritate și prosperitate.Fie ca relațiile care există între cele două țări și popoare ale noastre, caracterizate, de cordialitate, să continue să se dezvolte tot mai mult.Cu sentimente ale înaltei mele considerațiuni și stime.

Al dumneavoastră sincer,

WILLIAM R. TOLBERT JR

Antoaneta Pătirlagele,Buzău : Satisfacem rugămintea colectivului anului IV, deși în-, tr-un număr al ziarului nostru am mai dat citeva informații pe această temă, probabil, însă că, fiind.în vacanță, ziarul respectiv nu v-a parvenit. Ne surprinde că sinteți în anul IV și nu cunoașteți că nu există institut de biologie, ci facultăți ori secții în cadrul universităților. în broșura „Admiterea în Invățămintul superior 1976“, care va apare în cursul lunii februarie, veți găsi indicații cu privire la secțiile care școlarizează pentru viitorul an universitar. Din cea de anul trecut reiese că, în mod cert, Facultatea de biologie din București are concurs de admitere pentru anul I. La specializarea biologie, disciplinele de concurs pentru anul a- cesta sint : — Biologia generală sau Botanică sau Zoologie — (la. alegere), scris, Anatomia și fiziologia omului, scris ; Chimie organică, scris. Nu, nu se cunoștințe în plus față de teria inclusă în manualele care le-ați studiat în liceu.A. Georgescu, București;

concurs îl vor avea numai absolvenții liceelor de specialitate, tare au studiat disciplina respectivă și cei care lucrează în producție în specialitatea la care candidează. Acesta este punsul corect și nu cel oferit în interviul publicat in răs-în interviul publicat in ziarul nostru din 13 ianuarie. în acest sens, precizăm că la specialitatea Finanțe și contabilitate mai există și o a treia probă la a- legere. pentru cei de la liceele de specialitate : Circulația bănească, creditul și tehnica ban-

o probă, pe baza diplomei de promovare a-clasei a VIII-a. iar voi, cei care doriți să urmați liceul pedagogic, sinteți supuși la probe de verifi- - - — - -— sintce pesici di- Or.

<’îTLTlT«Â

cer mape

VIAȚA
BATE

Au mai transmis telegrame de felicitare Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia, Humberto Castello Aldanas, ambasadorul Republicii Cuba, Paulo Braz Pinto da Silva, ambasadorul Braziliei la București, Imad Abdin, reprezentantul
permanent al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare ...al O.N.U. de la București, Iosif Constantin Drăgan. președintele Camerei de Comerț italo-române.

Valorificarea complexă 
a lemnului

(Urmare din pag. I)practică a rezultatelor cercetării vor avea drept rezultat economisirea în acest cincinal a unei cantități de peste 125 000 metri cubi material. lemnos“. C.unos- cind că media de creștere a arborilor este de 4,5 m.c. pe an și hgetar, un calcul simplu ne indică, amploarea, acestor economii echivalente cu masa lemnoasă care crește intr-un an pe o suprafață de pestă 20 000 hectare pădure său cu cantitatea de material lemnos obținută de pe o suprafață de peste 300 hectare la vîrsta de 80—100 de ani. Aplicarea încă din anul trecut a primelor măsuri cuprinse în planul de. dezvoltare și perfecționare a procesului de producție, acțiune la care o contribuție deosebită și-au adus-o inginerii Silvia Isbașescu, Valerian Rață, Năstase Burcea. maiștrii Ion Ene, Dumitru Ciurdan. muncitorii Radu Chivu. Marcel Glmof- ghe. Constantin Filip, Ilie Florea și Marin Popa, a permis obținerea unei producții suplimentare in primele două decade ale

lunii ianuarie, în valoare de peste 500 000 lei., Pe lingă rezultatele bune înregistrate în reducerea prețului de cost, ridicarea calității produselor, economisirea de timp și materiale, numeroasele inițiative întreprinse de colectivul de muncă de la C.P.L. Pitești, vin totodată în sprijinul acțiunilor’ce se întreprind în întreaga țară pentru mai buna gospodărire și utilizare a bogățiilor naturale ale țării, pentru transpunerea în viață a măsurilor cuprinse în Proiectul programului de .măsuri pentru dezvoltarea și conservarea fondului forestier în perioada 1976—2010.

sectorul II : Concursul de admitere pentru specializarea Muzică — la cursurile de trei ani include disciplinele : Limba și literatura română, scris ; Teoria muzicii (solfegiu) orai ; Dictat muzical (probă practică) scris, Instrument muzical (coarde, suflat. percuție, pian, la alegere), probă practică.Ana Iorga, și colegele sale din anul IV al Liceului „Frații Buzești", Craiova : Chiar in ziua cind voi ați expediat scrisoarea, ziarul nostru publica informațiile care vă interesau, sub titlul rubricii de mài sus. Cău- tați-le deci, în numărul nostru din 13 ianuarie. Aici vă facem doar citeva precizări, ca să n-aveți neclarități citind numărul indicat. Nu numai geografia economică ; dealtfel. nici nu există un manuâl de liceu de geografie economică, ci Geo- grafia R.S.R., anul IV, așa cum este titulatura manualului pe care-1 studiati. în privința analizei matematice, specializare vreți să pentru Cibernetică economică se cere analiza de la real, pentru celelalte specializări. Elemente de analiză matematică, pînă la capitolul Integrale, exclusiv. Dreptul Ia Opțiune pentru disciplinele de specialitate la alegere cit disciplinele generale de

LA UȘĂ

‘t* Noi succese 
ale constructorilor 

platformei 
de foraj marinLa Șantierul naval din Galați au fost încheiate lucrările de rtlöntaj al turlei pe platforma de foraj' marin. în prezent se desfășoară diverse probe ale instalațiilor energetice și a celorlalte echipamente de pe platformă.Ansamblul te pentru i iec.tat de specialiștii tului de ioctări de ______ ________București și construit de întreprinderea „1 Mai“ din Ploiești, reprezintă însemnată nești constructoare de mașini. El este capabil să foreze, de pe aceeași poziție de stațâonare a platformei, un număr de 9 găuri de sondă, pînă la afiincâmea de 6 000 m. Puterea instalată, ni- vălul tehnic al platformei, multitudinea de dispozitive de mecanizare și automatizare a ope- rățiilor vor permite obținerea uhor performanțe ridicate, simultan cu reducerea efortului muncitorilor. Platforma și echipamentul sint calculate pentru a rezista la valuri înalte de 12 m și la vinturi cu puteri de pină la 160 km pe oră.

I de echipamen- forajul marin, pro- Institu- cercetări și pro- utilaj petrolier dino realizare tehnică a industriei româ-

1

MINISTERUL

depinde ce urmați :

Cară, iar la specialitatea Cibernetică economică și statistică, se poate opta și pentru Bazele programării calculatoarelor Sigur, dreptul du-1 cei care plina în liceu specialitate.Melania lancu, Liceul real- umanist, Fetești : Deții o informație greșită ; nu există un institut dc asistenți medicali cu. durată de doi ani. ci școli de specializare postliceală sanitare. Concursul de admitere pentru asistenți medicali prevede probe la : Anatomia și fiziologia omului și Chimie — lucrări scrise. Concursul se desfășoară începînd Cu. data de 5 septembrie. Știm că Revistă în- vățămintului liceal și tehnic profesional va edita și anul a- cesta suplimentul Admiterea în școlile de specializare postliceală.Victoria Dumitrașcu, județul Bistrița Năsăud : Săvîrșești o eroare considerind nedrept că acei colegi ai tăi care se înscriu în treapta I la licee real-uma- niste ori industriale, economice și sanitare intră fără să sus-

de- la opțiune avin- au studiat disdori lucrează în

care a aptitudinilor, care eliminatorii. Din moment te-ai decis să devii elevă la dagogic, trebuie să știi că te pregătești pentru cariera dactică, să fii învățătoare, această profesie solicită oameni anume dotați pentru a-i învăța pe alții, iar liceul este obligat, in numele datoriei ce o are de a pregăti cadre de învățători cu o chemare spre această profesie, să testeze candidații și să-i aleagă numai pe cei dotați. învățătorul este omul care, timp de patru ani, îl învață pe copil totul — de ia scris. citit și socotit, pină la primele elemente de desen, de muzică, îl învață să se exprime corect etc. Și. ca să-1 învețe, trebuie aibă el aptitudini deosebite, aceea, sint obligatorii proba aptitudini muzicale, precum convorbirile cu candidații. Imagincază-ți la ora de muzică 'unul care predă lecții avînd defecte de vorbire !în acest loc răspundem și celor care nc-au întrebat de ce nu se vor putea înscrie în treapta a doua la un liceu pedagogic, dacă au urmat treapta întii la un liceu de alt profil. Foarte simplu de Înțeles : Ia pedagogic, pentru profesia de învățător ori educator, tinerele și tinerii sint pregătiți în specialitate începînd din anul I, deci din prima treaptă, formarea completă pentru o asemenea profesie cerînd studiu pe o durată de cinci ani. Nu există posibilitatea introducerii unor examene de diferență, decît cu riscul să se accepte o pregătire incompletă a învățătorului, iar acest compromis nu se face. Dealtfel, e foarte greu ca în a- cest domeniu să recuperezi doi ani pe care nu i-ai făcut în profil pedagogic, cu atit mai mult cu cit, incă înainte de a intra în anul întii, elevul este testat, după cum se poate citi mai sus, asupra unor aptitudini deosebite ce le cere cariera de dascăl.N. R. Altor scrisori pe probleme de invățămint le vom răspunde în cadrul unei rubrici săptămînale : întrebări și răspunsuri pe teme de invățămint, pe care o realizăm cu concursul Ministerului Educației și învăță- mintului.

să De dcșiun învățător afon ori

LUCRETIA LUSTIG
T

Implicațiile
(Urmare din pag. I)tehnicii, a structurilor organizatorice, clar și a adevărurilor acceptate pină astăzi. In acest sens, „trebuie avute în vedere amplele, mutații determinate de revoluția tehnico-știintifică contemporană care face posibilă o mai bună înțelegere a diferitelor fenomene și legități, modifică o serie de concepte și adevăruri considerate pînă nu de mult ințuabilfe'y — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu.Revoluția științifică și tehnică ne obligă să privim cu alți ochi, să gîndim intr-un mod nou procesele sociale, și să ne organizăm acțiunile noastre altfel decit in etapa precedentă.Una din consecințele importante ale revoluției științifico- tehnice asupra dezvoltării economice și sociale constă in modificarea locului și rolului științei în înfăptuirea progresului. Știința a devenit o forță nemijlocită de producție și această transformare iși găsește expresia in faptul că prin realizările lor științele naturii și științele tehnice generează noi mijloace de producție. îmbogățesc experiența de producție, modifică gama produselor. La rindul lor, științele sociale îndeplinesc un rol din ce în ce mai mare în soluționarea unor probleme importante pentru perfecționarea relațiilor sociale.în condițiile revoluției științifico-tehnice in mod evident se modifică calitatea muncii. întotdeauna producția a presupus cheltuirea unei cantități de muncă vie, astăzi însă centrul dé greutate se deplasează spre munca de înaltă calificare. Producția modernă solicită o cantitate mai mare de muncă pentru

1. Asistent Ia Catedra de Educa
ție fizică, Facultatea de Electro
tehnică la disciplina „Judo“ Divi
zia A, poziția 26 din statul de 
funcțiuni ;

2. Asistent la Catedra de Cen
trale electrice. Facultatea Energe
tică la disciplinele : „Partea elec
trică a centralelor și stațiilor“. 
„Stații și posturi de transformare“, 
„Rețele șl aparate electrice“ și 
„Echipamentul electric al centra
lelor și stațiilor“, pozițiile 26 și 27 
din statui de funcțiuni ;

3. Asistent la Catedra dc Rețele 
electrice, Facultatea Energetică la 
disciplinele : „Rețele și sisteme 
electrice“, „Supratensiuni și izola
ția rețelelor electrice“ șl „Tehnica 
tensiunilor Înalte", poziția 17 din 
statut de funcțiuni ;

4. Asistent Ia Catedra dc Rețele 
electrice, Facultatea Energetică la 
disciplinele : 
„Transport 
„Utilizarea 
agricultură“ și „Rețele și sisteme 
electrice“, poziția 18 din statul de 
funcțiuni ;

5. Asistent Ia Catedra de Orga
nizare și conducere industrială, 
Facultatea Energetică la discipli
nele : „Conducerea întreprinderi
lor energetice“, „Analiza activită
ții întreprinderilor energetice“, 
„Organizarea activității întreprin
derilor energetice“ și „Analiza ac
tivității economice“, poziția 27 din 
statul de funcțiuni ;

6. Asistent Ia Catedra de Auto
matică I Facultatea de Automati
că la disciplinele : „Măsurări teh
nice și traductoare“, „Reglajul au
tomat și teoria sistemelor“ și 
„Bazele tehnice ale reglării au
tomate“, poziția 19 din statul de 
funcțiuni ;

7. Asistent la Catedra de Auto
matică I, Facultatea de Automati
că la disciplinele : „Automati
zarea proceselor discrete“ și „Au
tomatizarea complexă a industriei 
constructoare de mașini“, poziția 
20 din statul dc funcțiuni ;

8. Asistent la Catedra de Auto
matică I, Facultatea de Automatică 
Ia disciplinele : „Tehnologia fa
bricației și fiabilitatea aparaturii

„Rețele electrice“, 
în curent continuu“, 
energiei electrice în

revoluției stiintifico-tehnice
» J »cercetare și proiectare, pentru pregătirea producției și îndrumarea ei tehnică competentă. De asemenea, se modifică lotul și rolul muncitorului în procesul producției, revoluția științifică și tehnică generind tendința de accentuare a rolului activ al muncitorului în producție intrudi elimină prin automatizare și cibernetizare operațiile stereotipe, recreatoare.Schimbările structurale petrecute in economie și viața socială sint o expresie a acțiunii revoluției științifice și tehnice ca forță motrice., a progresului la scara întregii societăți. Sub presiunea schimbărilor ce se predile se formează și se dezvoltă sectorul terțiar al serviciilor ca o condiție a progresului rapid economic și social. Totodată, se profilează și sectorul cuaternar reprezentat de ponderea tot mai mare a științei și invățămintului îrl viața societății. în acest context se modifică concepția privind formarea profesională a tuturor categoriilor de specialiști, îri sensul legării sale tot mai directe dè sfera hevoilor noi ale producției. în mod necesar, a devenit tot mai urgentă sarcina reorganizării invățămintului și a cercetării științific^, realizîn- du-se unitatea lor cu producția. în sistemul invâțămint-cer- cetare-producție se înfăptuiește în condiții tot mai bune atit pregătirea forței de muncă, cit și rezolvarea implicită a sarcinilor de producție.Toate acestea impun, în același timp, modificarea viziunii noastre asupra calificării care capătă, treptat, noi conținuturi, aceasta iși găsește expresia în orientarea invățămintului spre un profil larg de pregătire a forței de muncă, astfel incit să se

poată întîmpina în qondiții bune dinamica accelerată a rticii utilizate în producție, ,___c'esul apariției de noi profesii și de dispariție a altora. Dezvoltarea rapidă a științei și tehnicii impune tuturor obligația de a-și reînnoi periodic cunoștințele, iar invățămintul devine, astfel, un proces permanent Zare acoperă aproape întreaga viață activă a indivizilor.Desfășurarea revoluției științifico-tehnice are' numeroase implicații, atit în sfera largă a culturii, cit și în modul de viață al membrilor societății. în mod deosebit atrag, atenția schimbările calitative ce s-au produs în domeniul mijloacelor de comunicație de masă, al democratizării culturii. Televiziunea. înregistrările pe bandă magnetică audio și video modifică radical dimensiunile procesului de difuzare a cunoștințelor științifice și a faptelor de cultură. în mod firesc apare ca o preocupare nouă utilizarea timpului liber intr-un mod cit mai adecvat pentru dezvoltarea multilaterală a personalității. Timpul liber nu mai poate fi conceput ca o simplă etapă de refacere fizică a forței de muncă, ci el devine tot mai mult o modalitate activă de desfășurare a vieții personale în scopul autodepășirii și realizării unor satisfacții majore.Investigarea implicațiilor revoluției științifico-tehnice rămine incompletă dacă nu ar include și modificările calitative ce se produc astăzi în sfera organizării și conducerii economi- eo-sociale. Un prim fapt, demn de remarcat, este progresul în domeniul conducerii automate a proceselor de producte (secții de convertizoare, complexe chi-

mai teh- pro-

ar

MITURILE MEMORIEI ')

mice, hidrocentrale etc). în același timp, are loc proliferarea mașinilor de calcul pentru gestiunea economică și socială, eli- berindu-se o parte din forța de muncă încadrată în obligații administrative și reducindu-se substanțial timpul social necesar realizării operațiilor de evidență n sfirșit, consemnăm perspective proceselor
realizam opi și control. îr deschiderea de noi pentru stimularea economice și sociale pe termen lung, ceea ce modifică substanțial procesul de planificare, pritt apariția unor noi mijloace dé stocare și prelucrare a informației puse la dispoziția factorilor de decizie. Dealtfel, in țara noastră interferența dintre revoluția socialistă și revoluția științifico-tehnică a permis realizarea unei profunde mutații in concepția, metodologia și organizarea conducerii. Pe prim plan se situează procesul de geneză a științei conducerii societății. Luînd în considerație condițiile contemporane ale progresului, necesitatea conducerii unitare a întregii activități economico-so- ciale pe baza celor mai noi cuceriri ale științei, se dezvoltă știința conducerii ca o disciplină capabilă să cuprindă atit activitatea economică cit și, in egală măsură, toate laturile vieții sociale. toate compartimentele societății.Noile forme și metode de conducere a economiei și vieții sociale reflectă concordanta dintre nivelul general de dezvoltare și exigentele unei economii moderne în condițiile specifice societății românești. Acestea reprezintă o nouă contribuție la soluționarea marilor probleme pe care le implică dezvoltarea întregului mecanism economic și social în condițiile revoluției științifico-tehnice, la integrarea multilaterală și organică a științei în viața societății socialiste.

Ca și Drumuri prin memorie — călătorii ale unui „anticălă- tor“ — recentele Mitologii subiective compun o biografie spirituală luîndu-și ca repere sau structuri de bază miturile lumii grecești, această memorie culturală și filozofică a umanității. Dacă insă Drumurile prin memorie nu se lipseau, spre a ajunge la simbolurile culturale semnificative, de călătoria reală, de indicarea oricît de sumară a unui traseu parcurs, labirint geografic identificabil, de astă dată mișcarea este inversă : miturile, simbolurile se succed, „călătoresc", ele, intr-un peisaj ce rămine mereu același, neschimbat in datele lui puține dar esențiale, real și fictiv, o „natură noțională“ potrivită nevoilor spiritului și imperativelor etice. Acest peisaj se află la antipodul „naturii buimace“ co- vîrșită de paroxism vegetal, grea de materialitate vulgară, amețită sub infuzia de parfu- muri adormitoare sub care se năruie Endimion sperind să iasă așa de sub sabia timpului : o natură antibarocă, de esență clasică, sobră și austeră, a cărei vegetație reală se naște din febra ideilor. Sub raportul semnificației morale acest peisaj reprezintă țărmul sigur, Ithaca sau chiar puntea corăbiei unui Ulise legat de catarg pentru a putea asculta cîntecul sirenelor. In mod subtil peisajul marin — natură mai mult morală — introduce in arhitectura ideilor a- cel echilibru propriu spiritului elin.Echilibru necesar, fiindcă biografia interioară ce se sprijină pe materia miturilor grecești este departe, totuși, de a se reduce la un chip surizător și senin, clasic in accepția dogmatică a termenului. Dacă numele unei zile luminoase și clare se cade să-1 împrumute pe cel al lui Apolo a cărui religie este a unui „popor estetic“, așa cum noaptea urmează zilei trebuie să acceptăm zvicnirea de sub calmul apolinic a fervorii dio- nysiace, alternanță spirituală ce sugerează o soluție morală și, desigur, estetică. Sufletul grec liniștit și măreț în Apolo se zbate chinuit de patimă și suferință în Dionysos. Valorile culturii grecești trăiesc atit cit memoria culturală ne îngăduie să le apropiem de o istorie ireversibilă însă nu să le retrăim re- nunțînd la ceea ce am devenit. Fixind deci funcția morală a peisajului în simbolul insulei lui Ulise. punctul de sosire din orice aventură în labirint, eseurile din Mitologii subiective pot fi considerate adevărate aventuri ale cunoașterii în care accentul specific este dat de subordonarea erudiției Și ipotezelor aparținind istoriei artei și esteticii la o atitudine morală consecventă cu ea însăși. Fervoarea dezbaterii ne-a amintit de Camus din unele pagini ale Mitului lui Sisif iar un anumit mod de acceptare metodică â iluziei ni’'l-a evocat pe Una- muno. Vrem să spunem prin aceasta că Octavian Paler conferă meditației pe marginea miturilor și întruchipărilor lor în istoria artei o finalitate existențială situîndu-SS deci la antipodul considerațiilor hedoniste sub pretexte estetice. De fapt, S-ar putea spuiie că eseurile din Mitologii subiective au o singură temă ce revine sub înfățișări diferite: miturile memoriei. aceasta, memoria fiind un adevărat concept moral și filozofic.Literatura secolului nostru a dat o amploare neobișnuită crizei de identitate a personajului manifestată îndeosebi în dispariția acelui profund acord dintre om și viața sa, dintre individ și cadrul său de existență. S-au strîns în romanele secolului XX mai multe măști neadevărate — dar trăite ca și cum ar fi adevărate, cu fervoare tragică ori totală lipsă de moralitate — decît au existat vreodată. O perpetuă și ineficientă goană după sine Însuși, o schimbare neîncetată de chipuri false în căutarea zadarnică a celui pierdut. De la hedonismul gidian pînă la absurdul eroic din creația lui A. Camus oamenii cărților, mai mult sau mai puțih

eroi literari, se privesc în o- glinzi care nu-i mai reflectă, săvîrșesc acte pe care nu și le recunosc, spun vorbe care-i ascund în loc să-i dezvăluie și să-i facă înțeleși. Un personaj gidian, Protos (numele însuși este semnificativ, sugerind trista abilitate de a fi mereu un altul) este italian, știe franțuzește dar simulează că învață franceza intr-un pension din Paris. N-a ieșit din copilărie dar pare mai în virstă, nu mai are nimic copilăresc in sine manifestindu-și cu o bucurie secretă aptitudinea de a-și schimba la comandă trăsăturile, de a putea juca ori- cind personaje străine de sine, ele însele negîndu-se reciproc. Cind Lafcadio glumește pe seama acestei abilități periculoase bizarul personaj ii răspunde că „în lumea în care trăim, e foarte important să nu arăți niciodată ceea ce ești“. Chipul lui Protos arată în toate felurile și în nici un fel al său iar Lafcadio, bastardul care prin naștere se crede liber de orice lege dispunînd de toate libertățile în virtutea faptului că existența sa reprezintă o „abatere de la linia
f

(HOMlALHIIIAIil

dreaptă“, se recunoaște drept o fire plăsmuită din inconsecvență împinsă pină la cinism și crimă ca experiment psihologic. Nimic nu-i pare mai impropriu decît consecvența cu sine însuși, grija unui scriitor de i dincios datoriilor sale părîndu-i-se buie cultivată contra normelor, potriva rațiunii și
a rămine cre- și principiilor ridicolă. Tre- „sinceritatea“ instinctul îm- ____________,______ l de aceea același Protos deghizat în profesor de criminalogie va face elogiul formă deplină a i mîndu-se mereu sfirșit, „cineva“ identitate coilcep
comparată (!) neangajării ca sincerității. Tș- de a deveni, în eroii crizei de 

___ ____ ___ ________ p și duc O existență bazată pe uitare puțind astfel săvirși actele cele mai neașteptate fiindcă in nici unul nu se recunosc pe ei înșiși : „știți cum se poate transforma un om cinstit într-o pușlama ? E destul să se dezrădăcineze, să uite. Da, domnule, o gaură in memorie...“ Acesta este programul lipsit de morala consecvenței al eroului gidian. Resimțind intens aceeași situație ca pe o criză morală omul absurd al lui Camus ne arată chipul tragic, și în parte eroic, _al_ hedonistului gidian. Alte măști, a- ceeași gravă criză a unei umanități care și-a pierdut reperele și încrederea in propriile ei re
surse. Modul de manifestare al lipsei de încredere este tocmai siguranța cu care fiecare mască este purtată spre a fi apoi a- runcată și așa mai departe. în căutarea chipului autentic am fi pe rind Don Juan. Actorul sau. Cuceritorul. Cind vorbim de necesitatea instaurării unui nod umanism mi se pare că trebuie să avem mai viu în minte la ce forme de degradare au putut ajunge calitățile unui anumit om prin antrenarea lor în stopuri improprii, lipsite de sens și de consecvență umană. Personajele de mai înainte, și criza pe care o exprimă, nu reprezintă pur și simplu noi creații, noi „achiziții“ in lunga galerie de eroi ai umanității și, ca a- tare. posibili că oricare alții Ci mari semne de întrebare, neputință de redus la maniere literare. Nu discuta exclusiv ca literatură cărți în care sub o formă sau alta, în mod deghizat sau deschis întrebările privesc viața și nu literatura, existența și nu formula de creație artistică. Ml

cu simple putem

s-a părut necesar să reamintesc toate acestea pentru că fără ele nu s-ar putea înțelege cum se cuvine sensul și actualitatea profundă a cărții lui Octavian Paler. Sigur, este cit se poate de important și constituie o datorie elementară a oricui scrie despre ea să-i sublinieze caracterul de jurnal deghizat, de biografie interioară, în fond, nu există creație adevărată care să nu fie și confesiune, mărturie subiectivă. în această privință cartea nu a- dttce nimic nou față de Drumuri prin memorie și nu m-aș mira să existe spirite agasate de „monotonia" superiorității. Dar, „poeme ale mării" sau e- seuri in care nuanța estetică ar fi predominantă, „mitologiile subiective“ sint, mai presus de acestea, expresia unei gindiri originale prin direcția, morală și filozofică pe care o pun în evidență, prin angajarea unui dialog real șl polemic față de unele dintre tendințele decli- nante de care aminteam : crizei valorilor exprimată în criza identității persoanei umane Mitologiile subiective ii opun cultul consecventei și al memoriei care ne restituie, decăderii e- roului în ipostaze ridițole sau tragic — absurde i se întoarce chipul unei umanități a cărei formă de speranță este acțiunea contra stăpinirii oarbei necesități. a destinului ținut în mină de zei. Frumusețea eseurilor nu trebuie să ne împiedice de a le recunoaște stringența și justețea moraiă. Undi tip de gîndire oarecum înspăi- mîntată și fără ieșire și unui mod de a căuta mereu, care înseamnă de fapt pierdere perpetuă șl lipsă de răspuns, Ii se opun o meditație a cărei fervoare de expresie nu-i alterează calmul și o „deghizare“ ce, in loc să Ie escamoteze, întărește semnele recunoașterii a- celuiași mod de a gindi : nici o experiență nu este interzisă dacă se face cu conștiința unui țărm, a unui punct fix. steaua polară sau Ithaca. Altul decit cel care plecase, Ulise este totuși același prin întoarcerea în insula lui cu patul tăiat intrunchiul unui măslin viu. Els-ar putea mărturisi cu vorbele lui Eminescu : „Cerul de-asu- pra-1 schimbi nu sufletul marea treeînd-o". Acordul profund între om și suma actelor, a experiențelor lui este o idee dar și o atitudine pierdută și regăsită. de-a lungul istoriei, recent regăsită intr-un umanism clădit pe ruine și suferințe prea mari pentru a uita. Omul, crede Câ- mus. trebuie să albă eroismul de a acționa „fără apel“.. Dimpotrivă, există un apel care ne scutește de un eroism absurd-: apelul memoriei, al consecvenței și al refuzului de a repeta ceea ce a putut Clătina încrederea omului In forțele lui. Moartea lui Socrate nu spune altceva decît că memoria este singura care ne oprește de a crede intr-un proces de reabilitare a rațiuni, aceasta ce este unei necesități implacabile, neînlăturat : numai așa Socrate are o justificare ce hu se poate Uita. Fiindcă istoria nu este o simplă succesiune de măști ce pot fi schimbate ori înlocuite Unele prin altele sau. în orice caz, nu mai trebuie să fie așa. Umanismul adine al Mitologiilor subiective crește într-un climat filozofic autentic și dispune de O forță de convingere singulară.
C. STĂNESCU

filozofului. Din anumite foarte umane, eroarea trebuie să rămînă ceea și încă luînd chipul de

*) Octavian Paler :Mitologii subiective
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EDUCAȚIEI Șl INVĂȚĂMÎNTULUI - INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI
anunță scoaterea la concurs a»

dc automatizare“ și „Elemente de 
electronică și automatizare“, po
ziția 21 din statul de funcțiuni ;

9. Asistent la Catedra de Auto
matică II, Facultatea Automatică 
la disciplinele : „Acționări și auto
matizări electronice“, „Tehnica 
leglării automate“, „Elemente ae 
electronică industrială și automa
tizări“ și „Elemente de informati
că“, poziția 22 din statul de func
țiuni ;

10. Asistent la Catedra de 
Calculatoare, Facultatea de Auto
matică Ia disciplinele : „Progra
mare pe calculator“ și „Tehnici de 
compilare“, poziția 24 din statui 
de funcțiuni ;

11. Asistent la Catedra de Calcu
latoare, Facultatea de Automatică 
la disciplinele : „Programare pe 
calculator“ și „Calculatoare și pro
gramare“, poziția 25 din statul de 
funcțiuni ;

12. Asistent la Catedra de Calcu
latoare, Facultatea de automatică 
la disciplinele : „Calculatoare nu-, 
merice“, „calculatoare numerice 
și programare“, „Programare“ și 
„Echipamente și sisteme de intra- 
re-ieșire“, poziția 22 din statul de 
funcțiuni ;

13. Asistent Ia Catedra de 
Calculatoare, Facultatea de Auto
matică la disciplinele : „Sisteme 
de operare“, „Calculatoare și 
programare“, „Programarea calcu
latoarelor“, „sisteme de progra
mare a datelor in timp real“ și 
„Programare“, poziția 23 din sta
tul de funcțiuni ;

14. Asistent la Catedra de 
Calculatoare, Facultatea de Auto
matică la disciplinele : „Progra
mare pe calculator“, „Programa
rea calculatoarelor“ și „Progra
mare“, poziția 12 din statul de 
funcțiuni ;

15. Asistelit la Catedra de Elec
trotehnică II, Facultatea Automa
tică la disciplinele : „Bazele elec
trotehnicii“ ' și „Electrotehnică și

următoarelor posturi didactice
mașini electrice“, poziția 18 din 
statul de funcțiuni ;

16. Asistent la Catedra de Radio- 
comunicații, Facultatea Electroni
că și Telecomunicații la discipli
nele : „Tehnica frecvențelor foar
te înalte“, „Radiolocație“, „Radio- 
telihicâ“ și „Electronică“, poziția 
18 din statul de funcțiuni ;

17. Asistent la Catedra de Radio- 
coniuhicații, Facultatea Electroni
că și Telecomunicații Ia discipli-

și sinteza eitcul- 
și „Radiocomuni- 
15 din statul de

nele : „Analiza 
telor electrice“ 
cații“, poziția 
funcțiuni :

18; ASiStent la 
comunicații, Facultatea Electronică 
și Telecomunicații la disciplinele : 
^RadiOcomunicâții“ și „Radiotch- 
nică“, poziția 19 din Statul de 
funcțiuni ;

19. Asistent Ia Catedra de Tehno
logie Electronică și fiabilitate, Fa
cultatea Electronică și Telecomu
nicații la disciplinele : „Teoria 
fiabilității și control statistic“, 
„Materiale“ și „Tehnologie“, po
ziția 15 din statul de funcțiuni ;

20. Asistent la Catedra de Teh
nologie electronică și fiabilitate, 
Facultatea Electronică și Teleco
municații la disciplinele : „Con
strucția și fiabilitatea aparaturii 
radio“ și ^Construcția« tehnologia 
și fiabilitatea aparaturii electroni
ce“, poziția 1G din statul de func
țiuni ;

21. Asistent la Catedra de Teh
nologie electronică și fiabilitate. 
Facultatea Electronică și Teleco
municații la disciplinele : „Mate
riale“ și „Materiale și componente 
electronice“, pozițiile 17, 18 și 19 
din statul de funcțiuni ;

22. Asistent Ia Catedra de Tehno
logie electronică și fiabilitate, Fa
cultatea Electronică și Telecomu
nicații la disciplinele : „Teoria și 
proiectarea componentelor pasi
ve“, „Materiale și componente 
electronice“ și „Tehnologie“, pozi
ția 20 din statul de funcțiuni ;

23. Asistent la Catedra de Teh-

Catedra de Radio-

nologie electronică și fiabilitate, 
Facultatea Electronică și Teleco
municații la disciplinele : „Fiabi
litatea echipamentelor de teleco
municații“, „Tehnologie“ și „Ma
teriale“, poziția 21 din statul de 
funcțiuni ;

24. Asistent la Catedra de teh
nologie electronică și fiabilitate, 
Facultatea Electronică și teleco
municații la disciplinele : „Testa
rea și depanarea calculatoarelor“ 
și „Construcția și exploatarea 
calculatoarelor electronice“, pozi
ția 22 din statul de funcțiuni ;

25. Asistent la Catedra de Teh
nologie electronică și fiabilitatej 
Facultatea Electronică și Teleco
municații Ia disciplinele : „Tehno
logie“, „Materiale“ și „Teoria și 
proiectarea componentelor electro
nice“, poziția 25 din statul de 
funcțiuni ;

26. Asistent la Catedra de Dis
pozitive, circuite și aparate elec
tronice, Facultatea Electronică și 
Telecomunicații la disciplinele : 
„Circuite de impulsuri și comuta
ție“ șl „Electronică“, poliția 22 din 
statul de funcțiuni ;

27. Asistent la Catedra ele Dis
pozitive, circuite și aparate elec
tronice, Facultatea Electronică și 
Telecomunicații la disciplinele : 
„Electronică“, „Aparate electroni
ce de măsură și control“ și „Am
plificatoare“, poziția 23 din statul 
de funcțiuni ;

28. Asistent Ia Catedra de Dispo
zitive, circuite și aparate electro
nice, Facultatea Electronică și 
Telecomunicații la disciplinele : 
„Circuite electronice“, „Circuite de 
impulsuri și comutație“ și „Apa
rate de măsură și control“, poziția 
24 din statul de funcțiuni ;

29. Asistent Ia Catedra de Orga
ne de mașini. Facultatea Mecani
că la disciplinele : „Organe de 
mașini“, „Organe de mașini și 
mecanisme“ și „Mecanisme“, pozi
țiile 21 și 22 din statul de func
țiuni ;

30. Asistent cu normă de cerce-

tare științifică la Catedra de Mo
toare cu ardere internă, Faculta
tea Mecanică, pozițiile 1, 2, 3, 4 
din statul de funcțiuni ;

31. Asistent cu normă de cerce
tare științifică la Catedra de 
Electronică aplicată. Facultatea 
Electronică și Telecomunicații, 
poziția 6 din statul de funcțiuni ;

★
Candidați! la concurs vor depu

ne la secretariatul rectoratului 
Institutului politehnic din Bucu
rești, Splaiul Independenței nr. 
313, etajul II camera 219, în ter
men de 15 zile de la data publi
cării anunțului în Buletinul Ofi
cial, cererea de înscriere împreună

»
cu actele prevăzute de Legea nr. 
6 privind Statutul personalului di
dactic din R.S.R. publicată in Bu
letinul Oficial al R.S.R. partea I 
nr. 33 din 15 martie 1969 și de 
Instrucțiunile Ministerului Educa
ției și Invățămintului nr. 84539/ 
1969.

Concursul se va ține la rectora
tul Institutului politehnic din 
București în termen de 15 zile de 
Ia data expirării termenului de 
Înscriere la concurs

Candidații la concurs slnt obli
gați să comunice în scris condu
cerii instituției sau întreprinderii 
undă Iși desfășoară activitatea În
scrierea la concurs

Concursul a fost publicat In 
Buletinul Oficial al R.S.R. partea 
a III-a nr. 11 din 23 ianuarie 1976.Actele necesare înscrierii la concurs sint :Cererea de înscriere la care se anexează :Copie legalizată de pe diploma de studii superioare și de pe anexa acesteia (situația școlară) — un exemplar ;Memoriul de activitate științifică, tehnică, didactică și obștească :— trei exemplare ;Lista lucrărilor științifice publicate— trei exemplare ;Lucrările științifice publicate — urt Autobiografia — două exemplare ;Adeverința de vechime în mtlncă în . _ ... ____s-a efectuat stagiul legal după repartizare ;Copie de pe diploma de doctor, legalizată de Notariatul de Stat — un exemplar ;Aprecierea activităților : didactică, științifică, tehnică, obștească, tehnică, în producție eliberată de șeful catedrei pentru cei din invățămint sau de colectivul de muncă unde candidatul iși desfășoară activitatea, pentru cei din afara invățămintului, însoțită de o adresă semnată de directorul instituției (întreprinderii) și de secretarul comitetului P.C.R. (numai pentru Cei din afara I.P.B.), în care să se menționeze că s-a obținut avizul favorabil al Comitetului județean al P.C.R. sau al Secretariatului Comitetului de Sector al P.C.R. pentru cei din municipiul București, pentru înscrierea la concurs ;Un dosar cu șină ;în cazul în care diplomele de studii sint obținute în străinătate, pe lingă traducerea legalizată de Notariatul de Stat de pe acestea, se va depune și un exemplar de pe1 adresa M.E.I. Comisia superioară de diplome privind echivalarea lor.

sau în curs de publicareexemplar ;care să se menționeze că

mimetism și acrobații, iar Cit despre literatura ininteligibilă, aceastaSiiigura rămine o victorie.Literatura patriotică nu poate fi în nici un caz o astfel de literatură de confecție. Nu poate fi. de asemenea, o literatură de clișee, de lucruri care s-au mai spus și, din nefericire, se mal spun uneori. O retorică nevertebrată, o înșirare de vorbe mari și goale, o izbire necontenită de pumni în piept, o strașnică răfuială cu inamici nevăiuți, nu ya să zică neapărat poezie pe ideeâ de patrie, după cum nici sporirea. înălțimii Carpaților și a debitului Ialomiței. zgomotul dumbrăvilor și al peșterilor nu mărește semnificația acestei poezii, dacă ea rămine la suprafața lucrurilor, sunînd ca o rafală de vint.Nu durează poezia efemeră; nestrăbătută de un sens adine. Eminescu, poetul național, exemplu de creator patriot, a scris poezii de substanță, în care întîmplările sint absorbite în idei. Scrisoarea III exprimă mai bine decît orice odă sau baladă ideea de independență națională, apărarea eroică a libertății, demnității, necesitatea luptei pentru dreptate și edificare prin acțiune politică cinstită și muncă a societății. Mircea cel Bătrîn aici, Ștefan cel Mare în altă parte sint văzuți ca voievozi nu ai Țării Românești sau ai Moldovei, ci Voievozi ai poporului român de pretutindeni, ca simboluri ai întregului neam. Nimic mai contemporan, de asemenea, ca Scrisoarea III în momentul cind a fost publicată ca și astăzi, ca și totdeauna.Nu vom recomanda epigonis- mul, poeții români trebuie să se exprime despre patrie în limbajul poetic de astăzi, fără a imita pe înaintași, luînd doar o lecție de la ei, cum a făcut-o la timpul

se poate spune că e eâră a triumfat, dacă a necitită de nimeni este
său Tudor Arghezi și cum o fac, între alții, Eugen Jebeleanu in Hanibal sau Nichita Stănescu în poemele sale din volumul Un pămînt numit România.Poezia patriotică legată de România socialistă de astăzi, de oamenii și faptele ei e una din aspirațiile legitime ale literaturii române actuale, ceea ce nu înseamnă că vrem să scriem pe o unică temă, că, împotrivindu^ne in această chestiune lipsei da patriotism și indiferentismului, vom întoarce spatele celorlalte motive lirice, nevoii de cunoaștere a spiritului, sentimentelor omenești, dorinței de perfecțiune a speței umane, necesității de a inova în materie de expresie artistică. Nu avem nimic cu poeții care sCfiu poeme de dragoste, nu e de prevăzut că această poezie va cădea vreodată în desuetudine deși o anumită cantonare ostentativă în acest domeniu nu-i scutită de impas. Exclusivismul, fie și erotic, nu-i mai puțin exclusivism și ce ne-atn face dacă toți pOeții s-ar îndrăgosti fără speranță Și fără leac, brusc ?Să nu pierdem din vedere și un alt sens al literaturii patriotice, după părerea noastră deloc neglijabil. Marii creatori ai literatorii române sint ipso facto scriitori patrioți, pentru că oferă opere durabile, menite a stîrni admirația, o dovadă asupra capacității de creație a poporului român. Nu numai Scrisoarea III de Eminescu este poezie patrior- Uca, ci și Glossa. Nu numai Frații Jderi de Mihail Sadoveanu este un roman patriotic ci și Hanul Ancuței, nu numai Crăi- șorul Horia de Livlu Rebreanu ci și Ion, nu numai 1907 de Arghezi ci și Flori de mucigai, nu numai Un pămint numit România de Nichita Stănescu, ci și Necuvintele. feste patriotic tot ce atestă forța creatoare a poporului nostru, literatura menită prin ideile ei îndrăznețe, prin adînca semnificație umană, prin idealurile înalte de pace, înțelegere între popoare și progres să înfrunte Veacurile, literatură perenă, deschisă viitorului.
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CONFLUINJE JUDEȚENE ALE CONSILIILOR POPULARE
SibiuExpunerea prezentată de tovarășul Richard Winter, prim-secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, ca și luările de cuvînt ale celor 243 reprezentanți ai obștii la dezbaterile, din plenul și secțiunile conferinței au relevat succesele obținute de oamenii muncii din județ în cincinalul trecut, încheiat cu 82 de zile înainte de termen și cu o producție suplimentară de 5,4 miliarde lei. A fost subliniat faptul că producția globală industrială a crescut de la 11 la peste 22 miliarde lei, productivitatea muncii a sporit într-un ritm superior prevederilor, fiind cu peste 48,1a. suta .mai. mare dețît in 1970. Au fost construite și puse la dispoziția populației aproape 11 000 apartamente. peste 6 000 de locuri in cămine- de nefamiliști etc. în aceeași perioadă oamenii muncii din județ au beneficiat de peste 31 000 noi locuri de muncă. Vorbitorii au relevat că realizarea prevederilor actualului plan cincinal va aduce noi și importante schimbări în viața județului, care se vor reflecta in creșterea continuă a bunăstării oamenilor muncii, în dezbaterile ce au avut loc într-un spirit de lucru, de înaltă responsabilitate, s-a subliniat că elementul caracteristic al actualului plan cincinal, cînd producția globală va ajunge la peste 30 miliarde lei, îl constituie continuarea, în ritm susținut a procesului de industrializare, un ritm înalt cunoscînd, în continuare, dezvolta- rea chimiei, a construcțiilor de mașini, a industriei ușoare. ■în cuvîntul lor, vorbitorii au acordat o atentie deosebită creșterii rolului creației tehnico-științifice proprii, intensificării activității de perfecționare continuă a produselor asimilate. în așa fel îneît la sfîr- șitul actualului cincinal — cincinalul revoluției tehnico-științifice — ponderea produselor noi și modernizate — în special în sectoarele construcții de mașini, industria ușoară și in cea alimentară — să reprezinte 35—40 la sută din totalul produselor.Ocupindu-se de problemele agriculturii județului, vorbitorii au stăruit asupra sarcinilor consiliilor populare în direcția creșterii randamentului muticii prin sporirea gradului de mecanizare la toate culturile, a îmbunătățirii activității in zootehnie .—. ramură, de bază a județului, a asigurării bazei furajere prin ample lucrări de îmbunătățire a pajiștilor, de a- meliorare a păș.milor și finețelor de deal și de munte.Luind cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, a recomandat organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare, deputâților. tuturor oamenilor muncii din județ — români, germani, maghiari — să-și sporească eforturile pentru dezvoltarea accelerată și creșterea eficientei în industrie, îndeplinirea ritmică â planului de investiții, realizarea, producției .pentru export, creșterea productivității muncii și buna gospodărire a/resurselor materiale. Refârindu-se' la sectorul agricol, vorbitorul ă făcut recomandări pentru sporirea substanțială a producțiilor medii la toate culturile, extinderea in tot județul a experienței unor unități fruntașe, cu tradiție in creșterea animalelor, folosirea cu mâi mare eficiență a pășunilor șl finețelor din raza fiecărei localități, dezvoltarea pomiculturii și Viticulturii pe terenuri îil pantă, ptilizareâ superioară a întregii baze tehnico-materiale a agriculturii din județ. ,Conferința a adoptat o CHEMARE ADRESATA TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI, in vederea mobilizării lor la înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin in , cincinalul 1976—1980. între obiectivele și angajamentele cuprinse în chemare se înscriu :e creșterea producției globale industriale cu 40,1 la sută, integral pe seama sporirii productivității muncii, obținerea unei producții de peste 60 000 lei pe locuitor ;e utilizarea mașinilor și utilajelor la minimum 85 la sută din timpul disponibil, diminuarea ponderii cheltuielilor materiale de la 73,6 la sută la 62,5 la sută din costurile de producție ;• în domeniul proiectării și construcțiilor se va urmări : ieftinirea costului construcțiilor cu cel puțin 2 la sută prin creșterea gradului de industrializare a lucrărilor, promovarea unor tehnologii de înalt randament, valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor și forței de muncă ;o creșterea producției agricole a județului in cincinalul 1976—1980 cu 32 la sută fată de media anilor 1971—1975, sporirea producției legumicole cu 115 la sută,• creșterea efectivelor de animale, la 155 000 bovine, 505 000 ovine, 249 000 por-; cine, îmbunătățirea raselor, a bazei furajere. pentru ca acest sector de tradiție al județului să contribuie .în mai mare măsură la fondul centralizat al statului și aprovizionarea industriei alimentare și a populației cu un bogat sortiment de produse agroalimentare.în încheierea lucrărilor, într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanta la conferință au adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă din cuprinsul căreia cităm :„Prima conferință a deputâților din județul Sibiu, expresie a adîncirii democrației socialisto, nouă și strălucită inițiativă politică a dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, se face ecoul puternicei și entuziastei adeziuni a tuturor cetățenilor — români, germani, maghiari, din această parte a țării, înfrățiți prin muncă și idealuri — la Directivele Congresului al Xl-Iea, la Programul partidului.Vă asigurăm că însuflețitoarele prevederi ale cincinalului revoluției tehnico- științifice, pe care muncitorii, țăranii, intelectualii din județul nostru le vor îndeplini și depăși — vor face ca în 1980 să realizăm o creștere a producției industriale, față de 1975, de peste 9 miliarde leț, spor cc se va obține integral prin creșterea productivității muncii.Exprimînd voința unanimă a tinerilor și vîrstnicilor, bărbați și femei, de a accelera ritmul dezvoltării noastre, de a-și Spori contribuția la înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pă- mihtul României, ne angajăm solemn, în fața Comitetului Central, în fața dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom da la sfîrșîtul acestui prim an al cincinalului o producție marfă suplimentară de cel puțin 220 milioane lei.Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom lupta pentru traducerea în viață a mărețului Program elaborat de Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român, pentru dezvoltarea multilaterală și înflorirea patriei noastre. pentru asigurarea' unei păci trainice 

in lume“.

TeleormanExpunerea prezentată de tovarășul Cornel Onescu, prim-secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cît și cuvîntul color 135 de participanți la dezbateri, in plenul și secțiunile conferinței, au pus in evidentă faptul că obiectivele dezvoltării economico-sociale, în profil teritorial. în etapa 1976—1980. au o bază temeinică în succesele înregistrate in cincinalul precedent. Bucurîndu-se de roadele politicii consecvente a partidului de amplasare rațională a forțelor de producție în toate zonele țării, Teleormanul a cunoscut prefaceri înnoitoare, intrînd în rîndul județelor cu o industrie în continuă dezvoltare ; s-au creat noi obiective ale construcției de mașini, s-a extins producția de îngrășăminte chimice, s-a dezvoltat industria alimentară și ușoară, înregistrîndu-se un ritm mediu anual de creștere de peste 18 la sută. în agricultură, 1975 a constituit anul celor mai bogate recolte obținute in județ, producția de cereale fiind de 1.5 ori mai mare decit în 1970 ; un număr de 43 cooperative agricole au realizat cîte 5 090—7 600 kg porumb boabe la hectar. S-au creat condiții favorabile pentru dezvoltarea zootehniei prin concentrarea producției animaliere in complexe de tip industrial, ameliorarea raselor, creșterea și diversificarea producției de furaje.Atît expunerea, cît și particip-anții la dezbateri au insistat asupra importantelor sarcini ce revin oamenilor muncii din județ, avind in vedere faptul că în perioada 1976—1980 Teleormanului îi sint alocate cu 63 la sută mai multe investiții decit in cincinalul ' anterior, producția globală industrială se va dubla, recoltele de cereaie și plante tehnice vor fi cu 51—60 la sută mai mari în 1980 față de 1975, iar volumul prestărilor de- servicii va spori la 1.2 miliarde lei.Privitor la agricultură, în cadrul conferinței s-a pus un puternic accent pe căile prin care consiliile populare vor contribui la dezvoltarea și modernizarea acestui sector de bază al economiei județului. Pornind de la indicațiile date- de secretarul general al partidului cu prilejul Zilei recoltei, de la marile posibilități ale Teleormanului de a realiza recolte tot mai mari de cereale și plante tehnice, de a dezvolta zootehnia, vorbitorii au subliniat necesitatea ca organele locale ale puterii de stat să vegheze neabătut la aplicarea riguroasă a legii fondului funciar și a celorlalte legi care vizează buna desfășurare a producției și a muncii. întronarea ordinii și disciplinei in toate unitățile agricole.Cu aceeași exigentă șl răspundere cetățenească, participanții la dezbateri au criticat o serie de neajunsuri ce s-au manifestat în unele sectoare de activitate, au propus soluții pentru înlăturarea lor. Totodată, ei au făcut numeroase propu- ■ neri privind aplicarea prevederilor legii sistematizării, pentru îmbunătățirea a- provizionării populației și ridicarea nivelului calitativ aî prestărilor de servicii, pentru perfecționarea stilului de muncă al organelor locale și creșterea rolului deputâților in antrenarea tuturor cetățenilor la opera de înflorire a orașelor și satelor județului, la punerea în valoare a spiritului lor de inițiativă.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv a! C.C. al P.C.R., viceprim-ministrli al guvernului, care s-a referit pe larg la problemele ce le ridică realizarea volumului mare da investiții, accelerarea ritmului dezvoltării industriale, creșterea productivității muncii, ridicarea calității produselor, reducerea cheltuielilor de producție, sporirea rentabilității. Au fost accentuate în mod deosebit sarcinile consiliilor populare din județ In domeniul agriculturii pentru folosirea integrală, judicioasă a fondului funciar, a bazei tehnico-materia- le în continuă creștere, generalizarea experienței pozitive, în vederea obținerii unei producții agricole vegetale și animale din an în an mai mari.Participanții la conferință au adoptat o CHEMARE ADRESATA TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI, care cuprinde, între altele, următoarele obiective : 0 realizarea, în anul 1980, a unei producții globale industriale de peste 14 miliarde lei, ceea ce va reprezenta o creștere de 2,2 ori față de 1975 ; .• dezvoltarea industriei locale și a prestărilor de servicii, cooperarea mai e- ficientă cu întreprinderile republicane, introducerea în fabricație. încă din primul an al cincinalului, a cel puțin 35 sortimente noi ;• sporirea producției agricole, astfel încit in 1980 recoltele medii la hectar să ajungă la cel puțin 3 500 kg griu, 4 600 kg porumb boabe, 23 tone legume ;o efectivele de animale în unitățile a- gricole socialiste și în gospodăriile personale vot ajunge, în 1980, la 176 000 taurine, 462 000 porcine, 427 000 ovine și 1.5 milioane păsări ouătoare. Se vor construi incă 6 complexe zootehnice de tip industrial pentru porcine și taurine .O construire^, în etapa 1976—1980, a15 000 apartamente, 218 săli de clasă, 18 săli de sport. 2 cinematografe și 9 cămine culturale, extinderea rețelei de alimentare cu apă cu încă 106 km și asfaltarea a noi drumuri, însumind 355 km. Cu puternică însuflețire, participanții la conferință au adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, din cuprinsul căreia cităm :„Pentru viața noastră fericită, pentru viitorul comunist al României, în numele tuturor cetățenilor care trăiesc și muncesc pe aceste meleaguri, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că, urmînd e- xeinplul dumneavoastră de nemărginit devotament și pasiune revoluționară puse în slujba fericirii poporului, vom munci fără preget pentru a ne aduce contribuția la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al Xl-lea al partidului Ne angajăm să milităm cu energie și consecvență la fiecare Ioc de muncă pentru promovarea progresului tehnic, diversificarea producției și înnoirea produselor, folosirea intensivă a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru, creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale, realizind o înaltă e- ficiență economică.Traducînd in viață îndemnul dumneavoastră adresat de Ziua recoltei, sărbătorită la Alexandria, de a gospodări și folosi mai bine fondul funciar, de a obține dc pe fiecare suprafață de teren producții maxime, oamenii muncii din agricultura județului vor realiza în 1980 peste 1,2 milioane tone cereale, vor depăși anual producțiile planificate la hectar, in medie cu 125 kg griu, 250 kg porumb boabe, 1 500 kg sfeclă de zahăr și 400 kg legume, contribuind astfel la aprovizionarea populației cu cit mâi multe produse agroalimentare.Vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, că, însuflețiți de mărețele perspective ale viitorului comunist al națiunii noastre, vom munci neobosit pentru înflorirea continuă, materială și spirituală, a acestor străvechi meleaguri românești, vom pune toată priceperea și capacitatea noastră în slujba îndeplinirii Programului Partidului Comunist Român“.

rai* • limișExpunerea, prezentată de'toyarășul Mi- liâi Tclcscu, prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, intervențiile celor 25.8 participant! la dezbateri, in I plen și pe secțiuni, au evidențiat realizările obținute in cincinalul trecut, în toate domeniile de activitate, subliniind că fiecare succes în parte este rodul transpunerii în viață a politicii înțelepte, clarvăzătoare a partidului, a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru în județul Timiș. In centrul dezbaterilor s-au situat preocupările pentru dezvoltarea în continuare, pe baze moderne, a industriei și în mod deosebit a ramurilor de virf ale acesteia, purtătoare ale progresului tehnic. In perioada 1976— 1980, producția globală industrială a județului urmează să crească într-un ritm mediu anual de peste 12 la sută și în vederea realizări: acestoi sarcini, vorbitorii au făcut numeroase propuneri concrete.O atenție deosebită a fost acordată a- griculturii — ramură cu o pondere însemnată în economia județului. Reliëfindu-se rezervele importante de creștere a producțiilor vegetale și zootehnice, mulți vorbitori au insistat asupra necesității ca, în virtutea atribuțiilor și răspunderilor ce le revin prin lege, consiliile populare șă acționeze cu mai multă fermitate pentru întărirea spiritului de exigență a cadrelor de conducere, a specialiștilor din unități, a fiecărui lucrător din agricultură, față de soarta recoltelor.In cuvîntul lor, un mare număr de participanți la discuții au Subliniat largile posibilități ale consiliilor populare in realizarea planului de investiții ; au scos în evidență necesitatea exercitării atente a îndrumării și controlului asupra întregii munci a proiectantilor, constructorilor și beneficiarilor, detețminînd astfel, realizarea ritmică a noilor obiective și darea lor în folosință la termenele prevăzute.în cadrul conferinței, participanții Ia dezbateri au aedrdat c mare atenție programului de pregătire a cadrelor necesare noilor obiective ce se vor realiza, în cincinalul 1976—1980, în județul Timiș ur- mind să-și înceapă activitatea un număr de 46 800 cadre noi în industrie, agricultură, construcții, transporturi. învățămînt etc. Ds asemenea, s-h insistat asupra sar- . cinilor care st.au în fata consiliilor populare șl a celorlalți factori de răspundere in promovarea unei mai intense activități de educare a maselor în spiritul patriotismului și dragostei, față de tradițiile revoluționare ale poporului, al eticii și echității socialiste,în încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a insistat asupra problemelor ce privesc dezvoltarea bazei tehnico-materiale, buna aprovizionare cu materii prime, folosirea deplină a capacităților dă producție,' accelerarea ritmului de modernizare și înnoire a produselor, sporirea volumului și îmbunătățirea calității producției pentru export, reducerea importurilor. O mare atenție trebuie acordată realizării integrale a programelor județene de 'înibtjnă- tățiri funciare, de ^menajare a bazinelor hidrografice, de conservare și dezvoltare a fondului forestier, creșterii producției agricole și Zootehnica și. a. .celor le.gunai- Côle și. pomiÿïficole. Referindu-se .la1 sistematizarea Jbcalităților urbane', și rurale, vorbitorul a arătat că trebții'e să se. asigure fiecăruia un profil propriu.,, Pentru realizarea cu succes a tuturor acestor obiective, a subliniat vorbitorul, este necesar să se îmbunătățească stilul -și.metodele de muncă ale consiliilor populare, ale tuturor deputâțilorConferința a adoptat o CHEMARE ADRESATA TUTUROR OAMENILOR MUNCII DIN JUDEȚUL TIMIȘ pentru îndeplinirea sarcinilor cincinalului 1976— 1980, din care cităm :• realizarea în 1980 a unei producții globale industriale în valoare de 35.8 miliarde lei și orientarea hotărîtă spre dezvoltarea cu precădere a tehnicii de virf, ponderea construcțiilor de mașini și a chimiei urmînd să' reprezinte aproape 57 la sută din volumul producției industriale a județului ;• fondurile de investiții, de 18,5 miliarde lei, se vor materializa în punerea în funcțiune a 102 noi obiective și capacități de producție industriale și agrozootehnice ;• în agricultură producția globală va a- junge în anul 1980 la 7.3 miliarde lei. ob- ținîndu-se în medie la hectar cel puțin 3 580 kg grîu. 4 360 kg porumb, 49 600 kg sfeclă de zahăr, 2 020 kg floarea-soarelui ; se va realiza o creștere de 36.4 la sută la producția globală de carne, 50,7 la sută la lapte de vacă, 56 la sută la lină și 51,8 la sută la ouă ;• va fi transpus ■ în viață un amplu program de îmbunătățiri funciare, în perioada actualului cincinal realizîndu-se desecarea a încă 52 500 ha și lucrări anti- erozionaîe pe 20 900 ha.« cercetătorii, oamenii de știință, specialiștii, proiectanții vor face totul pentru a ridica activitatea de concepție și cercetare la nivelul cerințelor formulate în Programul partidului, în vederea aplicării pe scară largă a celor mai noi descoperiri ale științei și tehnicii în toate domeniile vieții economice și sociale .In încheierea lucrărilor, într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la conferință au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU- în care se spune printre altele :' „Conferința județeană Timiș a consiliilor populare își exprimă, în numele tuturor locuitorilor de pe aceste meleaguri — români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități —, profundul atașament față de înțeleaptă politică internă și externă a partidului și statului nostru, sentimentele de fierbinte dragoste și recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția decisivă pe care ați adus-o și o aduceți la înflorirea și prosperitatea patriei, la creșterea -neîncetată a prestigiului internațional al României socialiste.Pentru înfăptuirea acestor obiective, pentru îndeplinirea in tot mai bune condiții a atribuțiilor ce le revin, organele locale ale puterii și administrației de stat vor acționa în spiritul hotărîriior Congresului al Xl-lea al partidului pentru perfecționarea continuă a stilului și metodelor lor de muncă, punind în centrul preocupărilor întărirea permanentă a legăturilor cu masele, soluționarea operativă și competentă a problemelor pe care le ridică cetățenii.Adresînd conducerii partidului și statului, dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri pentru grija ce o piirtați dezvoltării multilaterale a județului nostru, ca și a țării întregi, vă asigurăm că oamenii muncii din județul Timiș, fără deosebire de naționalitate, vor face totul spre a îndeplini și depăși sarcinile mobilizatoare ce Ie revin în actualul cincinal, spre binele întregului nostru popor, al scumpei noastre patrii, al României socialiste".

Vranceaîn expunerea prezentată de 'tovarășul Simion Dobrovici, prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, in cuvîntul celor 271 de participanți care au vorbit în plenul și în secțiunile conferinței, s-a arătat că cincinalul 1976—1980 — urmînd unei perioade de mari prefaceri și mutații social-economice (prin realizarea cu aproape 3 luni și jumătate înainte de termen a planului cincinal 1971—1975, producția industrială a crescut cu 90.5 Ia sută față de 1970)—va marca un moment de referință pentru istoria țihuturilor Vrancei : depășirea — în 1980 — asemeni altor 19 județe ale țării — a pragului celor 10 miliarde lei producție industrială. In a- ceastă ordine de idei s-a evidențiat importanta faptului că în actualul cincinal județul Vrancea va beneficia de un vo
lum de investiții mai mare decît dublul perioadei .anterioare — expresie concretă a politicii partidului nostru de amplasare rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, de industrializare a tuturor județelor, de antrenare mai intensă a fiecărei localități la circuitul economiei naționale.întrucît în acest cincinal sînt prevăzute creșteri importante la producția agricolă vegetală și animală a județului, atît expunerea, cît și vorbitorii s-au oprit pe iarg asupra priorităților din acest sector. Astfel, s-a arătat că, în paralel cu marile eforturi financiare pe care le va face Statul pentru dezvoltarea bazei tehnico- materiale a agriculturii județului (peste 55 000 ha vor fi desecate, amenajate anti- erozional sau pentru irigații, unitățile de producție vor fi dotate cu incă 1252 tractoare și combine autopropulsate, se vor asigura peste 180 000 tone îngrășăminte chimice ș.a.), este necesar ca toți lucrătorii ogoarelor să se îngrijească de executarea lucrărilor agricole la timp și în condiții superioare de calitate, de ordine și disciplină.Județului Vrancea—acoperit în proporție de 38 la sută de păduri — îi revin sarcini deosebite în ocrotirea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier. Astfel, s-a evidențiat în cadrul, conferinței că în fiecare comună — conform programelor proprii de măsuri dezbătute și a- probate în adunările populare —, consiliile populare. deputății vor trebui să antreneze cetățenii, tinerii din zona mon- tană și din alte localități Ia efectuarea lucrărilor de împăduriri și înființare a unor noi plantații.Numeroși vorbitori au abordat în intervențiile lor problema sistematizării.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, evidențiind rezultatele bune obținute în dezvoltarea economico-socială a județului . Vrancea în cincinalul anterior, a subliniat necesitatea intensificării eforturilor organelor locale de partid și de stat, a tuturor oamenilor muncii pentru realizarea integrală a programului de investiții, pentru îndeplinirea planului in toate unitățile economice în condiții superioare de calitate și eficiență. Promovînd, ca și în industrie, progresul tehnic, metodele ?«7. vansate de muncă, ordinea și disciplina, unitățile agricole vor trebui să asigure creșterea producțiilor vegetale și animale, o mai bună folosire a fondului funciar. Este necesar totodată să se acorde o atenție sporită gospodăririi superioare a pădurilor. Vorbitoarea a insitat, în încheiere, a- supra cerinței îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, a întăririi caracterului democratic al acestor organisme.Participanții la conferință au adoptat o însuflețitoare CHEMARE CĂTRE TOȚI LOCUITORII JUDEȚULUI, care cuprinde, între altele, următoarele angajamente :e depășirea sarcinilor de plan din 1976 cu 50 milioane lei la producția globală, cu 60 milioane lei la producția marfă, cu 11 milioane lei la livrările de pro- , duse către fondul pieței, cu 6 milioane lei la export, cu 3 000 lei la productivitatea muncii planificată, în medie, pe lucrător ; realizarea de economii la cheltuielile de producție de 10 milioane lei-, din care 6 milioane lei la cheltuielile materiale. Pînă în 1980. producția globală industrială va spori de 2,5 ori față de 1975, într-un ritm mediu anual de 19,3 Ia sută ;
0 devansarea în acest an a termenelor de punere în funcțiune la 10 obiective, industriale, agricole și social-culturale, depășirea producției de construcții-mon- taj planificată cu 5,5 milioane lei.; prin reducerea consumurilor specifice la materiale se vor economisi 100 tone ciment, 50 tone metal. 130 mc material lemnos ș.a. Pentru înfăptuirea prevederilor cu privire la creșterea producției industriale și agricole, pentru dezvoltarea tuturor ramurilor de activitate se vor aloca în acest cincinal investiții în valoare de 10,5 miliarde lei ;
0 realizarea programelor de dezvoltare economico-socială a tuturor localităților, materializarea prevederilor din schițele de sistematizare printr-o largă participare a cetățenilor ; în acest an, valoarea lucrărilor de gospodărire și înfrumusețare a localităților executate prin muncă patriotică va fi de 150 milioane lei.în încheierea lucrărilor conferinței a fost adresată o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU din cuprinsul căreia cităm: „Dînd glas sentimentelor de înaltă stimă și prețuire pe care vrincenii vi le poartă pentru laborioasa dumneavoastră activitate, pentru străduința dumneavoastră continuă de a asigura dezvoltarea echilibrată a tuturor județelor țării, pentru intensificarea continuă a participării maselor la conducerea treburilor obștești, vă raportăm, tovarășe secretar general, oă oamenii muncii din județul nostru au încheiat cincinalul 1971—1975 cu rezultate bune in industrie. în agricultură și construcții, în toate domeniile activității economice și sociale, Conștienți de răspunderile sporite ce ne revin în actualul cincinal, ca urmare a creșterii volumului activității economice, a intensificării lucrărilor de investiții, prin acordarea de către stat a unui volum important de fonduri destinate dezvoltării industriale mai accelerate i județului nostru, deputății, în numeletuturor oamenilor muncii din județ, vă asigură că nu vor precupeți nici un efort pentru a îndeplini cu cinste sarcinile trasate de conducerea partidului, de dumneavoastră personal, în vederea sporirii contribuției Vrancei la marele efort constructiv în care este angajat poporul român.Pentru realizarea în actualul cincinal a unei producții globale industriale de 10 miliarde lei, oamenii muncii din județul nostru au pornit cu hotărire întrecerea socialistă, asigurînd incă din acest an un ritm înalt al dezvoltării economice.Pentru realizarea integrală a obiectivelor trasate de partid, A hotărîriior adoptate în cadrul conferinței noastre, vom învăța în permanență din stilul de muncă dinamic, responsabil, apropiat de popor pe care-I promovați cu atîta înțelepciune și dragoste față de națiunea noastră, încredințați că numai în acest mod ne putem îndeplini cu cinste răspunderea de aleși ai maselor, de reprezentanți, autentici ai voinței locuitorilor".

Vizita delegației Ministerului Tineretului, 
Culturii Populare si Sportului 
din Republica Populară Beninîn continuarea vizitei pe care o întreprinde in țara noastră, delegația condusă de Franțois Kouyami, ministrul tineretului, culturii populare și sportului din R. P. Benin, a avut convorbiri la Ministerul Educației și învățămintului și Consiliul Național al Organizației Pionierilor.Delegația a vizitat Institutul politehnic, Grupul școlar al Ministerului Industriei Ușoare și Clubul tehnic al tineretului, din

Capitală, unde s-a întîlnit cu colective de tineri și cadre ale U.T.C. și U.A.S.C.R. Gazdele au prezentat membrilor delegației preocupările lor pentru transpunerea în viață a hotărîriior Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. în vederea înfăptuirii Programului P.C.R. de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
Mecanizatorii brăileni

au încheiat reparațiile utilajelor agricoleStațiunile de mecanizare a a- griculturii din județul Brăila au încheiat reparațiile la utilajele agricole care vor fi folosite în campania agricolă de primăvară. Mecanizatorii grăbesc, în prezent, ritmul reparării tractoarelor. Stațiunea de mecanizare a agriculturii „Bărăganul“, de exemplu, a efectuat aceste lucrări în proporție de peste 90

la sută, iar S.M.A. Cireșu, Ianca și 1 Mai de 85 la sută. Pentru încheierea grabnică și a reparațiilor tractoarelor în stațiunile de mecanizare a agriculturii brăi- lene, este necesar ca întreprinderile furnizoare să livreze de urgență piesele de schimb necesare. (Agerpres)

Sporește baza 

'materială a turismuluiAnul 1976 aduce pentru turismul românesc o serie de noutăți în ce privește sporirea bazei materiale a acestuia, posibilitățile de petrecere a vacanțelor in stațiunile de odihnă sau cură balneară. Ministerul Turismului și-a concentrat atenția, în direcția ridicării de noi con-, strucții — hoteluri, motelurj, vile, căsuțe, unități de alimcn- tație publică, in zone de mare interes turistic ca și modernizării unora existente. Astfel, sînt prevăzute a fi puse la dispoziția turiștilor aproape 9 000 noi locuri de cazare în stațiuni montane, pe litoral sau în orașe de. interes turistic. La Felix, Her- culane, Călimănești, Geoagiu, Vatra Dornei, Amara, pe Valea Prahovei, pe litoral vor fi date in folosință noi hoteluri, o serie de baze de tratament și unități de alimentație publică. în alte localități ale tării aflate la intersecția unor importante trasee turistice, între care Cluj- Napoca, Dej, Iași, Tg. Jiu, Si- ghetu Marmației, Sibiu, se vor construi, de asemenea, noi hoteluri. Transportul pe cablu va fi. extins în masive muntoase de un deosebit interes turistic., Sînt prevăzute a fi instalate noi te- lecabine. telescaune sau tele- ' schiuri în Poiana Brașov, la peștera Babele (Bucegi). îp. Munții Semenic, în împrejurimile localității Borșa-Maramu- reș.
Angajare responsabilă

(Urmare din pag. I)și inginerul Gheorghe Niculeș- 
cu, ambii in vîrstă de 29 de 
ani. sint din Stoicănești. Partea 
„tehnică" in realizarea produc
țiilor agricole, recorduri la ni
vel republican distinse in nenu
mărate rînduri, le aparține. Se
cretarul U.T.C. comunal, Gheor
ghe Prună, tehnician agronom, 
este șeful unei ferme vegetale 
fruntașă an de an. Vieru Toma, 
Mihai Voicu. Radu Stuparu sint 
numai 3 din cei 40 de tineri re
comandați de organizația U.T.C. 
să lucreze in sectorul de iriga
ții. Amplasate intr-o zonă sece
toasă din platoul Boianului. pe 
Călmățui (riu instabil.- cu debi- 
te variate), păminturile coope
rativei beneficiază acum pe 300 
hectare de apa care se ex
trage prin 16 puțuri forate la 
mare adlncime. Se cultivă, în 
principal legume și furaje. Tre
cerea la agricultura irigată a de
terminat apariția de noi mese
rii. Funcționarea celor 16 moto- 
pompe este asigurată de tineri. 
Inginerul Marin Zorzoliu și la
borantul Tudor Tudose lucrează 
la ciupercărie. Un alt domeniu, 
al agriculturii moderne, intensi
ve în care majoritatea „profe
sioniștilor" o formează tinerii. 
Si aici, la ciupercărie, nu numai 
cele 360 tone care se produc a- 
nual reprezintă „punctul forte", 
cit mai ales noile tehnologii de 
cultură, premiere absolute pe 
plan național. Punctele riguroa
se ale cercetării, și- aplicarea lor 
în practică au ca laborator de 
experimentare — Stoicănești. 
Marin Samoilă este economist 
la complexul avicol de „90 000" 
care va . funcționa în curind la 
întreaga capacitate productivă. 
Tinerii au participat la ridicarea 
„combinatului de păsări", iar 60 
dintre ei au primit recomanda
rea organizației U.T.C. pentru 
calificarea în meseriile nece
sare acestui sector. Mariana Ro- 
taru, zootehniciană, are în în
grijire exemplare cu 5 000 litri 
pe vacă anual și 2—3 viței la 
o fAtare. .

Acești tineri au larga posibi
litate de a aplica, in profilul 
specific al meseriilor, tot ce e 
mai nou în știința agricolă. Este 
o integrare eficientă a profesii
lor moderne în agricultura in
tensivă, de înalt randament, un 
cadru al noii ordini și discipli
ne pe baze riguros științifice. 
Participarea tinerilor la moder
nizare, prin însușirea de noi de
prinderi, explică și mal preg

nant. caracterul utilității profe
siilor specializate in dezvoltarea 
și consolidarea acestei ramuri.

Manea Florea este mecanic, 
Constanța Taloș — cooperatoare, 
Ion Rotam, Dan Slujitoru și Ilie 
Cazangiu — mecanizatori ; Ma
rin Matei — mecanic auto. Trei 
meserii din cele cu „vechime", 
pe care le-am adus în prim- 
plan pentru că acum ele sint la 
ordinea zilei. Campania pe.o- 
goarele Stoicăneștiului este în 
plină desfășurare. Agenda de 
lucru a organizației U.T.C. pre
vede fertilizarea a 200 ha griu 
cu îngrășăminte chimice și a 
100 ha cu gunoi de grajd. An
gajarea tinerilor la lucrările de 
sezon este directă. Motopompiș- 
tii, cei 40 de care vorbeam an
terior, pregătesc utilajele și ca
nalele de irigații pentru noua 
campanie de udări ce se va de
clanșa in primăvară. Acasă, in 
50 de tinere familii, se pregă
tesc tunetele și solariile din 
polietilenă pentru grădina pro
prie. Toți tinerii participă la 
cursurile de învățămînt agro
zootehnic. Notăm de asemenea 
alte citeva repere ale activității

tinerilor din Stoicănești ! SOOOO 
de bucăți pomi fructiferi plan
tați ; 20 ha impracticabile altor 
culturi pregătite pentru planta
ția de răchită ; 2 500 m.p. de 
spații verzi din comună întreți
nute prin muncă voluntară ; par
ticiparea la lucrările de con- 
strucții-montaj pentru vilele, 
■moderne din noul peisaj al co
munei. Din complexitatea activi
tăților inițiate de uteciști nu 
lipsesc nici bogatele programe, 
politice și cultural-artistice des
fășurate la căminul cultural, în 
cadrul serilor distractive sau al 
concursurilor și olimpiadelor pe 
meserii, la care iau parte toți 
cooperatorii și mecanizatorii. În
trecerea în muncă și in asimi
larea de cunoștințe profesionale 
a devenit o tradiție care inte
grează unitar viața tinerilor din. 
Stoicănești în activitatea gene
rală de dezvoltare și înflorire a 
comunei, a cooperativei agrico
le. Este acesta un sentiment 
de participare activă care defi
nește cu prioritate înaltele tră
sături morale ale tinărului, un 
sentiment de împlinire matură,' 
conștientă.

Tăioasa margine a minții
(Urmare din pag. 1)foștii Iui prieteni din liceu, cițiva intraseră la facultate și acum, întîlnindu-i, culmea, el încerca un simță- mint de insatisfacție... „Prejudecată ! — exclamă tinărul meu interlocutor, căci s-a demonstrat, dintotdeauna, că mina nu-i altceva decît marginea tăioasă a mintii — cum spune un învățat — iar ei, cei la care m-am referii, au visat la o diplomă și atît“. Discutîndu-se strict individual, pe îndelete, cu tinerii respectivi, treptat, treptat s-a reușit aducerea lor la linia de plutire a adevărului vieții : ceea ce omul în general, tinărul in special trebuie să dorească, să viseze, este împlinirea personalității sale, în folosul colectivității din care face parte și al său implicit. Cînd tainicele lor „rămîneri în urmă", interioare, acele prejudecăți care-i încurcau și

pe ci, și pe ceilalți, au fost înlăturate prin dialog și e- xemple convingătoare, curba rebuturilor a scăzut vertiginos pînă foarte aproape de nivelul zero. Așadar, biruise satisfacția majoră pe care numai lucrul făcut din tot sufletul ți-o poate da ! Omul, nefiind un simplu număr de înregistrare într-un registru contabil, își are propriile trăiri, mai greu sesizabile decît defecțiunile tehnice, dar care se traduc, de regulă, in rezultate slabe sau de-a dreptul proaste în muncă. Stimulînd cît mai devreme dragostea și respectul pentru profesiunea pe care o îmbrățișezi, indiferent care ar fi această profesiune, asiguri din timp nu numai rezultatele activităților viitoare, ci și echilibrul deplin al celor ce se pregătesc, încă de pe acum, pentru pașii temeinici pe care-i mai avem de făcut în construcția socialistă.

Handbalul în actualitate
0 Surprize în serie în campionatul feminin ® Universitatea București și I.E.F.S. au cunoscut noi eșecuriIn Sala Floreasca, ieri la a- miază s-a încheiat primul turneu al returului diviziei feminine de handbal, care a fost punctat de o suită de jocuri viu disputate, cu răsturnări spectaculoase de scoruri și multe rezultate surpriză.Voința Odorhei, revelația actualei ediții a campionatului, neînvinsă de 10 etape, a reușit să-și păstreze locul 2 în clasament. După ce în prima etapă a returului au terminat la egalitate, 16—16, cu Universitatea București, a doua zi, handbalistele din Odorhei. au repurtat o victorie mai puțin scontată, în- trecînd, cu 15—12, pe campioana republicană,.Universitatea. Timișoara, iar în derbiul de ieri, cu Progresul București, clasată ds locul 3, au obținut un nou succes, cîștigînd cu scorul de 15—10 (10—6). O formă sportivă constant bună au manifestat formațiile Rulmentul Brașov și Mureșul Tirgu Mureș, situate în zona retrogradării. Brașovencele au cîștigat. surprinzător, partidele susținute cu echipele fruntașe I.E.F.S. (15—13) și Universitatea București (9—8). Deținătoarea „lanternei roții“, formația din Tîtgu Mureș a reușit să cîștîge. de o manieră categorică, toate cele patru partide susținute în Capitală : ieri a întrecut Textila Buhuși cu scorul de 16—11, pășind ultimul loc formației Constructorul Baia Mare. Iată $i celelalte rezultate tehnice înregistrate în etapa a 15-a: Confecția București • I.E.F.S. 21—15, Constructorul Timișoara — Constructorul Baia Mare 18—11, Universitatea Timișoara — Rapid 16—11 (6—7).In clasament conduce Univer- ’ Sitatea Timișoara, pu 26 puncte,' urmată de Voința Odorhei, cu

22 puncte și Progresul București. cu 17 puncte. Următorul turneu al diviziei feminine se va disputa la Baia Mare, între 5 și 8 februarie.
Sport pe

SIMBATA,

M. L.
a com- atleticeATLETISM

0 Cea de-a 9-a ediție petiției internaționale „Cupa de cristal" va avea locsîmbătă și duminică în sala sporturilor complexului sportiv „23 August“ din Capitală. La întreceri și-au anunțat participarea sportivi și . sportive din 9 țări. Pe lista de înscrieri figurează nume consacrate in atletismul european ca de pildă sprinterul polonez Nowosz, Son- ntag (Polonia) — triplu Marula Lambru (Grecia) — lungime fete, Elena Stoianova (Bulgaria) — greutate, Sara Si- meoni (Italia) — înălțime (1,89 m) și alții. Sîmbătă concursul începe la ora 16,30, iar duminică de la ora 16.
salt,

,’A

micul ecran31 IANUARIEOra 14,45 : ță : U.R.S.S. Seleețiuni înregistrate de la Moscova.15.05 : Retrospectiva „BOX 1975“ (partea a Ii-a) — secvențe clin cele mai interesante meciuri ale anului

Hochei pe ghea- — Cehoslovacia.

DUMINICA, 1 FEBRUARIEOra 15,00 : Handbal masculin : STEAUA — DINAMO BUCUREȘTI (finala campionatului național). Rezumat înregistrat de Ia Palatul Sporturilor și Culturii. Comentator : Cristian Țopescu. Ora 15,30 : Avancronică în imagini la „Olimpiada albă 1976“.

0 La Philadelphia au continuat campionatele internaționale de tenis „indoor“ ale S.U.A. In „16“-imile de finală ale probei de simplu masculin, tenis- manul român Ilie Năstase l-a eliminat cu 5—7, 6—3. 6—3 pe . tinărul jucător american. in vîrstă de 18 ani, Billy Martin.

• în prima zi â concursului internațional atletic care are loc pe teren acoperit la. Budapesta sportivul român Paul Copu a cîștigat proba de 3 000 m plat cu timpul de 8’01”4/10.
0 Uniunea europeană de te- “ , nis de masă a alcătuit clasamentele celor mai buni jucători europeni pe anul care a trecut. La feminin, primul loc a fost a- tribuit jucătoarei engleze Jill Hammersley,' urmată de Magos (Ungaria) și Maria Alexandru (România).

0 Reprezentativele de tenis de masă ale R.P. Chineze și-au continuat turneul în țara noastră. în meciurile susținute la Pitești, echipele oaspete au ciș- tigat toate cele trei întîlniri programate. Iată rezultatele înregistrate : R.P. Chineză — România (seniori) 5—0 ; R.P. Chineză — România (senioare) ' 3—1; R.P. Chineză — România (tineret) 3—1.



Lucrările Conferinței balcanice pentru cooperare economică

Există condiții reale pentru dezvoltarea 
și lărgirea cooperării interbalcaniceDupă cum s-a anunțat, în cadrul Conferinței balcanice pentru cooperare economică, șefii delegațiilor țârilor participante au expus poziția de principiu a guvernelor lor față de problemele care fac obiectul conferinței.Șeful delegației Greciei, G. Kontoghiorghios, secretar de stat Ia Ministerul Coordonării și Planului; a consacrat cuvîntul său din cadrul dezbaterilor generale prezentării sugestiilor pe care guvernul grec Ie consideră că ar putea face obiectul unei cooperări mai avansate între 6tatele balcanice in spiritul Conferinței europene pentru securitate și cooperare, Relevînd că propunerile elene vizează sectoare principale, el a subliniat că aceste domenii „se pretează unei discuții multilaterale și prezintă, după opinia Greciei, posibilități de soluționare satisfăcătoare și binefăcătoare pentru noi toți“.în sectorul economiei, a spus reprezentantul grec, „probleme de hidroeconomie ar putea fi a- bordate în comun și în beneficiul tuturor țărilor interesate printr-un schimb regulat de informații. de date și de experiență, prin controlul calitativ și perfecționarea surselor de apă Btc. Cercetarea posibilităților de creare de căi navigabile ar fi, de asemenea, utilă. Problemele privind cercetarea agricolă, tehnica cultivării pămintului. transformarea, conservarea și exploatarea producției agricole, forestiere și creșterii animalelor prezintă, de asemenea, un interes comun, a spus delegatul grec.Noi propunem, totodată, examinarea posibilităților de creare a unei Camere de Comerț și ■ industrie interbalcanică, care ar ajuta la promovarea coop'erării între statele noastre in domeniile comerțului și industriei“ — a declarat el.Reprezentantul grec a subliniat că ..depinde de voința noastră să punem în aplicare rapid concluziile la care va ajunge Comitetul coordonator mixt de studii în vederea promovării interconectării sistemelor de transport al energiei electrice din țările balcanice, care și-a început deja activitatea“., „în ce privește domeniul sănătății publice, există un vast cîmp de cooperare între serviciile și instituțiile noastre științifice, in vederea îmbunătățirii condițiilor de sănătate ale locuitorilor țărilor noastre și a asigurării, în același timp, prin protecția mediului înconjurător, a unei vieți mai bune popoarelor noastre“.Șeful delegației Greciei și-a exprimat convingerea că dezbaterile in curs „se vor dovedi constructive și fecunde și că, pe parcursul acestei prime intîlniri 

a experților, vor fi puse bazele unei cooperări stabile și armonioase intre țările noastre în domeniile economic și tehnic, cu scopul de a se permite asigurarea unui nivel de viață mai bun popoarelor noastre, într-un spirit de muncă creatoare, prietenie și pace“.„Cooperarea între țările balcanice are o Îndelungată tradiție“, bazată pe apartenența geografică, ea reflectă interesele tuturor țărilor regiunii“ — a spus Kazimir Vidas, subsecretar federal la finanțe, șeful delegației R.S.F. Iugoslavia.„Importanța acestei conferințe, a apreciat vorbitorul, constă in faptul că ea reprezintă prima încercare de a aplica, la scară subregională, hotăririle luate de Conferința asupra securității și cooperării în Europa, ceea ce ar putea constitui, în realitate, un pas făcut in acest spirit spre depășirea unui număr de probleme care există încă in regiunea noastră“.Considerînd conferința balcanică ca o parte integrantă a evoluției pozitive în Europa, reprezentantul iugoslav a spus : „Ținerea sa devine din ce in ce mai mult un fapt prealabil desfășurării continue de curente pozitive in Balcani, al aprofundării și lărgirii lor, deci un fapt prealabil depășirii treptate a tot ce le împiedică“. în această ordine de idei, vorbitorul s-a pronunțat pentru „dezvoltarea și lărgirea cooperării interbalcanice pe baza principiilor respectului mutual, suveranității, egalității în drepturi, încrederii reciproce și intereselor comune ale țărilor balcanice“.„Obiectivul cooperării înter- balcanice — a spus el — este de a contribui, în conformitate cu spiritul documentelor de la Helsinki, la întărirea păcii în Balcani. Avind în vedere interesele țărilor balcanice și faptul că, pentru a dezvolta o largă cooperare și a depăși contradicțiile existente, este necesar ca toate țările balcanice direct interesate să continue să depună eforturi perseverente, Iugoslavia apreciază că, în faza actuală, a- ceste țări pot avea interesul să promoveze relațiile și cooperarea în domeniile economiei, transporturilor, telecomunicațiilor, energiei, protecției mediului înconjurător, precum și pe planul cooperării tehnice și științifice. Tocmai de aceea, delegația Iugoslaviei consideră propunerile supuse de delegația greacă foarte interesante“.„Conștienți că procesul de edificare de noi raporturi nu va fi nici ușor, nici rapid, și că Cooperarea balcanică nu e îndreptată împotriva nici unui stat sau grup de state, considerăm că prezenta conferință nu va putea îngloba în faza actuală toate aspectele de cooperare economică și tehnică și nici să-și propună să rezolve toate problemele care se pun în a- ceastă privință".„Pentru ca această reuniune să aducă o contribuție reală la procesul general de democratizare a relațiilor internaționale, va trebui ca toți participanții să aibă posibilitatea să ia parte, pe picior de egalitate și în mod competent, la adoptarea hotărî- rilor. Parte integrantă a procesului de promovare a cooperării în Balcani, conferința trebuie să dobîndească un caracter de continuitate“, care trebuie asigurată „prevăzind posibilitatea de a convoca, la nevoie, reuniuni multilaterale sau reu

niuni ale diferitelor grupuri de lucru, la inițiativă fiecăreia dintre țările balcanice, reuniuni care ar trebui să se țină pe rind în țări diferite“.Reprezentantul iugoslav s-a pronunțat pentru crearea, în timpul prezentei reuniuni, de „grupuri de lucru menite să definească formele concrete de cooperare în diverse domenii in viitor“. „Vorbind despre organizarea conferinței, noi nu avem în vedere numai regujile de procedură concepute pe baze democratice sau organizarea de reuniuni balcanice — pentru care principiile consensului și rotației. vor fi elementele fundamentale — ci, de ' asemenea, și de un angajament activ și independent al tuturor parti- cipanților și a contribuției lor constructive la armonizarea recomandărilor- finale care vor fi supuse examinării organismelor politice ale țărilor lor“.„Cooperarea Bulgariei cu țările vecine în diverse domenii economice se dezvoltă cu succes“ — a spus reprezentantul bulgar, Petar Bachikarov, re- levînd că „rezultate buhe au fost obținute în domeniul cooperării economice și tehnice și al specializării între țara noastră și alte state balcanice. Cu Iugoslavia și România au fost stabilite unele forme noi de cooperare economică pe termen lung. In unele domenii, noi sintem gata să dezvoltăm o asemenea cooperare, pe aceleași baze, și cu celelalte state balcanice“. Vorbitorul a apreciat că în stadiul actual al relațiilor dintre statele balcanice, atenția principală ar trebui să fie concentrată, în primul rind, asupra dezvoltării relațiilor bilaterale, unde există posibilități considerabile, încă nefolosite. în același timp, credem in existența posibilităților pentru cooperare multilaterală și sintem gata să sprijinim inițiativele interbalcanice, pentru care există condiții reale și care vor trebui să fie în avantajul țărilor noastre. Viitorul va deschide, fără îndoială. noi posibilități pentru promovarea cooperării multilaterale în Balcani“. Totuși, — a adăugat el, este necesar să a- bordăm cu grijă propunerile pentru stabilirea de structuri instituționale ale cooperării balcanice multilaterale. în context, el a subliniat, în același timp că „nu poate fi concepută stabilirea de instituții ale cooperării multilaterale ca o însti- tuționalizare de dragul institu- ționalizării, ci ca un mijloc pentru realizarea unui anumit obiectiv, care este avantajos și acceptabil tuturor statelor participante“.In continuare, arătînd că „statele balcanice și Balcanii sini o parte inseparabilă a Europei, că fiecare țară balcanică este strins legată de țările europene situate in afara Balcanilor. că toate statele balcanice •fac parte din diferite organe și organisme de cooperare O.N.U. pentru Europa, delegatul bulgar a exprimat părerea că ar fi_ nu numai inutil, dar și dăunător să fie create instituții care, într-un fel, ar dubla, la o scară mai mică, activitatea celor deja existente.în această ordine de idei el a opinat că „soluționarea aspectelor legate de instituționalizarea cooperării multilaterale economice. științifice și tehnice cere o muncă atentă și meticuloasă, care nu a fost făcută pînă acum, în prezent, este mult mai preferabil ca aceste probleme să fie lăsate la o parte“, a declarat Petar Bachikarov.„Delegația mea — a menționat el in continuare — este gata să facă acum un schimb de opinii cu celelalte delegații prezente și să asculte cu cel mai mare interes și. atenție, bunăvoință și spirit constructiv ideile și propunerile lor“, „noi vom contribui la îndeplinirea cu succes a sarcinii prezentei reuniuni, care va facilita viitoarea extindere și aprofundare a cooperării economice, științifice și tehnice între țările noastre“.„Călăuzit de această poziție, a declarat,. în încheiere, reprezentantul Bulgariei, noi vedem po

sibilități pentru cooperare intra țările interesate în domeniile comerțului, transporturilor, comunicațiilor, energiei electrice, agriculturii, turismului și protecției mediului înconjurător.Oguz Gokmen, reprezentantul Turciei, a arătat că „regula cea mai elementară a lumii actuale a devenit coexistenta pașnică“. Dar coexistenta pașnică singură nu este suficientă, ea trebuie însoțită de cooperare. Spiritul și atmosfera generată de Conferința europeană pentru securitate și cooperare sînt de natură să contribuie larg la rea- ț lizarea acestei cooperări regionale a țărilor balcanice.Țările noastre pot avea orientări diferite in domeniile economic, social și politic. Totuși» iată-ne redniți în această inefai- ■ tă pentru a explora posibilitățile de cooperare multilaterală în regiunea noastră. „Noi găsim acest fapt — a subliniat el — încurajator pentru bunăstarea popoarelor noastre“.Apreciind că „în regiunea noastră, posibilitățile de -cooperare economică multilaterală au rămas departe de a fi explorate și . exploatate în întregime, cum ar fi trebuit să fie“ el a arătat că pe calea relațiilor bilaterale, „ar fi mai ușor să se ajungă la o cooperare multilaterală în Balcani“. „Noi ne vom strădui să continuăm a juca un rol constructiv și vom căuta, într-un spirit realist, posibilitățile . de cooperare“.„în timpul lucrărilor — a spus el — va trebui să abordăm subiectele cele mai concrete și cele mai ușor realizabile. Cu alte cuvinte, va trebui să alegem subiectele care prezintă cea mai mică dificultate și complexitate, dar care, dimpotrivă. întăresc elementele unei necesități prioritare. Va trebui să ne străduim a găsi numitori comuni și terenuri de înțelegere asupra tuturor subiectelor în care putem marca progrese tangibile. Noi sintem de părere că este mai bine să ajungem la rezultate modeste, dar concrete, decît să facem proiecte foarte ambițioase, care ar avea mai puține șanse de a fi realizate într-un viitor apropiat“.După ce a subliniat că „cooperarea între țările balcanice ar trebui să fie orientată , spre domeniile în care se face simțită o necesitate de acțiune multilaterală“. reprezentantul turc a prezentat o suită de propuneri concrete privind agricultura, energia, transporturile și telecomunicațiile, promovarea comerțului și a schimburilor comerciale. protecția mediului înconjurător, domenii în care țara sa preconizează o cooperare interbalcanică, precizînd că _ sugestiile nu sînt limitative și că delegația sa este gata să discute, de asemenea, opiniile celorlalte delegații.
★Tn ședințele plenare ale Conferinței balcanice pentru cooperare economică a continuat, joi, analiza concretă a propunerilor prezentate de delegațiile participante în Jșgătură cu problematica transporturilor, telecomunicațiilor. mediului înconjurător și turismului.Delegația română și-a expus punctele de vedere referitoare Ia aceste sectoare ale cooperării economice și tehnice, pre- zentînd propuneri concrete pentru dezvoltarea conlucrării. în transporturile rutiere, feroviare, maritime și fluviale, precum și in sectoarele poștelor si telecomunicațiilor.De asemenea, delegația țârii noastre a informat despre modul în care guvernul român se ocupă de protejarea și ameliorarea mediului înconjurător și a formulat sugestii pentru inițierea unei cooperări între țările balcanice în acest domeniu.Delegația română a participat, totodată, la discuțiile privind colaborarea balcanică în domeniul turismului, evidențiind potențialul turistic de care dispun țările din regiune și necesitatea stabilirii unor forme concrete de cooperare pentru intensificarea fluxului turistic în Balcani. în context, a fost subliniată contribuția conferinței organismelor oficiale de turism din țările balcanice și a acordului interguvernarriental din a- cest domeniu, încheiat în 1971. la dezvoltarea relațiilor interbalcanice în această direcție.

din țările socialisteJindriska Husakova, tinăra interpretă pentru cele cîteva zile zăbovite în Praga, mi-a vorbit despre România ca despre unul din locurile către care se îndreaptă adeseori gândurile sale de simpatie. Inii mărturisea cum pe noptieră păstrează la indemină un

date, încrengături de utilaje și freamăt : un entuziasm de virstă tinără. Fete, peste o mie, băieți așijderea, execută operații de a- samblare a motocicletelor. Oldrich Uhlir. un tînăr lăcătuș-montor, îmi spune : „în uzină este mai mult treabă de fete, de aceea am

Dezbaterile din 
Consiliul de Securitate 

în problema Namibieiîn Consiliul de Securitate continuă dezbaterile in problema Namibiei (Africa de sud-Vest), administrată ilegal, contrar rezoluțiilor Adunării Generale a ' O.N.U., de regimul minoritar rasist din Africa de Sud.„în prezent, Namibia se află sub o adevărată ocupație militară a R.S.A.“ —' a spus Moses M. Garneb. secretar al Organizației Poporului din Africa de sud-vest (S.W.A.P.O.). R.S.A., a menționat el, și-a intensificat. în ultimul timp, prezența militară în acest teritoriu, prin construirea unor noi baze aeriene. Ambasadorul la O.N.U. al Insulelor Mauritius a condamnat, în a- ceeași ordine de idei, militarizarea Namibiei, ceea ce, a spus el, reprezintă o adevărată amenințare la adresa statelor africane vecine.Ambasadorul Marii Britanii la O.N.U. a cerut Consiliului de Securitate să acționeze pentru
Consultările 

lui K. Waldheim 
cu părțile implicate 

in conflictul 
din Orientul ApropiatSecretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a început consultările cu părțile implicate în conflictul din Orientul Apropiat, precum și cu cele două state copreședinte ale conferinței de la Geneva, în vederea reluării dezbaterilor în acest cadru, pentru soluționarea politică a situației din regiune — a precizat un purtător de cu- vînt al O.N.U. Purtătorul de cuvînt a arătat că secretarul general al Națiunilor Unite a avut convorbiri cu reprezentanți ai ■ Organizației pentru Eliberarea! Palestinei, după ce recentele dezbateri din Consiliul de Securitate care au demonstrat faptul că un număr tot mai mare de state se pronunță pentru participarea O.E.P., ca membru cu drepturi depline, la conferința de la Geneva, pentru pace în Orientul Apropiat.

ca poporul namibian să-și poată exercita, în mod liber, dreptul său la autodeterminare. în acest sens, el a relevat necesitatea retragerii R.S.A. din Namibia și organizarea unor alegeri libere, sub egida O.N.U., cu participarea tuturor formațiunilor politice din țară. în același sens au vorbit și reprezentanții Japoniei și Liberiei. .La dezbateri a luat cuvîntul și reprezentantul Republicii Africa de Sud, Roelof Botha, care participă la actuala reuniune în urma cererii sale exprese, aprobată de Consiliul de Securitate. El a reafirmat poziția cunoscută a regimului de la Pretoria, potrivit căruia prezența R.S.A. în Namibia ar avea un caracter legitim, nefiind acceptată ideea unor alegeri libere sub controlul O.N.U.Poziția rigidă a R.S.A., arată agenția France Preșse, a fost condamnată de participanții la dezbateri. Declarația reprezentantului sud-african, a spus președintele în exercițiu al Consiliului, Salim Salim (Tanzania), a dezamăgit și de această dată, ea constînd în repetarea unor lucruri deja cunoscute și care nu conțin nici un element constructiv.

Criza de guvern 
din ItaliaSecretariatul Partidului Socialist Italian, reunit, joi. pentru a examina actuala situație politică din țară, declară — într-un comunicat publicat la Roma — că P.S.I. acceptă să discute cu premierul desemnat, Aldo Moro, măsurile economice care trebuie să constituie baza programului viitorului guvern.Comunicatul precizează că P.S.I. va aborda acest dialog „într-un mod autonom“, ceea ce înseamnă — după cum apreciază agenția France Preșse. — că socialiștii refuză să-și asume vreun angajament în ce privește eventuala lor prezență intr-o nouă majoritate parlamentară.Totodată, conducerea P.S.I. face cunoscut că va sprijini, ab- ținindu-se să voteze împotrivă, un guvern monocolor minoritar, dacă acest cabinet acceptă să pună în practică un -program de redresare a economiei aprobat de socialiști.Această . nouă luare de poziție a P.S.I. reprezintă urmarea faptului că Direcțiunea Partidului Democrat Creștin, reunită miercuri, a refuzat formarea unui guvern care' să nu aibă a- sigurată majoritatea în Parlament.Secretariatul Partidului Socialist a hotărît, de asemenea, să amîne la o dată ulterioară congresul partidului, care urma să aibă loc, la Roma, între 4 și 8 februarie.

Declarații ale forțelor de opoziție 
din Spania 

după prezentarea proiectului de reforme 
de către premierul Navarroîn cadrul unei conferințe de presă, organizată, în ilegalitate, la Madrid, a fost dată publicității o declarație a Partidului Comunist din Spania în legătură cu proiectul de reforme prezentat miercuri în fața cor- tesurilor de premierul Carloș Arias Navarro. în declarație se arată că discursul primului ministru nu face decît să pună în evidență „imposibilitatea oricărei transformări din interior a regimului“. „Declarîndu-se

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

• LA NICOSIA a avut Ioc o plenară extraordinară a Comitetului Central al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) și a Comisiei Centrale de Control care a aprobat documentul Biroului Politic privind poziția partidului față de viitoarele tratative intercomunitare și de propuneri ce vor fi prezentate la aceste tratative de către partea greacă.• SIERRA LEONE a recunoscut guvernul Republicii Populare Angola. Această ho- tărîre a fost anunțată de președintele țării. Siaka Stevens.• PREȘEDINTELE S.V.A., Gerald Ford, și primul ministru al Israelului, Yitzhak Rabin au avut joi, la Casa Albă, o nouă întrevedere, cea de-a treia.Această nouă întrevedere, care nu figura în programul convorbirilor oficiale, a fost consacrată, în principal, discutării mijloacelor practice de reluare a negocierilor de pace în Orientul Apropiat.
PROCESUL NORMALIZĂRII 

SITUAȚIEI IN LIBANLa o săptămînă de la realizarea acordului între părțile implicate în conflictul din Liban, procesul de normalizare a continuat, joi. atît la Beirut, cit și în restul tării. Potrivit unui comunicat al Comitetului militar superior, baricadele și fortificațiile au . fost desființate pe principalele drumuri din capitală. Aprovizionarea cu alimente și carburanți a fost reluată în majoritatea cartierelor. De ase-

menea, toți funcționarii au fost chemați să se prezinte la lucru. Școlile iși vor deschide porțile luni, 2 februarie.
• NUMĂRUL, CAZURILOR 

DE GRIPA în rlnduZ copiilor <le 
virstă școlară a crescut in Ja
ponia, in decurs de o săptămină, 
de la 620 000 la 1 010 000, s-a 0- 
nunfat oficial la Tokio.

IARNA IN EUROPAIarna s-a generalizat în Europa. In majoritatea țărilor ninge, iar temperatura a scăzut cu mult sub zero grade. In R.F.G., de pildă, s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură, minus 27,7 grade. în cea mai mare parte a Poloniei a nins, ca și în Olanda, unde nu a mai căzut zăpadă de cițiva ani.Efectele iernii se resimt, de asemenea, și în țările din sudul continentului. In centrul și nordul Spaniei a căzut zilele a- eestea prima zăpadă. In Italia a nins pe coasta ligură, Ia Genova, în Dolomiți și în Sardinia. Comunicațiile între Bari și Potenza sînt întrerupte.In sfirșit, în Franța a nins, mai ales în regiunile muntoase. Cea mai scăzută temperatură, minus 25 de grade, s-a înregistrat in Vosgi.

împotriva amnistiei generale, a legalizării partidelor politice, a libertăților sindicale, a organizării forțelor de opoziție, guvernul Navarro — se arată în declarația P.C. — iși confirmă în fapt intenția de a continua pur și simplu regimul franchist. Dar evoluția situației din Spania și, îndeosebi, valul de greve, la care au participat peste 400 000 de muncitori, demonstrează că guvernul Navarro nu va mai putea conduce mult timp sprijinindu-se numai pe cortesuri sau pe alte instituții oficiale de acum“.La rîndul său. Alfonso Guer- ra, membru al Partidului Spcia- list Muncitoresc Spaniol, s-a referit la conținutul limitat al discursului rostit de premierul Navarro, pe care îl consideră „o simplă acțiune oratorică". Secretarul general al Partidului Social Democrat, Antonio Gar- cia Lopez, a apreciat că dacă democrația nu va fi restaurată curînd în Spania, țara va a- junge în pragul confruntărilor. Joaquin Ruiz Gimenez, lider al Stîngii Democrat Creștine, a menționat că discursul premierului Navarro demonstrează incapacitatea actualului regim din Spania de a depăși elementele de bază ale moștenirii fran- chiste.
★Jose Vidai Beneito, purtător de cuvînt al Juntei Democratice din Spania, a declarat, la Paris, că ansamblul de reforme prezentat în fața cortesurilor de Arias Navarro are un caracter limitat, fiind departe de a răspunde aspirațiilor reale ale poporului din Spania, „Legea antiteroristă, a menționat el, nu trebuie modificată, ci a- nulată cu totul, ca un simbol esențial al franchismului. Faptul că ea rămînfe în vigoare înseamnă că în Spania va continua practica represiunii“.

cînd se numără printre lucrătoarele fruntașe. Ca și ea, mulți au făcut ucenicia la locul de muncă : și Jo- sef Sadilek, care la 19 ani este unul dintre cei mai buni încercă- tori : și Milena Zbo- ăenska, membră a Uniunii Tineretului Socialist, cu contribuție însemnată în întrecerea socialistă. Din mina lor tinără sînt

TELEGRAMEPreședintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii India, FAKHRUDDIN ALI AHMED, următoarea telegramă :Vă adresez mulțumiri pentru mesajul dumneavoastră de compasiune și îngrijorare în legătură cu catastrola de la mina Chas- nala din statul Biliar. Au fost mobilizate toate forțele disponibila pentru evacuarea apei' din mină și operațiunile de salvare.Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte con- siderațiuni. _________________________________Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU. a primit din partea președintelui Consiliului Suprem de Guvernămint al Republicii Ecuador, ALFREDO POVEDA BURBANO, următoarea telegramă :Cu cea mai înaltă considerațiune, în numele Consiliului Suprem de Guvernămint și al meu personal, mulțumesc pentru mesajul de prietenie pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 transmită.La rîndul meu, adresez urări pentru dezvoltarea și intensificarea relațiilor dintre țările noastre, pentru propășirea continuă a nobilului popor român, pentru bunăstarea și fericirea dumneavoastră personală.
Joi a părăsit Capitala delegația 

Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol 
(P. S. 0. E.)Joi dimineața, a părăsit Capitala delegația Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.O.E.), condusă de Felipe Gonzales, prim-secretar al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.La plecare, pe aeroportul O- topeni, erau prezenți tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comite

tului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.Telegrame de condoleanțeIn legătură cu încetarea din viață a tovarășului Emil Bod- naraș, pe adresa Consiliului de Stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au trimis telegrame de condoleanțe : Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, Prezidiul Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, William R. Tolbert jr„ președintele Liberiei, Constantin Tsatsos, președintele Republicii Elene. Ha- rold Wilson, primul ministru al Marii Britanii. Guvernul Militar Federal al Republicii Federale Nigeria. Kalevi Sorsa, președinte al Partidului Social-De-

mocrat din Finlanda, și Ulf Sundqvist, secretar general al Partidului Social-Democrat din Finlanda.Pe adresa tovarășului George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a sosit o telegramă de condoleanțe din partea ministrului relațiilor externe și cultelor al Republicii Argentina, Kaul Quijano.
★Au mai adresat telegrame de condoleanțe Jeffrey Petersen, ambasadorul Marii Britanii, Ahmad Hussein Al-Samarrai, ambasadorul Republicii Irak, Imad Abdin, reprezentant permanent al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Ferdi- nand Rath, directorul Centrului Demografic O.N.U. — România.Măsuri pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestierPe raza inspectoratelor silvice județene din zonele montane și colinare au fost finalizate măsurile care vizează extinderea speciilor de rășinoase, in acest an, cu încă 30 000 de hectare. Acțiunea respectivă a cuprins, printre altele, asigurarea materialului săditor, organizarea de depozite de gheață pentru prelungirea re

pausului vegetativ al puieților, revizia uneltelor, utilajelor și echipamentului, precum și re- amenajarea unor cabane pentru cazarea muncitorilor. Lucrări mai importante de împăduriri urmează să inceapă atunci cind condițiile atmosferice vor fi favorabile, îndeosebi în județele Hunedoara, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Viicea, Vran-

cea, Harghita și Argeș.Prin acțiunile care vor fi întreprinse în actualul cincinal, în spiritul prevederilor proiectului programului de măsuri pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier, suprafața plantațiilor de rășinoase urmează să crească de la 350 000 hectare, cit era la finele anului 1975, la 491 000 hectare în 1980.
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DV. ILOBE^

VINERI, 30 IANUARIE 1978

ALB s Flacăra (orele 13,30; U; 
20).

CÎNTECELE MĂRII î Munca (o- 
rele 15,45; 18; 20).

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A ? : Rahova (ofele 16; 18; 20),

CUM SĂ-L ÎNECĂM PE DR.

volum din poeziile lui Eminescu. E de înțeles, îmi ziceam, Ia urma urmei, ea a studiat un timp într-o universitate românească, a urcat cu pași melancolici dealul Co- poului, și-a atins fruntea de scoarța nepieritoare a teiului eminescian. „Nu-i doar asta — mi-a replicat. Este vorba de ceva mai profund, și ține de modul în care cineva își recunoaște și respectă prietenii. Vei intilni la noi oameni care n-au fost niciodată în țara ta, dar care știu multe despre ea și vorbesc despre ceea ce știu cu admirație“.O primă adeverire a acestor spuse s-a întâmplat la întreprinderea națională „Jawa", constructoa- rea binecunoscutelor motociclete, frecvent intîlnite și pe șoselele noastre. Benzi transportoare suspen-

Insemne ale 
hărniciei tinerești
ales unul din cele mai grele locuri de muncă, montajul motoarelor. Cred că și tinerii dv. procedează Ia fel“. „Da — îi răspund — nici ai noștri nu dau înapoi la greu". „De altfel — continuă el — știu că și românii sint harnici și pricepuți". Pe aceeași bandă, la diferite faze, alți tineri, alte puncte de contact ale prieteniei. Jana Dalibabova a renunțat Ia o fabrică de încălțăminte și a venit la „Jawa“ să se califice. Sînt cinci ani de

expediate anual peste 80 000 de motociclete, cu mina lor au lansat un nou tip de 350 cm3.In altă parte à țării sînt oaspetele renumitei fabrici de bere „PIzen“. Trec astăzi peste explicațiile coin- petente oferite de tovarășa Dagmar Lan- gova, pe care, sincer să fiu, n-am reușit să' mi le însușesc în totalitate — așa cum lungimea pivnițelor străbătute nu mi s-a părut a avea doar 9 km — și fac un popas în atelierul de întreținere

a instalațiilor de la secția ambalaj, între mecanici de întreținere și absolvenți ai liceului de specialitate. Procedez astfel, deoarece tovarășul Ivo Hucl m-a ajutat să înțeleg că berea, oricît de spumoasă la prima vedere, înseamnă de fapt o industrie complicată, in cadrul căreia echipa pe care o conduce nu are cea de pe urmă contribuție. Da, în acest loc. în a- telierul supraîncărcat cu piese și utilaje, este dificil să-ți reprezinți imaginea halbei, în schimb, recunoști cu ușurință, fie și numai după palma bătătorită, hărnicia vîrstei tinere — și dacă numesc aici numele maiștrilor Fojt Augustin și Jaroslav Melichar este că rezultatele muncii lor au fost determinante in acordarea Diplomei de Onoare a Comitetului județean al U.T.S. Și aici, tinerii constituie un colectiv de nădejde, antrenat in realizarea sarcinilor de plan, pentru edificarea socialistă a patriei lor. Și aici, ca pretutindeni . in țara prietenă, cuvintele de frumoasă a- preciere la adresa României au fost mesagere ale unor sentimente deosebite.
ION ANDREIȚA

• EFECTE ALE ALCOOLULUI ȘI ALE MARIJUANEI. Alcoolul 
face adesea oamenii mai agresivi, în timp ce marijuana are, mal 
curînd, efectul contrar. Aceasta pare să fie concluzia unei serii 
de teste efectuate în California pe un eșantion de 248 de tineri 
delincvenți de către cercetători ai Universității din Stanford. Re
zultatul acestei cercetări a fost prezentat, marți, la New York, 
anunță agenția France Presse. 28 la sută din tinerii .intervievați, 
avind vîrsta între 13 și 21 de ani, au declarat că alcoolul îi face 
mai agresivi, în timp ce 49 la sută consideră că marijuana ar 
avea mai degrabă un efect de apatie asupra caracterului lor. 
• UN CASTEL DE VÎNZARE PENTRU... O MARCA. Din cele 
15 000 castele și „burg“-uri existente în R. F. Germania numai 
două sînt de vînzare pentru prețul simbolic de o marcă. Dar 
printre sutele de reședințe feudale aflate în prezent de vînzare, 
sînt numeroase cele care nu costă deloc mai mult decît un apar
tament obișnuit. Și, totuși, acestea nu-și găsesc cumpărători. 
Pentru că, deși aceste castele sint încă în stare bună, întreține
rea clădirilor și a parcurilor pretind sume impresionante. Statul 
însuși nu posedă fondurile financiare necesare pentru păstrarea 
tn stare bună a castelelor, atunci cînd acestea nu sînt conside
rate monumente istorice. • REDAREA GRAIULUI PRIN GIM
NASTICA ? Pentru elaborarea unei metode de tratament a pier
derii vocii, profesoara de canto A. Strelnikova din Moscova a 
primit brevet de invenție. Metoda este, se spune, foarte simplă 
și constă din cîteva exerciții fizice accesibile oricui. Primii au 
apreciat-o artiștii care și-au pierdut vocea. Au fost chiar cazuri 
în care unii artiști, cărora medicii le-au prescris tăcere tiinp de 
cîteva luni» au putut să se reîntoarcă pe scenă doar după cîteva 
ședințe de . tratament după noua metodă. Gimnastica respiratorie 
recomandată de profesoara Strelnikova permite, de asemenea, 
tratarea bîlbîielii, răcelii si a altor boli. • BĂTĂLIE ÎNVERȘU
NATĂ IN JURUL LUI „KING KONG“. După 42 de ani de la 
realizarea filmului „King Kong“,- două companii cinematografice 
americane, „Universal“ și „Paramount“, concurează pentru pro
ducerea separată a unui „remake“ după aventurile teribilului 
monstru. .Cele două companii s-au lansat în această competiție 
făcînd o mare publicitate viitorului film, pentru a cărui reali
zare fiecare este dispusă să sacrifice 12 000 000 dolari. Cursa pen
tru „King Kong“ este dublată însă și de o dispută juridică : 
„R.K.O.“, o venerabilă companie care nu mai produce filme, dar 
care deține dintotdeauna drepturile cinematografice asupra pri
mei versiuni, turnate în 1933, pare să fi cedat aceste drepturi 
celor două’companii concurente în același timp. De aici, o suită 
de procese și contraproeese pentru â stabili cui revin» în defi
nitiv, aceste drepturi. în așteptarea verdictului, „Universal“ a 
început construirea unui King Kong mecanic, măsurînd aproxi
mativ 1.80 metrii în timp ce „Paramount“ intenționează să înfă
țișeze celebrul monstru ca pe o maimuță gigantică, artificială 
desigur, de 12 metri înălțime. • OMONIMIE NEFERICITĂ. Ra- 
mon Flores, muncitor într-o uzină din Los Angeles — California 
și-a petrecut, vrînd-nevrînd. Anul Nou in închisoare în locul 
unui ojnonim. Greșeala poliției se 'explică, întrucît coincidența 
nu se oprește la identitatea de nume : cei doi Ramon Flores sînt
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1 născuți în aceeași zi, seamănă la înfățișare și sînt ambii căsăto- 
' riți și tați a cîte cinci copii. Unul este suspect de crimă, eelă-
i lait, un om nevinovat dar... acesta din urmă a fost trimis la în-
i chisoare. Eroarea a fost descoperită după 19 zile, numai că, în-

tre timp, adevăratul vinovat s-a făcut de negăsit !
A

ZILE FIERBINȚI : Scala (orele 1 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45); Fa
vorit (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30); Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30).

VINATORII DE INCENDII : Lu
ceafărul (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Modern (orele 
9 ; 11,15 ■ 13,30 , 16 ; 18,15 ; 20,30; ; 
București (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

PIRAȚII DIN METROU : Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

RESPIRAȚIE LIBERA î Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

TOATE DOVEZILE ÎMPO
TRIVĂ : Lumina (orele 9; 11; 13; 
16; 18; 20).

NE VOM ÎNTOARCE ClND AZA- 
LEELE VOR ÎNFLORI : Timpuri 
Noi (orele 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20.15) .

CEI TREI MUȘCHETARI : Pa
tria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) .

PATIMA : Capitol (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); Gri- 
vița (orele 9, 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria (o- 
rele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 20.45).

ANNA KARENINA : Doina (orele
20.15)

ACEA PISICA BLESTEMATA ț 
Doina (orele 11,15; 13,30; 15,45; 
18) la ora 9.30 program pentru 
copii

ACEST FEL DE DRAGOSTE Z 
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Feroviar (orele 9; 
11.15: 13.30; 16: 18,15; 20,30).

CERCUL MAGIC : Bucegi (orele 
15.45; 18; 20)

MARELE GATSBY : Dacia (orele 
9; 12,30; 16; 19); Cosmos (orele 
15.30: 19)

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL- 
LAN : Unirea (orele 16; 18; 20)

J. D. CAHILL : Lira (orele 15,30; 
18; 20,15); Volga (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20); Moșilor (orele 
9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20).

CURSA : Drumul Sării (orele
15.30; 18: 20.15)

EVADATUL : Giulești (orele 
10,30: 15.30; 18; 20,15).

CIRCUL : Victoria (orele 9,30; 
11,30; 13.30; 16; 18: 20); Viitorul 
(orele 14; 16; 18; 20).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL S 
Ferentari (orele 15.30; 18; 20,15).

COLȚ ALB : Floreasca (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,15) ; 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.15).

ALARMA ÎN DELTA ; Cotroceni 
(orele 10, 12; 14; 16; 18; 20); Mio
rița (orele 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 
20)

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI : Pacea (orele 10; 12,15; 15,30; 
17,45; 20); Arta (orele 15.30; 17,45: 
20)

STELE DE FOC : Crîngași (ora 
17)

LOTTE LA WEIMAR î Popular 
(orele 15.30: 18. 20,15).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ

MRACEK : Progresul (orele 16; 
18; 20).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS î Vi- 
tan (orele 15,30; 18; 20).

Opera Română : ANDREA CHE
NIER — ora 19; Teatrul de Ope
retă : VICTORIA ȘI-AL EI HU
SAR — ora 19,30; Teatrul Național 
(Sala Mare) : DANTON — ora 19; 
(Sala Mică) : VALIZA CU FLU
TURI — ora 19,30; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bularidra“ (Schitu Măgu- 
reanu) ; TREI GENERAȚII — ora 
19,30; (Sala Studio) : ELISABETA 
I — ora 19,30: Teatrul „C. I. Not- 
tara“ (Sala Măgheru) : ULTIMA 
ORĂ — ora 19.30; (Sala Studio) s 
NU AM ÎNCREDERE IN BAR- 
BAȚI — ora 19; Teatrul de Co
medie : ÎNSEMNĂRILE UNUI NE
BUN (Teatrul Național din Iași) 
—- orele 16 și 20) ; Teatrul Mic : 
VIAȚA F CA UN VAGON ? — ora 
19,30; Teatrul Giulești : STEAUA 
FĂRĂ NUME — ora 19,30: Stu
dioul I.A.T.C. : SIMPLE COINCI
DENȚE — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu“ : SICILIANA — ora 
19.30: Teatrul „Ion Creangă“ : 
PĂPUȘA CU PICIORUL RUPT ȘI 
PUFUȘOR ȘI MUSTĂCIOARA — 
ora 16; Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala 
Victoria) : GROAPA — ora 19.30; 
Teatrul „Țăndărică“ (Sala Vic
toria) : POVESTEA TIMPULUI
PIERDUT — ora 17; Ansamblul 
„Rapsodia Română“ : NE-AM PUS 
DORURILE-N CÎNTEC — ora 
19,30: Circul „București“ : CAR
NAVALUL RISULUI — ora 19,30.

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
Loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Revista economi
că TV. 20.30 Din cîntecele mele. 
Melodii populare. 20,50 Film artis
tic : „Contrabanda“ —• o produc
ție a studiourilor din Odesa. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Melodii popu
lare. 17.30 Reportaj T. Poezia unei 
secunde. 17,50 Muzică ușoară. 18,00 
Vîrstele peliculei (reluare). 19,00 
Baladă pentru acest pămînt. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Armonii intime. 20,30 Viața eco
nomică a Capitalei. 20,50 Telex. 
20,55 Seară de operetă : „Vînzăto- 
rul de păsări“ de Zeller.
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