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DE MODERNIZARE

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
® Ambasadorul Republicii Populare Democratice a Yemenului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, a primit, în ziua 
de 10 februarie a.c., la Palatul 
Consiliului de Stat, pe Aii Sa- 
lem Lawar, care și-a prezentat 

■ scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Democratice a Yeme
nului în tara noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Democratice a Yemenului au 
rostit alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România,. a avut

o convorbire cordială și priete
nească cu ambasadorul R.P.D. a 
Yemenului, Aii Salem Lawar.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au par
ticipat George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și 
Silviu Curticeanu, secretar pre
zidențial și al Consiliului de 
Stat.

• Ambasadorul Regatului Lesotho
în ziua de 10 februarie a.c., 

la Palatul Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, a 
Mooki Vitus Molapo, 
prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador al 
Regatului Lesotho în țara 
noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasa
dorul Regatului Lesotho au 
rostit alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Repu
blicii Socialiste România s-a în
treținut într-o atmosferă caldă, 
prietenească cu ambasadorul

Principala semnificație a cin
cinalului trecut în domeniul a- 
griculturii cu profunde implica
ții de ordin social și economic 
constă în aceea că el a demons- 

—1 trat nu numai vitalitatea dar în
același timp dinamismul agri
culturii noastre socialiste, aflată 
în plin proces de modernizare 
tehnică pe fundalul consolidării 
celor mai moderne relații de 
producție. într-o perioadă cînd 
criza alimentară mondială își 
extinde aria de influență, cînd 
producția agricolă se află în 
declin în unele din marile pu
teri agricole ale lumii contem
porane, iar majoritatea țărilor 
în curs de dezvoltare se con
fruntă cu o tot 
mai accentuată 
penurie alimen
tară, România, 
în ciuda influ
entei negative a 
doi ani cu con
diții nefavora
bile și a pu
ternicelor cala
mități naturale 
din anul 1975, a 
reușit să asigu
re progresul 
continuu al pro
ducției agricole. 
Elocventă este 
proporția de cre
ștere a 
la sută în 
de media 
1970, cu 55 la 
dia cincinală 
ceastă bază, agricultura a asigu
rat satisfacerea necesităților de 
consum ale populației cu pro
duse, alimentare, cantități spo
rite de materii prime pentru in
dustrie, cît și unele disponibili
tăți pentru export. Toate aces
tea au creat condiții pentru ca 
agricultura să aducă o contri
buție mai substanțială la creș
terea venitului național, la pro
gresul economic general al țării.

Cincinalul 1971—1975 a însem
nat, în același timp, un pas 
înainte pe calea intensificării 
agriculturii și a promovării me-

Prof. univ. dr.
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todelor industriale în produc
ția agricolă. Baza materială 
pentru această modernizare teh
nică și tehnologică a agricultu
rii românești a cunoscut o 
creștere a investițiilor din fon
dul centralizat al statului al că
ror volum, în 1971—1975, față de 
1966—1970 a ajuns la 189,6 la 
sută. în aceste condiții s-a in
tensificat procesul de dotare a 
agriculturii cu tractoare și ma-

• Producția globală agricolă urmează să crească in pe
rioada 1976-1980, cu 25-34 la sută față de media anilor 
1971-1975 • La sfîrșitul acestui cincinal agricultura va dispune 
de 125 000-130 000 tractoare de diferite tipuri • In domeniul 
îmbunătățirilor funciare se va amenaja pentru irigații o su
prafață de circa 1 000 000 ha se vor executa lucrări de de
secări pe 1 100 000 ha. și acțiuni pentru combaterea eroziu
nii solului pe o suprafață de 800 000 ha. • Pină la sfirșitul 
cincinalului se vor asigura agriculturii 250-280 kg de îngră
șăminte (în substanță activă) la un hectar teren arabil, vii și 
livezi • Prin dezvoltarea zootehniei, producția acesteia va 
ajunge la circa 40 la sută din totalul producției agricole.

cu 25.4 
față 

1966—
acesteia

1971—1975, 
perioadei 
sută față de me- 
1961—1965. Pe a-

agricole (prin creșterea 
rapidă a mașinilor nece- 
mecanizării complete și

șini 
mai 
sare 
complexe), au crescut substan
țial cantitățile de îngrășăminte 
chimice (cu 1,7 ml.t. substanță 
activă față de cincinalul prece
dent), au fost efectuate ample 
lucrări de irigații (pe circa 800 
mii hectare — de 1.4 ori mai 
mult decît în cincinalul 1966— 
1970), s-au construit sere legu
micole moderne, s-au dat în 
funcțiune noi complexe de tip 
industrial pentru creșterea și 
îngrășarea animalelor.

Paralel cu succesele Înregis
trate pe calea transformării a- 
griculturii — ramură de bază a 
economiei naționale — într-o 
ramură intensivă, perioada

Organizarea producției - concretizată zilnic in noi 

soluții de sporire a eficacității muncii

OPT ORE PLUS EXPERIENȚA 
DUMNEAVOASTRĂ

1971—1975 a marcat noi para
metri pe calea dezvoltării mul
tilaterale a producției agricole, 
prin acordarea de priorități a- 
celor sectoare care prezintă 
mai multă însemnătate pentru 
economia națională și găsește 
condiții mai favorabile de dez
voltare pe teritoriul țării. Re
ține atenția, în primul rînd, 
creșterea mai rapidă a produc
ției animaliere (cu 34 la sută 
față de cincinalul precedent), în, 
condițiile sporirii efectivelor de 
animale la toate speciile și la 
aproape toate categoriile, în
deosebi în unitățile agricole so
cialiste, pe baza sistemului in
dustrial de creștere și îngrășare 

a animalelor în 
complexe zoo
tehnice moder
ne. O asemenea 
politică are ca 
scop creșterea 
ponderii (pînă la 
50 la sută) a 
producției ani
maliere în va
loarea produc
ției globale agri
cole, prin valo
rificarea mai e- 
ficientă a resur
selor de pro
ducție și în 
vederea îmbu

nătățirii structurii consumu
lui alimentar al populației. 
Aceeași semnificație majoră 
o are sporirea prioritară a 
producției de cereale (la aproape 
15 milioane tone, cu 2.1 mili
oane tone mai mult decît în 
cincinalul precedent), ramură cu 
influență hotăritoare asupra in
tensificării și diversificării în
tregii agriculturi. precum și 
sporirea accentuată a produc
ției de sfeclă de zahăr, cartofi 
de toamnă, legume de cîmp, 
struguri. în dezvoltarea pe sec
toare, atrage atenția în primul 
rînd sporirea mai puternică a 
producției agricole în întreprin
derile agricole de stat (cu 37 
la sută față de cincinalul pre
cedent), fapt care le consoli
dează atributul de principal 
furnizor al fondului centralizat 
al statului la unele produse de 
bază, îndeosebi animaliere. în 
al doilea rînd, cincinalul 1971— 
1975 marchează o dezvoltare 
continuă a producției și în gos-

primit pe 
care și-a

După cum s-a anunțat, recent, 
Consiliul de Stat a dezbătut 
și adoptat Decretul privind în
ființarea, organizarea și funcțio
narea unităților de producție,

producție
18 mlli- 
au fost 
993 mc 

furnire,

18 milioane lei

Regatului Lesotho, Mooki Vitus 
Molapo.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare șl la con
vorbire au participat George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

producție 
suplimentară
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Inaugurăm, astăzi, o nouă 
rubrică, ai cărei titlu, laco
nic, dar nu străin metaforei, 
credem că răspunde inten
țiilor noastre. Deschisă tu
turor oamenilor muncii, ce
lor care construiesc cetățile 
industriei noastre socialiste, 
ca și celor care prin zile- 
lumină de efort fac ca mă
nosul pămînt românesc să 
fie și mai darnic cu oamenii, 
tehnicienilor, ca și geometri
lor, scriitorului și artistului, 
Tribuna civică va găzdui o- 
pinii pornite din îndemnul 
conștiinței socialiste a celor 
ce făuresc, aici și acum, o 
nouă civilizație. Schimbările 
intervenite în societatea ro
mânească în anii socialismu
lui, marile prefaceri etice, 
politice, ideologice, noua fi
zionomie a satului românesc, 
afirmarea inteligenței teh
nice și artistice românești, a- 
portul tineretului la înfăptu
irea mărețelor noastre obiec
tive, iată numai cîteva po
sibile subiecte de reflecție 
lucidă asupra cărora vă in
vităm să vă aplecați. Ele pot 
fi însă mult mai numeroase, 
și nu depinde decît de dum
neavoastră, stimați cititori, 
să ni le propuneți și să vă 
dați concursul la dezbaterea

Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Economiei Forestie
re și Materialelor de Construc
ții, în prima lună a noului cin
cinal, colectivele de muncă din 
acest sector au realizat, în plus 
față de prevederi, o 
globală în valoare de 
oane lei. între altele 
produse suplimentar 
placaje, 195 000 mp 
6 800 mp uși și ferestre, 56 00Ó 
mp plăci înnobilate, 300 mc 
produse din beton celular au- 
toclavizat, 1,4 kilometri tuburi 
de presiune din beton armat 
precomprimat, 8 000 mp plăci 
din faianță.

Măsuri importante pentru 
optimizarea procesului 

integrării învățămîntului 
cu cercetarea și producția

mutul voealiei autentice
• Ceea ce vedem azi depășește cu mult ceea ce ne-am imaginat • Ul

timul deceniu a marcat o explozie a inteligenței creatoare românești • In 
evoluția noastră economică, socială, politică mă impresionează realismul, vi
goarea, caracterul științific al oricărui demers • Lecția contemporaneității 
aș reduce-o la două cuvinte-cheie : munca și competența ® Arta noastră 
este un perpetuu „exercițiu de desăvîrșire" a omului • Oamenii mici, cu 
o experiență socială meschină, oricît talent ar avea, nu pot produce opere 

demne de luat în seamă.
— Ce determină maturi

zarea conștiinței artistice și, 
odată cu ea, maturizarea u- 
nei opere ?

Interviu cu pictorul 
Alexandru Ciucurencu

— în primul rînd experiența 
socială. „Turnul de fildeș“ 
este o metaforă. Nu știu artist 
care să nu fie cit de cit curios 
în fața spectacolului vieții, care 
să nu pună ceva din acesta în 
lucrările sale. Direct sau indi
rect, voluntar sau involuntar, 
într-o mai mare sau mai mică 
măsură. Dar una este a privi 
lumea, fie și cu simpatie, de la 
oarecare distanță, și alta a 
trăi odată cu lumea, laolaltă, 
bucuriile, tristețile, îndoielile, 
succesele..., esențial este a con
strui și a crea, odată cu ființa 
lumii, pentru ea, și nu cum se 
spune, cu „superioară", 
falsă justificare, pentru

Această din urmă stare aș nu
mi-o cu adevărat experiența 
socială. Artistul nu este un ar- 

o conștiință. Artistul 
numai un talentat, ci 

O societa- 
de propriul 
operei sale, 

însă „o- 
să fie și în
de cuprinză- 
limpede. Oa- 
o experiență 

meschină și o viziune capri
cioasă, incompletă asupra lu
mii, oricît talent ar avea, n-au

produs și nu produc nici acum 
. lucrări demne de luat în sea
mă. Timpul ne ia de pe umeri, 
mai degrabă decît bănuim, di
ficila operație a trierii, așezînd 
de-o parte — în umbră — im
provizatorii de romanțe și de 
alta — în deplină
— cronicarii.

strălucire

tizan, ci 
nu este 
și un 
te ia 
chip in 
Pentru 
glinda" 
treagă, și destul 
toare, și foarte 
menii mici, cu

caracter, 
seama 
oglinda 
aceasta 

trebuie

— Aș 
despre 
voastră 
propria 
legere...

dori să
propria 

experiență,- 
dumneavoastră înțe-

ne vorbiți 
dumnca- 

despre

— Mă număr printre aceia care 
au cunoscut două lumi. Care 
au optat și au sprijinit, atit cit

C. R. CONSTANTINESCU

• Ce probleme importante de 
producție ați rezolvat astăzi ? 
• Cu ce s-a îmbunătățit în a- 
ceastă săptămînă activitatea din 
secția de care răspundeți 7

Asemenea întrebări, scrise pe 
plăcuțe din lemn, nelipsite de 
pe mesele de lucru ale tuturor 
inginerilor și specialiștilor de 
la Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Oradea își găsesc 
răspunsuri în zeci de soluții 
tehnice menite să contribuie la 
mai buna organizare a proce
sului de . . 7 .
cu maximum de eficiență 
spațiului de producție și 
timpului de lucru, la realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan 
ale unității. Deși tinăr, colecti
vul de muncă de la întreprin
derea bihoreană are o bogată 
tradiție în ceea ce privește 
movarea noului, folosirea 
tensivă a capacităților de 
ducție, asimilarea cu forțe 
prii a celor mai înaintate 
nologii de fabricare a mobilei, 
„în fața înaltelor exigențe pe 
care Congresul al Xî-lea ai 
partidului le-a pus în fața ac
tivității noastre — sublinia to
varășul inginer Rudolf Vladi- 
mir Oros, directorul întreprin
derii — întregul colectiv de 
muncă, dar mai ales specia
liștii, tehnologii, proiectanții au 
trebuit să-și mobilizeze întrea
ga capacitate creatoare pentru 
atragerea și folosirea deplină, 
cu maximum de randament a 
tuturor resurselor de care dis
punem. în acest sens, am între
prins o serie de acțiuni și ini
țiative care au stimulat parti
ciparea tuturor cadrelor tehni
ce, a specialiștilor la activitatea 
de creație tehnică, la promova
rea noului".

O astfel de inițiativă de mare 
eficiență este numită aici, la 
C.P.L. Oradea, „Ora gîndirii 
tehnice". într-o anumită zi din 
săptămînă toate cadrele tehnice 
și de specialitate din întreprin
dere se întîlnesc pentru o oră, 
timp în care sînt dezbătute și 
analizate principalele probleme 
cu care se confruntă colectivul, 
se propun noi soluții menite să 
îmbunătățească calitățile func
ționale ale produselor fabrica
te, se prezintă ultimele noutăți, 
din domeniul muncii lor, pe 
plan mondial. în acest fel, teh
nicienii, economiștii, cadrele de 
specialitate din întreprindere au 
permanent posibilitatea, dar și 
sarcina, să studieze și să gă
sească formele cele mai bune

producție, utilizarea 
a 
a

pro- 
in-

pro- 
pro- 
teh-

de organizare a procesului 
producție.

Cele 44 de studii economice 
întreprinse în anul 1975 de ti
nerii specialiști de la C.P.L. 
Oradea s-au materializat în 
utilaje și instalații, realizate 
prin autoutilare, în valoare de 
peste 1 130 000 lei. In marea lor 
majoritate, studiile tehnice ela
borate și aplicate în anul 1975 
au avut drept obiectiv princi
pal organizarea pe baze științi
fice a producției prin moptarea 
unor linii mecanizate de prelu
crare și montare a mobilei pe 
grupe de operații, prin automa
tizarea unor secții de producție. 
O astfel de cercetare întreprin
să și aplicată de tinerii Con
stantin Drăghici și Mihai Purdi 
pentru reorganizarea pe princi
pii ergonomice

N.
(Continuare in
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Combinatul siderurgic Galați, importantă cetate a industriei românești

WSmX' wîton
Etica patriotismului

VASILE POPESCU, cercetător principal, Institutul de filozofie

Sînt puține acele sentimente 
și principii sociale care, străbă- 
tînd secolele și mileniile, s-au 
transformat în permanențe uma
ne și au constituit întotdeauna 
temeiul valoric al acțiunii — a- 
titudine, gîpd și faptă — a ma
selor populare : omenia, liber
tatea, dreptatea, patriotismul... 
Și nu o dată clasele și păturile 
suprapuse au încercat fie să le 
folosească în direcții contrare 
naturii profund umane proprie 
acestor valori, fie să le mini
malizeze sau chiar să le contes
te direct. în acest sens, s-a cău
tat transformarea atitudinilor 
patriotice ale maselor în para
van al asupririi unor grupuri 
minoritare ori al agresiunii și 
dominației altor popoare ; în a- 
celași sens, a fost încercată pre
zentarea intereselor claselor do
minante drept interese ale în
tregului popor. Aparent opusă,

dar vizînd aceeași denaturare de 
esență a patriotismului autentic 
este și tentativa minimalizării 
sale pînă la dispariție : ubi bene, 
ibi patria (unde-i bine, acolo-i 
patria) — sloganul caracteristic 
al acestei orientări — nu con
stituie decît înlocuirea realului 
conținut al patriotismului cu sa“- 
tisfacțiile materiale imediate ale 
eventualei dezrădăcinări.

Deși în teritorii restrînse, în 
momente particulare și în viața 
unor indivizi izolați asemenea 
încercări s-au realizat cîteodată, 
sentimentul patriotismului au
tentic s-a păstrat și s-a dezvol
tat continuu în concepția despre 
viață a maselor populare, în 
gîndirea și cultura progresistă, 
în tradiția revoluționară. împo
triva unor asemenea denaturări 
se ridica Tudor Vladimirescu a- 
tunci cînd replica unui boier : 
„Pesemne dumneata pe norod,

cu al cărui singe s-a hrănit și 
s-a poleit tot neamul boieresc, 
îl socotești nimic, numai pe je
fuitori îi numești patrie... Dar 
cum nu socotiți dv. că patria se 
cheamă norodul, iar nu tagma 
jefuitorilor" ; împotriva unor 
asemenea denaturări este ex
primată adevărata „iubire de 
moșie" a lui Mircea în cunoscu
tele versuri eminesciene : „Eu ? 
îmi apăr sărăcia și nevoile și 
neamul... / Și de-aceea tot ce 
mișcă-n tara asta, rîul, ramul. / 
Mi-e prieten numai mie..." ; îm
potriva unor asemenea denatu
rări a luat atitudine permanentă 
Partidul Comunist Român în 
toate momentele activității sale 
revoluționare : în ilegalitate. în 
lupta pentru cucerirea puterii 
politice, în anii edificării noii 
orînduiri, în stabilirea obiecti-

(Continuare in pag. a lll-a)

Scriind despre oameni tineri, aflați în
tr-un timp al formării, al gîndului despre 
viață, ai uneori sentimentul că destinul lor, 
așa cum și-l prefigurează ei înșiși, este o 
curgere lină în tipare clare, prestabilite. 
Sentiment ce se referă poate mai mult la 
virtualități, un fel de „cec în alb” pe ca- 
re-l acorzi vîrstei, capabilă de entuziasm, 
de imaginație, de inteligență și putere de 
asimilare caracterizînd, pe drept cuvînt, 
media calitativă a unei generații. Și e fi
resc să-i urmă- ________________ 
rești apoi pe a- 
ceștia în 
impactului 
profesia, cu a- 
cel teren 
care idealul 
trebuie să pri
mească ampren- _____________________

o
deloc pretențios numită, a adevă- 

O fază unde îndrăzneala

faza
cu

în

tru o viață întreagă, cunoscut și iubit de 
colegi, stimat de profesori pentru maturi
tatea și dăruirea cu care știa să rezolve, 
să ridice ia rangul de datorie personală 
fiecare sarcină obștească ori profesională. 
Îmi era greu să-l închipui în afara acelui 
spațiu, în afara acelei condiții de student 
complet, deși îmi vorbea despre medicină 
ca despre o pasiune definitivă, ca despre 
un destin asumat, deplin conștient de difi
cultatea, dar și de frumusețea lui. La re-

7
cercetare, proiectare șl servicii 
pentru integrarea învățămîn- 
tului superior cu producția și 
cercetarea științifică. Acest act 
normativ răspunde necesităților 
actuale ale dezvoltării și per
fecționării învățămîntului su
perior, adîncirii dialogului aces
tuia cu cercetarea și producția, 
formării unor cadre de specia
liști cu o pregătire multilate
rală.

Se prevăd înființarea și or
ganizarea unor unități de pro
ducție, cercetare, proiectare, 
cercetare-proiectare, comerciale 
și servicii subordonate atit mi
nisterelor, altor organizații cen
trale de profil, centralelor in
dustriale, întreprinderilor, cît 
și instituțiilor de învățămînt su
perior. în funcție de complexi
tatea. volumul și specificul ac
tivităților, precum și de efecti
vele de studenti și personal di
dactic, aceste unități se împart 
în trei categorii. Prima categorie 
cuprinde întreprinderi organiza
te pe principiul gestiunii eco
nomice avînd personalitate ju
ridică, subordonate ministerelor, 
celorlalte organizații centrale 
de profil sau centralelor indus
triale, 
prinde 
secții, 
loturi, 
producție artistică, unități 
cercetare, proiectare, 
oficii de studii și expertize. À- 
cestea vor face parte din struc
tura unităților economice de 
profil sau organizațiilor de cer
cetare și proiectare, fiind direct 
subordonate acestora și institu
țiilor de învătămînt superior. 
Ultima categorie cuprinde secții, 
ateliere, centre de 
ratoare. stații-pilot, 
producție artistică, 
rouri, oficii cu un 
restrîns de activități de produc
ție, cercetare, proiectare, ser
vicii, expertize, analize, încer
cări. studii tehnico-economice șl 
alte activități similare, care fac 
parte din instituția de învăță
mînt superior. în același regim 
se pot organiza asemenea acti
vități și la catedre. în cadrul a- 
cestor unități pot participa stu
denti și cadre didactice de la 
mai multe instituții de învătă
mînt superior. în unitățile 
menționate conducerea, adminis
trarea și executarea lucrărilor 
necesare realizării sarcinilor de 
producție, cercetare, proiectare 
și servicii se asigură cu parti
ciparea directă a personalului 
didactic în cadrul normelor di
dactice. Rectorii și prorectorii 
instituțiilor de învățămînt su
perior coordonează întreaga 
activitate de integrare, decanii, 
prodecanii, șefii de catedre și 
profesorii coordonînd activită
țile din secții, ateliere, labora
toare, statii-pilot, centre de 
calcul în care își desfășoară ac
tivitatea studenții.

O parte a indicațiilor Decre
tului se referă la lucrările pe 
care vor trebui să le execute 
studenții în procesul integrării, 
precum și la măsurile care tre
buie luate pentru a asigura rea
lizarea unor indici productivi

A doua categorie cu- 
fabrici, uzine, ateliere, 

ateliere-școală, șantiere, 
linii-pilot, studiouri de 

de 
birouri și

calcul, labo- 
studiouri de 
colective bi- 
volum mai

L. LUSTIG
C. STÄNCULESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

L-am găsit acolo, la puțin timp după ce 
devenise medic. Spun „devenise" avînd con
vingerea că există cel puțin două meserii, 
cea de medic și cea de profesor, în care, 
ca să exiști, nu e suficientă o diplomă de 
facultate. Trebuie să fii recunoscut și ac
ceptat ca atare de oameni, trebuie să pri
mești votul de încredere ce ți se dă numai 
după susținerea unor probe decisive. La 
cîteva luni după numirea lui la Nereju, 
doctorul Mînea căpătase dreptul de a fi 

căutat cu încre
dere de cei 
din sat, de a 
fi consultat în 
probleme ce nu 
țineau numai de 
cadrul medici- 
nei, de a fi so
cotit un 

_ al obștei,
răcind o operație rapidă prin 

unui tăietor de
Umblînd

O ecuație de caracter
de Nicolae Dan Fruntelată

ta realului,
fază,
rului total.
se cere acoperită de fapte, unde visul se 
cîntărește cu măsură palpabilă, dură cîteo
dată, unde a-ți 
răspunde prompt

Am verificat o 
racter în evoluția 
trecută student la Medicina ieșeană, pe 
nume Ion Mînea. Student de prima linie, 
activist al organizației studențești, „om po
trivit la locul potrivit”, așezat în studenția 
lui, în rosturile și răspunderile lui, ca pen-

face meseria înseamnă a 
și competent unor situații, 
astfel de ecuație de ca- 
unui tinăr, pînă în toamna

partizarea în producție, deși se putea în
scrie la internat rămînînd în iași, orașul 
studenției lui, Ion Mînea a ales postul de 
medic de circumscripție într-un sat din mar
ginea Vrancei, în cotul Carpaților, departe 
de avantajele pe care i le putea oferi o 
clinică, prezența unor profesori ori a unor 
colegi experimentați. Medic la Nereju, sat 
de muncitori forestieri, loc cu iarnă grea și 
vară sălbatică și ciudată cum e-n inima 
muntelui, loc unde se poate începe o me
serie ca un risc pe cont propriu, pe care 
trebuie să-l elimini fără ezitare prin dra
gostea și dăruirea pentru oameni.

locului. T” 
care salva mîna 
ne, rănit de secure.

om
al

lem-
. ------ --------- noap

tea cițiva kilometri de dealuri pentru a a- 
junge la un copil bolnav. învățînd să pună 
un diagnostic exact după descrieri făcute 
în dialectul bătrînilor vrînceni. Știindu-I 
după nume și obiceiuri pe fiecare om din 
saț- Și citind noaptea, între două „che
mări", reviste proaspete de specialitate 
pentru a da greutate de ultimă oră știin
țifică consultațiilor din dimineața următoare,

(Continuare în pag. a lll-a)
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iste CULTURA DE MASĂ
Apărută recent la Editura 

științifică și enciclopedică, car
tea iui Ioan Jinga, Cultura de 
masă, reprezintă fără îndoială 
un punct de referință în dome
niul literaturii române de spe
cialitate. în comparație cu alte 
contribuții de acest gen, limi
tate îndeobște, cu cîteva excep
ții (Socialismul și cultura de 
masă de C. Potîngă este una 
dintre ele), la stadiul aderării 
sau delimitării de teze de mai 
largă circulație, lucrarea de 
față reprezintă un punct de ve
dere personal, sistematic, ela
borat cu rigoare. Obiectivul e- 
sențial al autorului, urmărit cu 
consecvență, explorat în articu
lațiile lui intime, îl constituie 
conducerea științifică a activi
tății cultural-educative de masă. 
Acesta este de fapt concep
tul cu care operează Ioan 
Jinga, nu cel de „cultură de 
masă“, care dă titlul volumului, 
incit este cazul să ne întrebăm 
dacă autorul consideră că între 
cei doi termeni sînt raporturi 
de perfectă sinonimie. Se su
prapun oare sferele lor seman
tice ? Este o întrebare pe care 
și-a pus-o probabil și semnata
rul volumului, fiindcă incă de 
la primele pagini este definit cu 
siguranță însuși conceptul, ex
trem de controversat, pretabil la 
varii interpretări, de „cultură 
de masă“. Fără a se pierde în 
nuanțe și delimitări inutile, 
care au minat de pildă eficiența 
demonstrativă a unor volume 
precum Contribuții la sociologia 
culturii de masă (Ed. Acade
miei, 1970), argumentînd strîns, 
am zice silogistic, autorul ne 
propune o definiție convingă
toare, cu valoare de instrument 
de lucru. în viziunea lui Ioan 
Jinga, activitatea cultural-edu- 
cativă de 
zonă a 
indiferent 
situează 
lor 
ra 
țămînt școlar și pentru adulți“. 
în funcție de mijloacele impli
cate în acest efort educațional, 
autorul distinge o accepție mai 
largă a termenului, vizînd in
tervenția mijloacelor moderne 
de comunicare culturală, a in
stituțiilor de spectacole Ș.a. și 
una mai restrînsă, dar curent 
utilizată pe parcursul lucrării, 
referitoare la munca așezămin-

telor culturale atît din mediul 
urban, cît și din cel rural.

Odată definit domeniul 
clarificate premisele. autorul 
răspunde unor întrebări funda
mentale ce constituie de fapt 
axele coordonatoare ale demon
strației, susținînd, subtextual po
lemic, că o conducere științi
fică a activității cultural-edu
cative de masă este necesară 
și posibilă, unele principii și 
metode ale științei generale a 
conducerii fiind valabile, bine
înțeles cu corectivele de ri
goare, și in această sferă, so
cotită de unii incompatibilă cu 
planificarea și „cuantificarea“.

Și

țile locale), iar, pe de alta, pen- 
a 

audio-vizuale în 
cultural-educativă, 

a-

masă „cuprinde acea 
educației oamenilor 
de vîrstă care se 

in sfera activități- 
cxtrașcolare, deci în afa- 

diverselor forme de învă-

Sistemul național de activitate 
cultural-educativă de masă nu 
este privit în sine, ci raportat 
în permanență atît la cele e- 
xistente în alte țări : socialiste, 
capitaliste dezvoltate și cele ale 
lumii a treia, cît și la tradițiile 
românești. Funcțiile și caracte
risticile acestui sistem sînt re
liefate metodic, concluzia auto
rului fiind că de exemplara lor 
convergență, științifică funda
mentată, depinde dezvoltarea 
plenară, armonioasă a persona
lității umane, obiectiv central 
al politicii culturale a partidului 
nostru.

Unul din cele mai substanți
ale capitole ale cărții este cel 
consacrat relațiilor dintre așe- 
zămintele culturale și mijloa
cele comunicației de masă, lu
cru dealtfel firesc într-o epocă 
de „civilizație a imaginii“. Con
trar teoriilor ce identifică în te
leviziune un factor de concu
rență pentru activitatea din a- 
șezămintele culturale, loan Jin
ga afirmă că cea din urmă nu 
poate fi tratată ca o entitate 
izolată, „indiferentă“ în raport 
cu mijloacele mass-media. Ca 
atare, se pledează pe de o parte, 
pentru adaptarea activității cul
tural-educative la noile reali
tăți (adaptare prin care se în
țelege punerea unui apăsat ac
cent pe favorizarea creației 
culturale, pe dezbaterea, ur
mată de acțiuni concrete, a u- 
nor aspecte generate de realită-

tru integrarea mass-mediei, 
mijloacelor 
activitatea 
îndeosebi în aceea care se 
dresează preponderent tinere
tului. Tezele sînt, firește, juste, 
dar era necesară și o insistență 
mai mare asupra rolului 
torului 
potențialului 
Cum se 
pasiv al 
efectivă, 
utilizate 
biectul 
subiect al ei, iată cîteva între
bări la care autorul răspunde, 
după părerea noastră, cam su
mar. Nu-i mai puțin adevărat 
însă că loan Jinga n-are pre
tenția de a fi afirmat lucruri 
definitive. Așa cum este con
cepută, cartea sa este mai ales 
o invitație la dezbatere adresată 
specialiștilor, activiștilor cul
turali, cititorilor, un apel la a- 
dîncirea temei investigate.

Secțiunea prin excelență o- 
riginală, care certifică aptitu
dinile de teoretician ale autoru
lui, este aceea dedicată evaluă
rii eficienței activității cultural- 
educative. conducerii ei științi
fice. O problemă care se cerea 
depășită a fost în acest caz pu
ținătatea, absența chiar, a unor 
încercări similare. Precizînd ni
velele la care se realizează con
ducerea științifică în acest do
meniu „inefabil“ : unul central, 
un altul local și un al treilea 
instituțional, loan Jinga pro
pune o structură organizatorică 
adecvată. Actul conducerii ști
ințifice a așezămîntului cultu
ral presupune ca elemente con
stitutive planificarea, organi
zarea. comanda, coordonarea și 
controlul. Pledînd pentru apli
carea specifică a principiilor 
generale ale științei conducerii, 
dar și pentru principii speci
fice acestui domeniu, autorul 
formulează o incitantă schemă 
de evaluare a eficienței unui 
program cultural-educativ.

Cultura de masă de loan Jin
ga este una din cărțile ce indică 
maturizarea literaturii române 
de specialitate, un instrument 
prețios pentru specialiștii și ac
tiviștii culturali în munca de 
făurire a omului nou.

fac- 
subiectiv în activizarea 

cultural local, 
trece de la consumul 
culturii la crearea ei 
ce modalități trebuie 

pentru a determina o-. 
educației să devină

IOAN ADAM

în Hobița lui Brâncuși • •

Hotelul „Alpin“ de la cota 1 400 — Sinaia
Foto : AGERPRES

Zile decisive
în campania

în S.M.A. din județul Galați, 
revizuirea și reparația mașini
lor agricole se apropie de sfîr
șit. Aceste acțiuni au fost deja 
încheiate la S.M.A. Drăgușeni, 
Cudalbi, Berești, Cavadinești și 
Nicorești. Din ultima operativă 
de la Trustul S.M.A. aflăm de 
asemenea că au fost reparate în 
totalitate semănătorile pentru 
păioase și grapele cu disc.

— Pînă la 15 februarie, deci 
cu 5 zile înainte de termen, ne 
declara inginerul Mureșel Popa,, 
directorul trustului, vom în
cheia acțiunea de reparare 
toate mașinile agricole.

Ceea ce ne reține însă în 
mul rînd atenția este un 
fapt : o organizare nouă mult 
mai judicioasă și avantajoasă 
din punct de vedere economic 
a acestei activități în cadrul

la

pri
ait

de reparații
trustului. Toate reparațiile ca
pitale se execută în centrele 
specializate : tractoarele
S.M.A. Sendreni, Vameși 
Tecuci, remorcile la S.M.A. Cu
dalbi, mașinile pentru comba
terea dăunătorilor la Nicorești. 
în aceste condiții calitatea re
parațiilor a sporit simțitor. In 
al doilea rînd, tot în cîteva cen
tre specializate s-a asigurat re- 
condiționarea unor agregate și 
ansamble de mașini agricole 
care se găsesc mai greu. Pînă 
în prezent au fost recondițio
nați 520 arbori de motori, ceea 
ce înseamnă o economie de 
500 000 lei, 460 cilindri de motor, 
economisindu-se astfel 46 000 
lei și 61 bucăți de bloc-motor.

la 
Și

I. CHIRIC

Am fost la Hobița cu doi ani 
în urmă, într-o zi fierbinte de 
vară. Tonurile de culoare care 
dominau erau mai curînd ale 
toamnei. Pe un singur deal, bo
tezat de localnici „Cioaca", con
trasta puternic verdele castani
lor.

Mi-am amintit atunci că-n 
monografia sa închinată lui 
Brâncuși, regretatul critic de 
artă Petru Comarnescu a scris 
despre plăcerea marelui artist 
de a-și invita 
nii la umbra 
dealul Cioaca, 
venea în țară.

Și tot atunci am înțeles, în 
acea zi fierbinte de vară, min- 
dria pe care o trăia marele ar
tist, cind trebuia să vorbească 
de climatul dulce al ținuturilor 
natale.

Castanul comestibil de Tis
mana are nevoie, pentru dez
voltarea sa, de acest climat, ase
mănător celui mediteranean din 
unele provincii din sudul Spa
niei. Franței și Italiei.

Pentru că patria castanului 
comestibil este Asia Mică. El a 
fost adus mai întîi în Grecia pe 
la anul 504 î.e.n. La noi în țară 
l-ar fi adus romanii. Prima în
semnare despre existența sa 
aparține dr. Constantin Caracaș 
într-o lucrare grecească despre 
„Topografia Valachiei“ apărută 
în 1830. In 1864 Ulrich Hoffman,

castanii ră- 
am meditat 
sincronizeze 
in 1976 con-

rudele și priete- 
unui castan pe 
atunci cînd re-

de la vechea Școală de medi
cină din București, îl semnalea
ză „în munții Vilciei și Gorju- 
lui" (Tismana).

Sub unul dintre 
mași pe acel deal 
cum ar putea să-și 
tensiunea spirituală
sătenii lui Constantin Brâncuși 
cu măreția momentului, cînd în
treaga lume-i sărbătorește cen
tenarul nașterii.

Și atunci dintre toate gîndu- 
rile care-mi frămîntau mintea 
unul singur, simplu, a căzut în 
domeniul posibilului. Plantatul 
pomilor.

Ce alt lucru ar putea să în
treacă într-o ordine sentimen
tal românească acest act, care 
simbolizează de veacuri comu
niunea românului cu natura !

Iar pentru ca întreaga lume 
să cunoască măreția faptei lor, 
a hobițenilor, m-am gindit c-ar 
trebui să planteze pe dealul 
„Cioaca“ 100 de castani de Tis
mana.

Fiecare arbore va simboliza 
prin viața și fructele sale, pen
tru generațiile viitoare, nemai
pomenita tensiune spirituală pe 
care oamenii acestor locuri au 
trăit-o în 1976, cînd au sărbăto
rit la Hobița centenarul nașterii 
lui Brâncuși.

dr. MARIN STAN

OPT ORE PLUS EXPERIENȚA
Tocuț — secretarul comi
tetului U.T.C. din întreprin
dere — pentru executarea 
în cooperare cu alte între
prinderi a unor componente ne
cesare în procesul de fabricare 
a mobilei și pentru utilizarea 
unor deșeuri din placaj cu gro
simea de 30 mm la confecțio
narea scaunelor de tip „Maria
na“. ' 
studiu, pe lingă o sporire sub
stanțială a producției, va fi va
lorificată în circuitul productiv, 
o mai mare cantitate de deșe
uri.

Am mai reținut de pe agenda 
de lucru a tinerilor ingineri și 
specialiști de la C.P.L. Oradea 
numeroase alte studii ce vor fi 
aplicate în anul 1976. Ele vi
zează construirea unor linii me
canizate de transportare a mo
bilei de pe banda de montaj 
pînă în vagoane, asimilarea de 
noi produse cu calități estetice 
și funcționale ridicate și redu
cerea efortului fizic în secțiile 
debitări și prelucrări masive. 
Tot în acest an vor fi proiec
tate și executate în întreprinde
re numeroase utilaje care pînă 
anul trecut se importau și se 
vor mecaniza în întregime pro
cesele de producție în Fabrica 
de mobilă „Alfa“ din Oradea. 
Rezultatele bune obținute în 
luna ianuarie și prima decadă 
a lunii februarie prin depășirea 
sarcinilor de producție la toți 
indicatorii ca, dealtfel, hotărâ
rea cu care toți oamenii muncii 
acționează în această perioadă 
pentru modernizarea celor 5 
fabrici ale combinatului și con
tinua perfecționare a produse
lor fabricate, constituie garan
ții sigure că tînărul colectiv de 
muncă bihorean va contribui 
prin activitatea de fiecare zi 
la afirmarea plenară a științei, 
a organizării în toate domeniile 
muncii, pe toată durata cin
cinalului actual.

(Urmare din pag. I)
montaj mobilier cu finisaj mat 
a condus la creșterea producti
vității muncii p4 linia respec
tivă cu 12,2 la Altă. Prin con
struirea, în atelierul mecanic 
al combinatului a unei benzi 
transportoare etajate cu acțiu
ne mecanică și gruparea ope
rațiilor pe faze — utilaj de 
mare complexitate care trebuia 
adus din import — numărul 
muncitorilor din sectorul res
pectiv s-a redus la jumătate, 
iar executarea 
sită acum un 
mic.

Prin analiza 
lităților existente de sporire a 
productivității la fiecare loc de 
muncă, prin reproiectarea unor 
utilaje sau tehnologii, în anul 
1975 au fost obținute economii 
la prețul de cost în valoare de 
peste 2 600 000 lei, iar produc
ția realizată pe metru pătrat a 
crescut cu peste 13 000 lei — 
față de 12 000 lei, media reali
zată pe centrală. Pentru fiecare 
produs fabricat în întreprinde
rile combinatului se întocmește 
un studiu bazat pe analiza va
lorii, prin care se urmărește 
realizarea unei calități superi
oare și o înaltă funcționalitate, 
cu un efort material și uman 
cit mai mic. Rezultate deose
bite în această direcție au fost 
obținute prin agregarea mași
nilor de lustruit și a mașinilor 
de calibrat, confecționarea unor 
benzi și poduri transportoare, 
reproiectarea unor tehnologii de 
fabricare a mobilierului. Dintre 
studiile cu cea mai mare efi
cientă în producție am notat 
pe cele întreprinse de tînăra 
economistă Cornelia Vesa pen
tru optimizarea loturilor de 
fabricare a banchetelor și eta
jerelor de tip „Beiuș“. destina
te exportului, sau studiul întoc
mit de tehnicianul Viorel

Prin aplicarea acestui

(Urmare din pag. I)
de cercetare compatibili cu

operațiilor nece- 
efort mult mai

atentă a posibi-

CENTRALA INDUSTRIALĂ DE UTILAJ TEHNOLOGIC, CHIMIC, 
PETROLIER Șl MINIER 

cu sediul în București, Calea Griviței Nr. 355-357
ÎNCADREAZĂ:

revizori contabili cu studii superioare economice sau studii 
medii și stagiu pe funcții de control financiar intern, cu res
pectarea prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Relații , la telefon : 65 42 45.

Costică Ungureanu, comuna 
Rădășeni, județul Suceava. Fie
care tinăr trebuie să participe, 
potrivit pregătirii pe care o are 
sau o dobîndește, la realizarea 
sarcinilor construcției socialiste 
în țara noastră. Am apreciat 
faptul că dv., absolvent al li
ceului teoretic, ați solicitat aju
torul nostru ca să vă calificați. 
Comitetul județean al U.T.C., 
chiar primul secretar, tovarășul 
Mihai Hanganu, s-a ocupat de 
rezolvarea cazului dv. Numai 
că dv. nu ați manifestat spirit 
de răspundere după ce ați fost 
încadrat. Așa, de exemplu^ la 
Filatura.........................
ticeni, unde 
lificați ca 
v-ați luat 
fiți disciplinat 
lizați sarcinile de producție. Co
lectivul de muncitori, brigada în 
care ați fost repartizat, v-a 
primit cu dragoste. Dar după 
două zile ați părăsit nejustificat 
locul de muncă. Ulterior, deși vi 
s-au creat condiții să vă califi
cați la I.M. și I.R.A. Suceava 
modelor sau strungar, ați refu
zat. Nu este suficient să vă ex
primați dorința de a munci. 
Trebuie s-o dovediți cu fapte.

Locatarii căminului de nefa
miliști — Combinatul de fibre 
sintetice Iași. Problemele pe 
care le-ați sesizat au fost ana
lizate de către o comisie con-

de in și cînepă Făl- 
urma să vă ca- 
lăcătuș mecanic, 
angajamentul să 

și să rea-

stituită la propunerea Comite
tului județean al U.T.C., comisie 
din care au- făcut parfe un 
membru al comitetului de par
tid, secretarul comitetului U.T.C. 
și președintele comitetului sin
dicatului. S-au constatat serioase 
neajunsuri, în cea mai mare 
parte din vina locatarilor, sem
nalate și cu alte prilejuri de 
către comisiile mixte care pe
riodic efectuează controale in 
cămine. Pentru neajunsurile 
constatate s-a stabilit destitui
rea tovarășului Georgescu Spi- 
ridon din funcția de administra
tor. Statul investește însemnate 
sume de bani peptru a crea ți
nerilor' condiții de viață tot mai 
bune. Dv„ locatarii, aveți obli
gația să respectați regulamen
tul de funcționare al căminului, 
să păstrați,. în bune condițiuni, 
bunurile ce v-au fost puse la 
dispoziție. S-a procedat just în 
cazul descongestionării camere
lor de reșouri (instalațiile im
provizate sint permanente surse 
pentru incendii), valorificarea 
sticlelor de băuturi și imputarea 
cazarmamentului folosit in alte 
scopuri și deteriorat. Potrivit 
regulamentului au fost excluși 
din cămin locatarii care n-au 
înțeles să respecte regulile de 
conviețuire civilizată. Această 
măsură se va lua ori de cîte ori 
vor fi asemenea situații.

Iosif Marcel Popa, comuna

Câmpanl, județul Bihor. întru- 
cît organele la care v-ați adre
sat nu v-au rezolvat problema 
care, după părerea noastră, nu 
suferea amînare, am solicitat a- 
jutorul Comitetului județean al 
U.T.C. Am fost infarinati că în 
sfîrșit 8-a făcut lumină în ca
zul dv. Ați fost încadrat geolog 
la Exploatarea minieră Bihor cu 
sediul în orașul Dr. Petru Groza. 
Vă dorim succes și așteptăm ca 
prin dv. să cunoaștem diverse 
aspecte din munca șl viața co
legilor, inițiative ale organiza
ției U.T.C.

Elena Tecău, comuna Șuiei, 
județul Argeș. Sigur că da, un- 
de-i lege nu-i tocmeală, și dv. 
aveți dreptate. Concursul orga
nizat pentru ocuparea postului 
de muzeograf-conservator la 
Muzeul din Golești nu s-a des
fășurat în conformitate, cu pre
vederile legislației muncii. Față 
de această situație. Consiliul 
Culturii și Educăției Socialiste, 
serviciul organizatoric, cadre și 
învățămînt, care a cercetat se
sizarea, ne-a comunicat că con
cursul respectiv a fost anulat. 
Urmează să se organizeze un 
nou concurs a cărei dată se va 
anunța la timp.

Maria Gheorghiu, Pucioasa, 
județul Dîmbovița. Alocația de 
stat se acordă pentru copiii în 
vîrstă de pină la 16 ani împli
niți, prevedere stipulată în De
cretul 285/1960 art. 2, al. 4. Chiar 
dacă v-ați fl continuat cursurile 
școlare, întl’urât ați împlinit 
vîrsta de 16 ani nu mai benefi
ciati de alocație.

LIDIA POPESCU
AL. IANCU

O AGRICULTURĂ DINAMICĂ
(Urmare din pag. I)

podăriile agricole ale populației 
care, pe baza sprijinului sub
stanțial acordat de către stat 
pentru valorificarea potențialu
lui lor productiv, și-au mărit a- 
portul la satisfacerea nevoilor 
proprii de consum, la formarea 
fondului de stat, cit și la apro
vizionarea populației. După 
calcule estimative, produsele a- 
limentare din gospodăriile pro
prii ale populației, precum și

u

și ------ -
obligațiile impuse de procesul 
instructiv-formativ. Astfel, se 
subliniază că studenților trebu
ie să li se asigure posibilitatea 
să realizeze lucrări aferente lo
cului de muncă repartizat, ca 
muncitori ori alt personal de 
execuție, sub îndrumarea directă 
a cadrelor didactice, precum și 
a cadrelor de specialitate din 
unitățile cu care . învățămîntul 
colaborează in realizarea pro
gramului de integrare. Pentru 
ca, într-adevăr. să se creeze un 
cadru optim de folosire a po
tențialului de muncă și creație 
a studenților și cadrelor didac
tice se prevede ca în unitățile 
depinzînd juridic de unități de 
profil, deci aflate în dublă 
subordonare, să li se asigure po
sibilitatea de a executa cu pre
cădere produse, repere, suban- 
samble. și aparatură cu per
formanțe ridicate, care în pre
zent se procură din import.

în acest sens, în funcție de 
baza materială existentă, mi
nisterele de resort și organele 
centrale de profil vor trebui să 
asigure unităților de învăță- 
mint pe care le patronează din 
indicatorii aprobați, precum și 
din planul dezvoltării econo
mice și sociale, dotările nece
sare, cu grad ridicat de tehni
citate, cît și utilizarea maximă 
a celor existente pentru 
cinile de producție și 
tare să fie îndeplinite la 
nivel cit mai ridicat.

Răspunderile factorilor eco
nomici, din structura cărora fac 
parte unitățile în care se reali
zează integrarea și sînt parteneri 
la îndrumarea practicii studen
ților, se amplifică prin 
că indicatorii de plan 
și financiari, precum 
loacele bănești ale 
subordonate fac parte 
gură prin planurile ministerelor

ca sar- 
cerce- 

un

aceea 
economici 
și mij- 
unităților 
și se asi-

și ale celorlalte organe centrale 
de profil, indicatori ce sînt sta
biliți și aprobați de către titu
larii de plan, cu acordul insti
tuției de învățămint superior 
respective. Totodată, se subli
niază că materiile prime, semi
fabricate și materialele necesa
re executării producției se 
asigură de către beneficiari la 
sediul unităților de producție. 
Materiile prime și materialele 
destinate autodotării se cuprind 
în planurile de aprovizionare 
ale instituțiilor de învățămînt 
superior.

în Decret mai sînt incluse și 
însemnate reglementări privind 
necesarul de personal tehnic, 
economic și de altă specialitate, 
asigurat cu precădere din rîndul 
personalului didactic și al stu
denților, cu un număr restrîns 
de personal permanent, ca și 
unele norme referitoare la asi
gurarea îndrumării studenți
lor de către muncitori, precum 
și facilitățile de care benefi
ciază studenții — ca asigurarea 
hainelor de protecție, potrivit 
reglementărilor în vigoare pe 
ramuri de producție, a trans
portului și cazării pe timpul 
realizării sarcinilor integrării.

Desigur, ca și pînă acum un 
loc important în procesul in
tegrării învățămîntului cu pro
ducția și cercetarea îl ocupă 
realizările efective de producție 
și cercetare (dealtfel, în Decret 
se arată că un student va rea
liza un coeficient de 0,3 din 
norma muncitorului, aceasta de- 
pinzînd de gradul de dificultate 
al activității 
ca stimulent 
studenților __ _____ ,
trivit rezultatelor obținute 
activitatea de integrare, 20 
sută din valoarea manoperei, 
care va fi vărsată lunar unității 
de învățămînt superior) — dar 
nici o clipă nu poate fi trecut 
pe planul al doilea factorul

prim al acestui proces — cel 
formativ-educativ.

Ca o sarcină imediată reieșită 
din Decret, în 60 de zile Mi
nisterul Educației și învăță- 
mîntului, Comitetul de Stat al 
Planificării , Ministerul Finan
țelor, Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, Direc
ția Centrală de Statistică vor 
elabora metodologia specifică 
de planificare, evidență și ra
portare a activităților cuprinse

în programul de integrare. Pre
vederile Decretului se aplică 
învățămîntului superior teh
nic și economic și, după caz, 
învățămîntului universitar, în
vățămîntului superior pedago
gic și artistic.

în decursul celor doi ani în 
care obiectivele actualului De
cret se aplică experimental, se 
vor putea trage concluzii impor
tante, menite să ducă la defi- 
nitivâfea cadrului integrării, 
propriu școlii noastre superioa
re.

Pentru asociațiile studenților 
comuniști, ca și pentru toți stu
denții, această perioadă trebuie 
să constituie un teren propice 
de acțiune și inițiativă în ca
drul aplicării prevederilor De
cretului ; din . 
sînt așteptate observații, soluții 
și contribuții cri^i“?’?---- "s

definitivarea 
integrare a

cu cercetarea și pro-

produsele desfăcute pe piață de 
către cooperatori și țărani cu 
gospodării individuale, dețin în 
consumul populației o pondere 
de peste 40 la sută la carne, 50 
la sută la lapte și produse lac
tate. circa 65 la sută la ouă, 55 
la sută la legume etc.

în sfîrșit, cincinalul 1971— 
1975 a fost perioada unor pro
funde perfecționări a politicii 
de retribuire a muncii și de ri
dicare a veniturilor țărănimii. 
Astfel, încă la începutul cinci
nalului s-a introdus venitul lu
nar minim garantat, majorat a- 
poi succesiv și diferențiat pe 
ramuri de producție, după im
portanța și dificultatea lor. De 
asemenea, In această perioadă 
s-au mărit prețurile de contrac
tare la o serie de produse ani
maliere și au fost aplicate 
scutiri și reduceri de impozite 
pe veniturile țăranilor. Ca ur
mare, la sfîrșitul cincinalului, 
veniturile reale ale țărănimii au 
fost cu 60 la sută mai mari de- 
cît în 1970. De reținut că indi
cele veniturilor reale ale țără
nimii, provenite din .munca în 
C.A.P. șî gospodăriile personale 
pe o persbahă activă (luînd

drept bază nivelul anului 1950), 
a ajuns în 1975 la 335 la sută.

Subliniind toate aceste suc
cese, remarcăm faptul că ele 
puteau fi mai ample dacă unele 
deficiențe în organizarea pro
ducției, în utilizarea pămîntu- - 
lui și a amenajărilor pentru 
irigații, în executarea lucrări
lor agricole, în asigurarea bazei 
furajere, in creșterea și îngriji
rea animalelor, în aplicarea 
măsurilor sanitar-veterinare, în 
selecția și organizarea repro
ducției animalelor n-ar fi ac
ționat ca 
sporire a 
animale.

Dincolo 
prin investițiile efectuate, prin 
experiența acumulată în prac
ticarea unei agriculturi moder
ne, intensive, prin interesul
crescînd din partea țărănimii
pentru sporirea producției si a 
propriilor venituri, cincinalul 
încheiat reprezintă o bază trai
nică pentru realizarea cu suc
ces a obiectivelor fixate în do
meniul agriculturii prin noul 
cincinal al revoluției tehnico- 
științifice.

factori limitativi de 
producției vegetale și

de toate acestea însă,

partea acestora

desfășurate, 
se prevede 

să le revină,

sprijine 
mului de 
mîntului 
ducția.

originale care să
progra- 
învăță-

LUCRĂRI DE RESTAURARE 
A UNOR VECHI EDIFICII

monu-Sub egida Direcției 
mentelor istorice se desfășoară 
lucrările de restaurare a unor 
importante edificii, vechi și 
prețioase testimonii ale civiliza
ției medievale românești. Se 
află în fază avansată restaura
rea ansamblului arhitectonic 
de la Călui (comuna Oboga, 
jud. Olt), străvechi lăcaș ctito
rit de frații Buzescu în anul 
1588. Acest monument. clădit 
după toate ■ probabilitățile pe 
locul unei biserici mai vechi 
de pe vremea lui . Neagoe Ba
sarab, constituie una din cele 
mai importante verigi în evo
luția arhitecturii românești. ■ De 
un interes deosebit este păstra
rea aici a portretului lui Petru 
Cercel, precum și a singurului 
portret în frescă al lui Mihai 
Viteazul, pictat de Mina Zu
gravul între anii 1593 și 1594. 
Anul acesta va fi terminată și 
restaurarea Bisericii Tîrgului 
din Tîrgoviște, clădită în anul

1564 prin osîrdia 
Udriște Năsturel, 
domnitorului Matei ______
Edificiul care a avut în de
cursul timpului și o însemnată 
funcție laică, datorită aparte
nenței sale la breasla negusto
rilor, va fi readus la forma 
inițială prin construcția din 
temelii a două turle care s-au 
prăbușit în cutremurul de la 
1802. De asemenea, va fi redată 
circuitului“ ffluz&al și turistic al 
țării Mănăstirea Cobia„ .de lin
gă Gâfești,’ridicată’în "anul 1 572. 
Acest ansamblu este singurul 
monument construit în întregi
me' din* piatră șnjălțuiță și pri
mul -care,' -prin cele -patru turle 
ale. sale, reproduce plastica mo-' 
numentală a Mînăstlrii Curtea 
de Argeș. Săpăturile arheologi
ce au dus la descoperirea mor- 
mîntului ctitorului, marele spă
tar Badea, aflat într-o ' absidă 
din colțul de sud-vest al edifi
ciului.

cărturarului 
cumnat al 

Basarab.

sa

ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS,

în condițiile și stagiul prevăzute de Legea nr. 12/1971 :

ÎNTREPRINDERE DE STAT,
eu sediul în București, str. Sosianu nr. 27-29, sectorul 5, 

telefon 41 04 80 - interior 97

ln micul muzeu al Școlii generale din comuna Runcu, județul 
Dîmbovița

Foto : VASILE RANGA
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șef birou contabilitate 
specialiști tipăritor tipar plan (ofset) 
tipăritor tipar plan ofset categ. V și VI 
conducători auto
muncitori necalificați — bărbați — pentru calificare la locul 
de muncă în cadi'ul formației de lucru tipar plan (ofset).

ÎNTREPRINDEREA UTILAJ TRANSPORT BUCUREȘTI
str. Avrig nr. 29 sector 3, 

de calificare pentru meseria de șofer,Organizează un curs 
cu durata de 6 luni.

Pe timpul școlarizării 
dia retribuției realizate 
perii cursului, iar pentru nefamiliști se asigură cazarea la că
min și masă contra cost.

Candidații trebuie să aibă stagiul militar satisfăcut, vîrsta de 
pînă la 35 ani și absolvenți ai școlii generale.

înscrierile și informații suplimentare se fac în str. Nicolae 
Apostol nr. 93, sector 2 (Colentina, capătul tramvaielor 1, 4, 21, 
autobuzele 55, 76 și 109), tel. 87 55 30,

se asigură o indemnizație egală cu me- 
pe ultimele 3 luni premergătoare înce-

CENTRALA BERII, SPIRTULUI Șl AMIDONULUI

ÎNCADREAZĂ:

• inginer economist pentru probleme de organizare ;
• revizor contabil.

Pentru secția de proiectare :

• inginer instalații sanitare :
• inginer mecanic pentru utilaje.

Pentru Fabrica de bere Rahova :

o

e

strungari ;
frezori ;
matrițeri ; 
rabotori ;
electricieni auto ;
muncitori necalificați. absolvenți ai școlii generale pentru 
calificare în meseria de strungari ;
lucrători comerciali pentru activitatea de distribuție.
Pentru cei din provincie se asigură cazare la căminul unității.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI
TEHNOLOGICE PENTRU

CONSTRUCȚIILOR DE

o

Șl PROIECTĂRI
INDUSTRIA
MAȘINI»

Șos. Olteniței 105, sector 5, București

ÎNCADREAZĂ :
Muncitori strungari, frezori, bohrwerkiști, rectificatori, lăcă
tuși, montatori, electricieni, termiști, vulcanizatori, galvani- 
zatori, vopsitori, categoriile 3—6.
Tehnicieni și maiștri cu experiență în prelucrări mecanice, 
ajustaj-montaj, construcții industriale, tehnologii — normare 
și investiții-construcții.
Economiști.
Ingineri și subingineri în specialitățile : T.C.M., mașini-unel- 
te, mecanică fină, electrotehnică și automatică pentru activi
tatea de cercetare, proiectare, tehnologie, fabricație.
Inginer constructor pentru activitatea de
Ingineri în specialitățile : coroziune și 
(chimiști anorganici), acoperiri cu lacuri 
organici).

investiții.
acoperiri 
și vopsele

metalice
(chimiști

și insta-Ingineri și tehnicieni în specialitățile : echipamente 
lății hidraulice și pneumatice, acționări mecanice și tehno
logia prelucrărilor la rece a metalelor.
Relații la sediul institutului și la telefon : 83 21 70/223.

întreprinderea de mașini grele bucurești,
Șos. Berceni Nr. 104, 

mijloace de transport 9, 22, 41, 102 și 120, încadrează urgent 
următorul personal :

forjori
operatori presă
operatori pod forjare 
încălzitori
termiști
craițuitori piese forjate
zidari șam otori
electricieni A.M.C.
electricieni întreținere
lăcătuși montatori utilaj tehnologic
lăcătuși montatori utilaj energetic 
ștrungari paraleliști 
strungari bohrwerkiști 
strungari caruseliști 
frezori portaliști 
rabotori
conducători auto
pompieri
impegați mișcare căi ferate uzinale
șefi manevră
manevranți vagoane
muncitori necalificați pentru încărcări-descărcări de Vag 
primitori — distribuitori cu gestiune 
dactilografă — temporar

DE ASEMENEA, ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS :
șef secție prelucrări mecanice
șef atelier mecano-sudură
șef serviciu adjunct aprovizionare

• ingineri tehnologi (mecanici, electromecanici și éleitrotehnici 
și tehnicieni în aceleași specialități) 
maiștri cazangii 
maiștri prelucrători prin așchiere 
maistru monteur utilaj tehnologic 
tehnician exploatare căi ferate uzinale 
tehnician topometrist 
tehnicieni și merceologi aprovizionare

Cei interesați se pot adresa zilnic la serviciul personal între 
orele 7,30—13,30.
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ELE
ETICA PATRIOTISMULUI

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Fran
ceze, VALERY GISCARD D’ESTAING, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc pentru urările ce mi le-ați adresat cu ocazia zilei 
mele de naștere și vă pot asigura că nu voi precupeți nici un efort 
pentru strîngerea relațiilor de prietenie care unesc cele două țări 
ale noastre.

PRIMIRE LA
PRIMUL MINISTRU

AL GUVERNULUI
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a primit 
marți pe Gheorghi Pankov, mi
nistrul industriei chimice al 
Republicii Populare Bulgaria.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
analizate modalitățile de extin
dere a cooperării economice, in
dustriale și tehnico-știlnțifice, 
dintre România și Bulgaria, în
deosebi în domeniile chimiei și 
petrochimiei..

La întrevedere au participat 
Mihail Florescu, ministrul in
dustriei chimice, Ion M. Nicolae, 
adjunct al ministrului industriei 
chimice, și Mircea Georgescu, 
adjunct al secretarului Consiliu
lui de Miniștri.

A fost de față Ivan Abagiev, 
ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești.

întrevederea s-a desfășurat 
fntr-o atmosferă prietenească, 
de caldă cordialitate.

legăturilor de colaborare frățeas
că dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia.

La primire a participat tova
rășul Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.'

A fost prezentMiroslav Sulek, 
ambasadorul 
la București.

R.S. Cehoslovace

★
Gheorghe Oprea, 

guvernu-
Tovarășul 

viceprim-ministru al 
lui, a primit, marți după-amia- 
ză, pe Alexander 
nistrul industriei 
de mașini al R.P.

ÎNAPOIERI

PRIMIRI
Marți după-ămiază, tovarășul 

Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit pe Vladimir Ziska, adjunct 
de șef de secție la' C.C. a.l ,P;C. 
din Cehoslovacia, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vi
zită în țara noastră.

La primirea desfășurată într,-O . 
atmosferă caldă, tovărășească, 
au fost discutate probleme ale 
dezvoltării în continuare a re
lațiilor tradiționale dintre po
poarele român și cehoslovac, ale

Kopec, mi- 
construcțiilor 
Polone.

Marți după-amiază, s-a înapo
iat de la Paris delegația Parti
dului Comunist Român, formată 
din tovarășii Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Vaslle Șandru, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., care 
a participat la lucrările celui 
de-al XXII-lea Congres al Parti
dului Comunist Francez.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

★
română, condusă 

M. Nicolae, minis- 
de stat la Ministe-

Delegația 
de Nicolae 
tru secretar 
rul Comerțului Exterior șl Coo
perării Economice Internațio
nale, care a participat ,1a lucră
rile- celei de-a treia reuniuni 
ministeriale a „Gruptilui celor 
77“, desfășurate la Manila, s-a 
înapoiat, marți seara, în Capi
tală.
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vel or principale ale Programu
lui făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. și înain
tării patriei noastre' spre comu
nism.

Instaurarea relațiilor de cola
borare și întrajutorare tovără
șească, de solidaritate, stimă, 
încredere și respect reciproc, 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
și afirmarea tot mai puternică 
în întreaga viată socială a nor
melor eticii și echității au creat 
condițiile obiective și subiective 
ale generalizării sentimentelor 
patriotice la nivelul întregii na
țiuni. ale îmbogățirii lor cu ele
mente specifice noii orînduiri, 
ale ridicării lor la rangul de 
principiu social fundamental. In 
mod corespunzător (la fel ca și 
în alte domenii ale vieții sociale 
socialiste, de pildă în teritoriul 
muncii), s-a creat și un cîmp de 
acțiune moral propriu : etica 
patriotismului.

Ca mod de viată, atitudine și 
comportament, patriotismul so
cialist se instituie, astfel, drept 
una dintre îndatoririle definito
rii ale cetățeanului noii Româ
nii : „înflorirea materială și spi
rituală a patriei socialiste, creș
terea continuă a gradului de 
bunăstare și civilizație ale po
porului, afirmarea tot mai pu
ternică a națiunii noastre în 
rîndul națiunilor lumii“ trebuie 
să fie pusă mai presus decît 
orice — se statuează din prima 
normă a Codului eticii și echi
tății socialiste. încă în această 
formulare este inclusă întreaga 
arie de o deosebită complexitate 
și bogăție a normativitătii sub
ordonate eticii patriotismului. In 
acest larg înțeles, patriotismul 
nu mai constituie și nu trebuie 
să mai fie înțeles doar ca un 
fapt de excepție, realizat într-un 
moment de cumpănă istorică ; 
dimpotrivă, el alătură acestor 
fapte de excepție, cu o valoare 
asemănătoare, toate acțiunile 
pozitive, de zi cu zi, aparent 
„mărunte“, dar prin a căror în
sumare se desfășoară înaintarea 
socială progresivă, se conturea
ză și se împlinește personalita
tea autentică.

Astfel, a fi patriot, a iubi pa
tria înseamnă grija și răspun
derea personală pentru dezvol
tarea continuă și apărarea pro
prietății socialiste, de stat și 
cooperatiste, a întregii noastre 
avuții naționale ; înseamnă a-

O ecuație de caracter
(Urmare din pag. I)

Nu e deloc un portret idili
zat, o reminiscență a literaturii 
pe tema apostolatului medical. 
Este, dacă vreți, .viziunea asupra 
unei profesii înțeleasă „pe la
tura lungă", viziunea asupra ti
nereții trăită și împlinrtă cinstit 
din devotament și muncă. Un 
cârpe diem profund ce presu
pune nu numai continuarea u- 
nor deprinderi și a unui fel de 
a fi, ci și puterea de a începe 
un lucru nou cu certitudinea că 
poți și trebuie să te pui în si
tuația de a-T împlini.

Iar din acest punct de vedere, 
exemplul de față nu se referă 
la un caz de excepție, el fiind 
doar ilustrarea ideii care defi
nește valoarea și esența' unei 
generații. Tinerețea- - însăși- are 
datul fundamental al începutu
lui, curajul +aj. astâzl7~cind “a- 
ceostă vîrstă se bucură de toate 
privilegiile oferite de societate, 
dar trebuie să-și asume și ma
rea responsabilitate de a le 
răspunde cu toată ființa.

Numeam mai sus această do
rință legitimă a gazetarului ve

rificarea unei ecuații de carac
ter. O ecuație ce primește în 
marea majoritate a cazurilor so
luția așteptată, demonstrîndu-se 
astfel că tînăra generație a Unei 
țări care are vocația zidirii se 
recunoaște deplin într-o nobilă 
patimă a începutului, fără—de- 
care nu se poate închipui creș
terea, perpetuarea unui ideal,

Și a vorbi cu date și fapte 
concrete despre un tînăr, despre 
tineri, ca despre o idee fru
moasă și pură, mi se pare a fi 
argumențul cel mai înalt pe 
care stă acest adevăr.

tenția acordată și protejarea 
permanentă a pămîntului, ape
lor, pădurilor, a tuturor frumu
seților naturale ale patriei — 
mediul de viată al nostru, dar 
și al urmașilor noștri ; înseam
nă înalta conștiință profesională, 
competența, dăruirea și pasiu
nea în muncă ; înseamnă apă
rarea cu orice sacrificii — su
premă chiar — a integrității pa
triei, a independentei și suve
ranității naționale și de stat, a 
înaltelor realizări socialiste ale 
poporului român ; înseamnă 
permanenta vigilentă si comba
tivitate revoluționară, apărarea 
secretului de partid și de stat ; 
înseamnă educarea de mici a 
copiilor, educarea tineretului în 
spiritul devotamentului fată de 
patrie și popor, fată de partid 
și cauza socialismului ; înseam
nă a da dovadă, în orice îm
prejurare. de dragoste profundă, 
conștientă și nemărginită fată 
de patrie, de demnitate și mîn- 
drie națională, de responsabili
tate fată de prezentul și viito
rul socialist al tării, precum și 
de respect fată de alte popoare ; 
în sfîrșit. înseamnă educarea 
generațiilor de azi și generații
lor de mîine în spiritul înaltelor 
tradiții de luptă pentru libertate 
și dreptate socială, pentru cin
ste, omenie și echitate ale po
porului : „construim socialismul 
— sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu păstrînd cu recu
noștință și dezvoltînd tot ceea 
ce au realizat mai bun, tot ceea 
ce au ridicat mai frumos înain
tașii. Ceea ce ei au construit ne 
evocă patriotismul cu care ei au 
luptat pentru a asigura dezvol
tarea națiunii noastre.“ Totodată, 
în spiritul caracterului activ al 
moralei socialiste, etica patrio
tismului implică și luarea per
manentă de atitudine împotriva 
oricăror încălcări — indiferent 
de persoană și moment — ale a- 
cestor norme particulare : opro
biul public, blamul, disprețul și 
minia sînt și trebuie să fie sen
timentele naturale. îndreptățite 
ale oricărui cetățean al patriei 
fată de nesocotirea obligațiilor 
eticii patriotice.

In același timp, consecință fi
rească a dezvoltării activității 
politico-ideologice, de educare a 
maselor și îndeosebi a tineretu
lui în spiritul Valorilor funda
mentale ale moralei socialiste 
se impune lărgirea și diversifi
carea mijloacelor de promovare 
și afirmare mai completă și mai 
complexă a sentimentelor pa
triotice în conștiința fiecărui in
divid, a fiecărui cetățean. Este 
trist cînd unele statui ale stră- 
lucitilor înaintași, unele monu
mente închinate actelor de vite
jie și năzuințelor de dreptate și 
libertate ale poporului sînt vizi
tate și onorate doar în momente 
festive. Permanenta aducere a- 
minte, infinita reluare a „co
loanei recunoștinței infinite“, 
trebuie să devină trăsătura defi
nitorie a modalității diurne a o- 
mului de 'tip nou.. La fel cum 
mîndria națională se clădește și 
pe cunoașterea realizărilor de 
excepție de azi. a oamenilor și 
faptelor lor eroice, în muncă, a 
marilor înfăptuiri cultural-artis- 
tice și a cetăților industriale ale 
României moderne, a frumuse
ților naturale ale tării și a lu
crărilor de punere a lor în va
loare. a dominantelor morale 
ale poporului nostru. îndreptării 
sale Optimiste și ferme spre co
munism.

actualitatea
s
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i-au ajutat modestele puteri, 
pe cea de-a doua, construită sub 
ochii lor. Am visat, atunci, la 
început, am făcut proiecte, am 
muncit. Ceea ce vedem astăzi 
depășește cu mult ceea ce ne-am 
imaginat. Nu numai pentru că4 
aspirațiile nu pot fi defalcate’' 
pe amănunte și planificate con
cret, ci mai ales pentru că 
sistemul social căruia i. s-au 
pus bazele, care a fost continuu 
perfecționat, a dpș.. la concen
trarea urîui potențial creator 
nebănuit. A unor energii, pe 
care numai subordonarea la un 
generos obiectiv comun, le-a 
descătușat și afirmat fără re
zerve. Cîndva, și nu e prea 
mult timp de-atunci, importam 
pînă și ace cu gămălie. Astăzi 
exportăm mașini de complexă 
tehnicitate, la nivelul unor sta
te cu bogată și veche tradiție 
industrială. Folosim experiența 
tehnică a specialiștilor și mun
citorilor români și pe alte me
ridiane. Ultimul deceniu, în 
mod deosebit, ml se pare a 
marca o revoluție în gîndirea 
științifică și tehnică româ
nească, o adevărată explozie a 
inventivității și inteligenței 
creatoare românești. Nouă ni 
s-au cerut eforturi îndoite și 
înzecite, tocmai pentru că am 
pornit-o la drum cu un serios 
handicap. Avem mîndria de a 
fi ajuns mai repede la un a- 
numit nivel de dezvoltare. A- 
vem luciditatea să constatăm 
că mai avem multe de făcut, 
și tăria de a ne recunoaște 
lipsurile. Fundamental mi se 
pare însă faptul că țelul nos
tru nu este doar consolidarea 
unei „industrii socialiste“, ci, 
pe această bază, ă unei com
plexe și multilaterale civilizații 
socialiste, ce așază în centrul 
preocupărilor sale existența o- 
mului, bunăstarea acestuia, e- 
levarea sa spirituală. Locuin
țele, asistența socială, instrucția 
tinerei generații, nivelul cultu
ral al maselor sînt la noi pro
bleme de stat, sînt la noi pre
ocupări de căpătîi ale partidu
lui. Străbatem o etapă de în
cordate eforturi. Semnificative 
mi se par tocmai înțelegerea 
profundă a necesității lor de 
către mase, angajarea neprecu- ' 
pețită a acestora în . susținerea 
lor. Avem muncitori buni. A- 
vem un tineret studios. Avern 
o intelectualitate conștientă de 
misiunea ei. Avem însă șansa, 
așa cum în multe rînduri am 
mai avut-o în istoria noastră, 
ca în momente importante ale 
împlinirii destinului ei, în frun
tea poporului să se afle băr
bați hotărîți, destoinici, clarvă
zători.

sensuri, conferă operei o vi
brație nouă, un mesaj uma
nist, adînc semnificativ.. Artis
tul nu poate și nu trebuie să 
ocolească asemenea imagini, cu 
care însăși viața îl îmbie zi de 
zi, fiindcă în ele există, poten
țial, mănoase resurse estetice, 
fiindcă ele pot vorbi convingă
tor, peânțelesul celor mulți, des
pre înălțimea și valoarea morală 
a unui eroism, altfel comun și 
firesc pentru ' '
diană. cu asemenea opere mă
surăm nu numai convingerile 
artistului, ci și faptele sale. 
Putem defini un artist angajat 
numai în funcție de declarați
ile sale periodice, de ținuta sa

existența coti-

Tot ceea ce vom realiza în cin
cinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice cere, de asemenea, o și 
mai adîncă cunoaștere a taine
lor universului și materiei, a 
cuceririlor științei și tehnicii. 
Ca în toate domeniile 
noastre și în domeniul 
spirituale am cultivat dintr-o 
firească necesitate vigoarea, 
pertinența, vocațiile autentice. 
Pentru a ne situa cel puțin față , 
de propriile realizări în alte 
domenii, la niveluri sensibil ega
le, trebuie să excludem cu hotă- 
rîre și în artă, în cultură, acolo 
unde mai persistă, multe din
tre manifestările diletantis
mului. Trebuie stimulate șl

Primatul

vieții 
vieții

Vocației autentice

In ce măsură profun- 
transformări sociale pedele --------

care le subliniat! modelează 
opera de artă ?

— Perspectiva nouă asupra 
lumii, asupra vieții, perspec
tivă bazată pe materialis
mul dialectic și istoric, condi
ționează firesc și perspectiva 
artistului. Uneori tonul, senti
mentul devin originale comen
tarii subînțelese ale acelorași 
realități și valori stabile. Alte
ori. înnoirea imaginii, inspi
rată de muncă, de nobilele ei

„teoretică“, ignorîndu-i total o- 
pera, reflexele ei în conștiința 
publică ? Cred că nu. Am da 
dovadă de o inocență sub care 
priviri pătrunzătoare ar desco
peri, fără trudă, demagogia.

— Se pictează totuși pei
saje, flori, portrete...

— Mi se pare și normal să 
fie așa. Un ideal de frumusețe 
și un ideal moral, pe care toa
te la un loc îl pot exprima 
nuanțat, nu se schimbă de la 

â s'ăptămînă la săptăniînă. Este 
știut că cele mai reușite încer
cări ale genurilor deja amintite 
spun mai mult de cît spune 
caligrafierea conturului lor. 
Este știut că poezia naturii, a 
vieții, rămîne o constantă a 
gustului și sensibilității publi
cului nostru. Aș observa, mai 
degrabă, că fundamentala noas
tră predispoziție lirică ocolește 
acum intimismul desuet în fa
voarea unei mai largi rezo
nanțe umane, sociale. Că aspi
rația noastră caracteristică că
tre echilibru și armonie caută 
terenuri mai vaste de aplicație, 
raportări profunde, sensuri ne
evaluate încă. Genurile tra
diționale, impuse de experiența 
prestigioasei noastre școli de 
pictură, a clasicilor, nu țin de 
modă, ci de o posibilitate încă 
perenă a pictorului de a vorbi 
lumii. Diversitate de stiluri, de 
■viziuni înseamnă și diversitate 
de genuri, de procedee, de teh
nici. Nu putem ajusta arta și 
sufletul artistului după gustul 
citorva snobi ori teoreticieni 
improvizați.

— Ce vă impresionează, 
ca artist, și nu numai ca 
artist, în evoluția noastră 
socială, economică, politică?

--Realismul, 
racterul 
demers.
confecționat, improvizația, 
păceala. Tot ceea ce s-a clădit 
în ultimii ani, ne dăm cu toții 
seama, s-a clădit cu știință de 
carte, cu multă știință de carte.

încurajate valorile. Nu velei
tarii. Nu „onești" care rimează 
sec și cuminte pe teme grave, 
esențiale. Lecția contempora
neității care ne invită la medi
tație, indiferent de vîrstă, pregă
tire ori meserie, aș reduce-o la 
două cuvinte-cheie '■ muncă 
și competență. Muncă tenace, 
perseverentă, muncă răsplătită 
de trainice realizări.

— Ce rol joacă valoarea 
artistică in societatea noas
tră socialistă ? Cum dinami
zează ea procesul de e- 
mancipare spirituală a po
porului, dc dobindire a unui 
înalt grad de civilizație 
și cultură ?

— Valoarea artistică este pre
țuită, la noi, de către întreaga 
societate și nu numai de cîți- 
va amatori. Este prețuită pen
tru calitățile sale, pentru pri
nosul de frumusețe pe care îl

poartă în lume, este prețuită 
mai ales pentru bogatele sale 
resurse educative. Fiindcă con
struind o civilizație nouă, con
struim în același timp un om 
nou, cu o bogată cultură, sen
sibil la tot ceea ce izvodește 
mai bun geniul creator al po
porului. Arta este un „exerci
țiu de desăvîrșire“ a omului, 
un mod: specific de a-i cizela 
personalitatea. Societatea noas
tră socialistă încurajează și 
propagă valoarea artistică, arta 
cu un bogat conținut de idei, 
artă capabilă să impresioneze, 
să invite la reflecții, care să 
vorbească despre om, despre 
existența sa, despre frămîntă- 
rile sale interioare. Deci, arta, 
care tulbură și instruiește în 
felul ei caracteristic. Exemple a- 
vem la tot pasul. Expoziții, mo
numente în orașe, 
mare 
tante

- rale, 
pare, de asemenea, 
aici. Modul în care 
sprijină împlinirea unui destin 
artistic încă de pe băncile șco
lii. Pe vremea mea studenții 
își procurau singuri materia
lele, pe vremea mea, nu toți a- 
veau burse și ateliere, nici cînd 
învățau, nici după ce terminau 
școala, nu aveau unde expune 
o vreme, nu aveau girul societă
ții de a se manifesta public cu 
ample proiecte, cum se întîmplă 
astăzi în taberele de creație, în 
sfîrșit, nimeni nu le asigura un 
loc de muncă, în specialitate, 
ca astăzi. Biografiile artiștilor 
mai vîrstnici, ca și acelea ale 
maeștrilor artei românești, nu 
demult dispăruți, pot oferi atî- 
tea prilejuri de comparație, a- 
titea învățăminte pentru tînăra 
generație de artiști, și nu nu
mai pentru ea. Arta este astăzi 
o componentă importantă a 
vieții noastre spirituale, a rod
nicei politici culturale pe 
o practicăm, de difuziune 
mase a valorilor artistice, 
facilitare prin toate mijloacele 
a accesului maselor la acestea. 
Fiindcă se creează pentru mase 
și nu pentru restrînsa „elită“.

amploare 
obiective 

ș.am.d. Un

lucrări de 
în impor- 
soclal-cultu- 
lucru mi se 
semnificativ 

societatea

care 
în 
de

INITIATIVE

întrecerea maiștrilor
în cursul anului trecut. în în

treprinderile județului Dîmbo
vița s-a extins inițiativa lansa- 

de oțelarul Gheorghe Rus, de 
Combinatul de oteluri specia- 
Tirgoviște. Aceasta prevede 
fiecare maistru sau muncitor 
multă experiență să califice

tă 
la 
le 
ca 
cu 
doi tineri pe semestru. în urma 
generalizării acestei inițiative, in 
combinatul de oțeluri tirgoviș- 
tean s-au calificat m 1975 pes
te 600 de tineri. De reținut: con
semnarea luării în primire a tî- 
nărului de către maistru se ane
xează la cartea de muncă a aces
tuia din urmă ca „act adițional“. 
Această ștafetă a calificării este, 
de fapt, o veritabilă întrecere 
între maiștri, între muncitorii 
cu înaltă calificare. Iată inițiati
va lui Gheorghe Rus raportată 
la cincinalul în care am pășit: 
„Fiecare maistru sau muncitor 
cu înaltă calificare să califice 20 
de tineri pe semestru“. (D. H.).

Rigoarea. Ca- 
științific al oricărui 
Ignorăm patetismul 

cîr-

O finală cu 100 participant

știință, sociologi, conducători de 
întreprinderi și instituții, acti
viști cu munci de răspundere 
în educarea pentru muncă și 
viață a tinerei generații etc. — 
din Capitală și din județele.. 
Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, 
Iași, Sălaj, Cluj — vor prezenta 
peste 40 comunicări în legătură 
cu această temă de larg interes, 
menite să contribuie la rezolva
rea problemei enunțate în sensul 
cel mai bun cu putință.

row
.IIIÌIHI filini»

Excursii la munte

Campionatul de șah al Unirilor muncitori de la Întreprin
derea de mașini grele din Capitală care locuiesc in căminele 
de nefamiliști din Cartierul Berceni a întrunit la faza finală 
lOfl de concurenți. Cum nu i-am aflat încă pe ciștigători, con
cursul fiind incă In desfășurare, vă oferim această imagine 
din timpul desfășurării.

Foto : ADRIAN GHEORGHIU

Noi obiective la I.T.B.
în curînd se va deschide șan

tierul viitorului local al Comple
xului școlar profesional pentru 
întreprinderea de transporturi 
București. în final, mai precis 
în primele luni ale anului vii
tor, clădirea va avea 18 săli de 
clasă, un internat cu 532 locuri, 
precum și ateliere cu 240 locuri 
de muncă. Tot în acest an se 
vor deschide șantierele la 4 vii
toare cămine pentru tinerii ne- 
familiști de la I.T.B., cu 528 
locuri în total, care sa vor adău
ga celor 25 de cămine pentru ti
nerii acestei întreprinderi afla
te în prezent în folosință. Orga
nizațiile U.T.C. din autobaze 
și-au propus ca cea mai mare 
parte a lucrărilor la aceste obiec
tive să fie efectuate prin mun
că patriotică. Totodată, uteciștii 
vor contribui prin muncă patrio
tică la construcția viitoarei sta
ții de autobuze Berceni-Sud, cît 
și a unei moderne stații de 
taxifurgonete, ce se va înființa 
în curînd în Capitală. (D. H.).

îndrumarea tînărului profesor 
și poet Ștefan Dumitrescu, con
ducătorul acestei grupări, o vie 
activitate de strîngere a docu
mentelor literare. Astfel, co
lectivul redacțional al revistei 
școlare, în care se remarcă Ele
na Drulă și Paul Sîrbu, se 
preocupă de selecționarea, din 
publicațiile vremii, a poeziilor 
dedicate marelui patriot Nicolae 
Bălcescu, în vederea alcătuirii 
unei colecții prilejuite de ani
versarea centenarului indepen
denței de stat a României. Un 
alt colectiv, animat de Maria 
Butucea, structurează și com
pletează materiale reprezenta
tive pentru o antologie a folclo
rului Deltei.

mentare. In cadrul acelorași pre
ocupări se înscriu și „brigăzile 
de educare materialist-științifi- 
că“, alcătuite din cadre tinere 
cu studii superioare, care vor 
avea întîlniri bilunare cu tinerii 
localităților rurale.

Prof. EMIL CHIRILA
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Căutătorii de comori
Membrii cenaclului „România 

viitoare“, de la Ciceul pedago
gic din Tulcea, au început, sub
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AGENDĂ V.O.

Din inițiativa Comitetului ju
dețean Arad al U.T.C. s-a orga
nizat un schimb de experiență 
cu participarea secretarilor res
ponsabili cu munca politică- 
ideologică din Curtici, Nacea și 
Pecica. Tema dezbaterilor : 
„Forme și metode folosite de or
ganizația U.T.C. în educarea 
materialist-științifică a tineretu
lui“. Rapoartele prezentate au 
generat schimburi de opinii, care 
au evidențiat căile și modalită
țile concrete folosite, în funcție 
de specificul lor, de către orga
nizațiile U.T.C. amintite, pentru 
educarea tinerilor în spiritul ma
terialismului dialectic și istoric, 
al științei și ateismului. Acțiu
nea s-a încheiat cu vizitarea ca
binetului de științe sociale și a 
centrului de informare și docu-

• Dintre ultimele evenimente 
teatrale consemnăm debutul 
dramatic al lui Alexandru Că- 
prariu, pe scena Naționalului 
din Cluj-Napoca, cu piesa 
„Gloanțe sub cerul nostru“ (în 
regia lui Victor Tudor Popa), 
inspirată din lupta partidului 
comunist în ilegalitate.

• Silvia Popovici pregătește, 
pentru prima scenă a țării, un 
recital din cele mai reușite 
creații actoricești.

Agenția B T.T, București 
organizează la sfirșitul aces
tei săptămini excursii in cele 
mai pitorești zone montane. 
Pentru cei care preferă zona 
turistică a Văii Prahovei și 
Văii lalomiței se organizea
ză excursii cu trenul in sta
țiunile cunoscute și ascen
siuni la cabanele: Babele, 
Caraiman, Padina, Peștera, 
Piatra Arsă. Cota 1500, Gura 
Diliam. Alte excursii, pe tra
seele : București — Cheia — 
Muntele Roșu — Săcele — 
Poiana Brașov ; București — 
Brașov — Sf. Gheorghe — 
Balvanyos ; București — Bra
șov — Zărnești — Gura Riu- 
lui — Bran — Rucăf — 
Cimpulung — Pitești etc., 
sînt asigurate cu autocarele. 
Pînă acum și-au anunțat 
participarea peste 3 500 tineri 
din întreprinderi și instituții, 
elevi și studenți. Se reco
mandă acestora șl celor care 
vor porni in această perioadă 
în excursii și drumeții echi
pament adecvat, corespunză
tor turismului montan.

simpozion

„Integrarea 
și mobilitatea 

socio-profesională 
a tineretului"

în zilele de 13 și 14 februarie 
a.c. municipiul Cluj-Napoca 
găzduiește lucrările simpozionu
lui național cu tema : „Integra
rea și mobilitatea socio-profesio
nală a tineretului“. Oameni de

în continuare, vremea se va 
mentine friguroasă, mai ales în 
Maramureș, Transilvania și 
Moldova. Cerul va fi variabH, 
mai mult noros. Ninsori slabe, 
locale vor cădea în nordul și 
estul țării. Vîntul va sufla slab 
pină Ia potrivit, cu intensificări 
în zona de munte. Temperatu
ra va continua să crească în cea 
mai mare parte. Minimele vor 
fi cuprinse între —16 și —6 gra
de, mai scăzute în estul Tran
silvaniei, unde, izolat, vor co
borî pînă Ia —25 grade , iar 
maximele între —5 și -ț-5 gra
de, mai coborîte în Transilvania 
și partea centrală a Moldovei. 
Se va produce ceață și pe a- 
locuri chiciură, mai mult în zo
nele depresionare și de șes.

Rubrică realizată de 
VASILE RAVESCU

Jocurile olimpice de iarnă
Marea surpriză a celei de-a 

șaptea zile a Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Innsbruck a fost 
furnizată de schiorul elvețian 
Heini Hemmi, cîștigător al me
daliei de aur în proba mascu
lină de slalom uriaș. Clasat pe 
locul trei după prima 
disputată 
necunoscut 
de

manșă 
aproapeluni, dar

în lumea schiului 
mare performanță, Heini 

Hemmi a reușit o victorie neaș
teptată. Favoriții, în frunte cu 
Thoeni, au capotat în manșa a 
doua, exceptîndu-1 pe Stenmark 
care a cucerit medalia de bronz.

Clasamentul probei masculine 
de slalom uriaș : 1. Heini
Hemmi (Elveția) — 3’26”97/100 
(l’45”41/100 plus 1’41”56/100) ; 
2. Ernst Good (Elveția) — 
3’27”17/100 ; 3. Ingemar Sten
mark (Suedia) — 3’27”41/100 ; 
4. Gustavo Thoeni (Italia) — 
3’27”67/100 ; 5. Phil Mahre
(S.U.A.) — 3'28”20/100 ; 6. En- 
gelhard Pargaetzi (Elveția) — 
3’28”76/100.

Proba de 500 m, prima din 
cadrul concursului masculin de 
patinaj viteză, s-a desfășurat la 
„Olympia Stadion“ și a avut ca 
învingător pe sportivul sovietic 
Evgheni Kulikov, cel care anul 
trecut a stabilit pe această dis
tanță excepționalul record mon
dial de 37”. In cursa de ieri, 
Kulikov a luat un start rapid 
parcurgînd prima sută de metri 
în 9”86/100 și cîștigînd în final 
medalia de aur cu timpul de 
39”17/100. Rezultatul lui Kuli
kov. la fel ca și cel obținut de 
coechipierul său Valeri 
tov, clasat pe locul 
39”25/100, constituie un 
cord olimpic al probei.

Iată clasamentul probei mas
culine de 500 m patinaj viteză : 
1. Evgheni Kulikov (U.R.S.S.) 
— 39” 17/100 ; 2. Valeri Muratov 
(U.R.S.S.) — 39”25/100 ; 3. Da
niel Immerfall (S.U.A.) —
39”54/100 ; 4. Mats Wallberg
(Suedia) — 39”56/100 ; 5. Peter
Muller (S.U.A.) — 39”57/100 ; 
6. Arnulf Sunde (Norvegia) și

Mura- 
doi 
nou

cu 
re-
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ambiiJan Bazen (Olanda) 
39”78/100.

44 de concurente din 13 țări 
au luat startul în dificila cursă 
de 10 km fond. întrecerea a 
constituit o reeditare a cursei 
de 5 km, în disputa pentru me
dalia de aur fiind angajate Rai- 
sa Smetanina (U.R.S.S.) și He- 
lena Takola (Finlanda). De data 
aceasta a cîștigat campioana 
sovietică.

Clasamentul probei feminine 
de 10 km fond : 1. Raisa Sme- 
tanina (U.R.S.S.) — 30’13”41/100;
2. Helena Takalo (Finlanda) — 
30’14”28/100 ; 3. Galina Kulako- 
va (U.R.S.S.) — 30’38”61/100 ;
4. Nina Baldîșeva (U.R.S.S.) —
30’52”58/100 ; 5. Eva Olsson
(Suedia) — 31’08”72/100 ; 6. Zi- 
naida Amosova (U.R.S.S.) —
31’ll”23/100.

Sportivii din R. D. Germană 
se dovedesc în continuare im
batabili în concursul de săniu
țe. După ce compatrioții lor 
Margit Schumann și Giinther 
Detlef au cîștigat probele indi
viduale, Hans Rinn și Norbert 
Hahn au terminat învingători 
în proba masculină de două 
persoane.

Disputată pe pîrtia de la Igls. 
proba s-a încheiat cu următoa
rele rezultate : 1. Hans Rinn — 
Norbert Hahn (R. D. Germană) 
— l’25”604/1000 ; 2. Hans Bran- 
dner — Balthasar Schwarm 
(R.F. Germania) —1’25”889/1000:
3. Rudolf Schmidt — Franz
Schachner (Austria) — 1’25”
919/1000 ; 4. Ștefan " ' ' ’ 
mer — Rudolf 
(R. F. Germania) 
1000 ; 5. Manfred
Reinhol Sulzbacher 
1’26”424/1000 ; 6. Jindrich 
man — Vladimir Resl (Cehoslo
vacia) — l’26”828/1000.

Au început întrecerile probei 
individuale feminine de patinaj 
artistic. După desfășurarea fi
gurilor impuse, pe primul loc 
al clasamentului se află sporti
va vest-germană Isabel de Na- 
varra. cu 46,40 puncte, urmată 
de americana Dorothy Hamill — 
46,24 puncte și olandeza Dianne 
de Leeuw — 45,64 puncte.

După șapte zile de întreceri, 
în clasamentul pe medalii con
tinuă să conducă U.R.S.S. cu 20 
de medalii (10 de aur, 4 de ar
gint și 6 de bronz), urmată de 
R. D. Germană — 13 (6—4—3),
5. U.A. — 8 (1—3—4), R. F. Ger
mania — 6 (1—1—1), Elveția — 
4 (1—2—1), Finlanda — 4
(1—2—1), Austria — 4 (1—1—2) 
etc.

în turneul olimpic de hochei 
pe gheață (grupa A), selecțio
nata Cehoslovaciei a întrecut cu 
scorul de 7—1 (3—1, 1—0, 3—0) 
reprezentativa Poloniei. Au 
marcat Novy (2), Martinec (2), 
Stastny, Pouzar și Dvorak, res
pectiv Jaskierski. O surpriză a 
furnizat echipa S.U.A., care a 
cîștigat la limită cu 5—4 (2—0, 
1—2, 2—2), meciul cu formația 
Finlandei. Autorii golurilor : 
Jensen (2). Harris, Sertich, Do- 
bek, respectiv Murto (2), Hag- 
man și Marjamaeki.

Hoelzlwim-
Groesswang 
— 1’26”238/ 

Schmid — 
(Austria) — 

Ze-

• Un fenomen care a adus 
de-a lungul anilor prejudicii 
însemnate fotbalului nostru 
continuă să se manifeste nes
tingherit, în pofida repetatelor, 
critici care i s-au adus. Este 
vorba de instabilitatea antre
norilor. Un caz de ultimă oră : 
Victor Stănculescu a fost înlo
cuit de la conducerea tehnică a 
echipei Minerul Baia Mare. El 
urmează altor 15 antrenori din 
diviziile A și B schimbați în 
perioada de întrerupere a cam
pionatului ! Ce ne așteaptă la 
reluarea activității ? • în re
centul turneu întreprins de 
Rapid în Italia, antrenorul Mo
troc s-a... titularizat în 11-le 
care a jucat cu Veneția Mestre, 
alcătuind împreună cu Grigoraș 
cuplul de fundași centrali. Sco
rul final al 
2—2, fără 
fi acuzat 
gol. Cînd 
jucînd pe 
e Printre 
școlii postliceale 
organizate de federație împre
ună cu I.E.F.S. se numără și 
foștii fotbaliști de divizia A : 
Copstantin Dinu, Dincută, Iu- 
hasz. Le dorim succes în noua 
activitate o Ieri dimineață, pe 
stadionul Republicii, cele patru 
divizionare A din București au 
susținut testul Cooper, numit 
și testul de rezistență, care so
licită fotbaliștilor parcurgerea 
distanței de 3 200 de metri în 
12 minute. „In general, compo
nent» „bucureștenelor“ s-au 
prezentat bine, majoritatea re
ușind să treacă proba, 
spus antrenorul 
Drăgușin. Avînd 
pista stadionului

întîlnirii a fost 
ca Motroc să poată 
de primirea vreunui 
îl vom putea urmări 
un stadion, din țară ? 
ultimii absolvenți ai 

de antrenori

ne-a
federal Cornel 
în vedere că 
a fost înghe-

țață, ceea ce a îngreunat aler
garea, și că timpul a foșt foar
te rece, am acordat bonificații 
unor jucători care îp cele 12 
minute au parcurs o distanță cu 
cîteva zeci de metri sub ba
rem. Oricît de îngăduitori am 
fi fost nu îl puteam „trece" în
să pe Marin Stelian care abia 
a alergat 2 800 de metri, 
păcate, alți cîțiva 
abandonat cursa
Leșeanu), iar alții nici nu s-au 
prezentat la startul ei (Dumitru, 
Manea, Marin Florin, Petrea- 
nu)“ • Luni, 16 februarie, vor 
fi reuniți la București compo- 
nenții loturilor naționale A și 
de tineret. în ziua de 18 ei vor 
susține partide de verificare cu 
divizionarele B Progresul (di
mineață, pe stadionul din str. 
dr. Staicovici) și Metalul (după- 
amiază, pe stadionul Republicii). 
Trei zile mai tîrziu lotul, al
cătuit din cei mai în formă 
jucători, va întîlni la Timișoa
ra cunoscuta echipă O.F.K. 
Beograd • La Cluj-Napoca, pe 
terenul din Parcul Victor Ba- 
beș, au dat ieri testul de rezis
tență, pe un timp geros (—14'), 
jucătorii echipelor locale „U“ 
și C.F.R., la care s-au adăugat 
și cei de la A.S.A. Tg. Mureș. 
Moga a abandonat cursa, 
Naghi, Hajnal (A.S.A.), 
(C.F.R.), Pexa, Barbu (U) 
au îndeplinit baremul prevăzut. 
Batacliu și Uifăleanu nu s-au 
prezentat la startul probei, fi
ind gripați. Mihai Adam, Onu- 
țan și Bichescu au parcurs în 
cele 12 minute 3 250 m. cu 50 
m, deci, mai mult decît era 
necesar.

Din 
jucători au .

(Dumitrache,

iar
Boca

nu

D. VIȘAN

• După desfășurarea a pa
tru runde, în turneul interna
țional de șah de la Malaga con
duce marele maestru american 
Robert Byrne, cu 3,5 puncte, ur
mat de compatriotul său Chris
tiansen - 
Gheorghiu 
puncte. Al doilea șahist român 
participant la 
tor Ciocîltea, 
cu 2 puncte.

In runda a 
a remizat cu 
na), iar Ciocîltea l-a învins pe 
spaniolul Munoz.

• Amatorii de gimnastică din 
Capitală vor avea prilejul să 
urmărească sîmbătă și duminică 
în sala sporturilor de la Flo- 
reasca întilnirea dintre echipele 
feminine ale României și An
gliei. Echipa țării noastre va 
alinia cea mai bună formație, 
în frunte cu campioana euro
peană, Nadia Comăneci, Alina 
Goreac, Teodora Ungureanu etc.

• Selecționata masculină de 
handbal a tării noastre își con
tinuă cu intensitate pregătirile 
în vederea viitoarelor întîlniri 
internaționale. în zilele de 24 și 
25 februarie, la Ploiești și, res
pectiv, Brașov, echipa României 
va întîlni selecționata Spaniei. 
Apoi, handbaliștii români vor 
juca la Szolnok și Miskolc două 
partide cu echipa Ungariei. A-

3 puncte și Florin 
(România) — 2,5
acest turneu. Vic- 
ocupă locul șapte,
patra, Gheorghiu 
Szmetan (Argenti

ceste jocuri sînt programate la 
27 și 29 februarie.

® Activitatea pugilistică con
tinuă în Capitală, cu desfășura
rea unei reuniuni care 
loc joi, la ora 18,30, în 
la Giulești. Amatorii de 
putea vedea la lucru 
dintre cei mai valoroși 
reprezentînd secțiile 
București și B.C. Brăila. Prin
tre cei care vor evolua cu acest 
prilej se numără internaționalii 
Marian Lazăr, Cornel Hoduț, 
St. Florea -(Rapid). Sandu Mi- 
halcea. Ion Răducu, David Tă- 
nase (B.C. Brăila) și alții.
• Comentînd meciul de hochei 

pe gheață disputat în turneul 
olimpic de la Innsbruck între 
echipele României și Austriei, 
corespondenții agențiilor de pre
să subliniază jocul avîntat, de 
bun nivel tehnic, practicat de 
cele două formații. Conduși cu 
2—1 pînă în minutul 48, hoche- 
iștii români, cu o condiție fizică 
superioară, au reușit să egaleze, 
apoi să preia conducerea, avînd 
o ultimă repriză remarcabilă, 
notează comentatorul sportiv al 
agenției austriece A.P.A. Liniile 
de atac conduse de Costea și 
Tureanu au fost compartimen
tul forte al echipei române, care 
a obținut o victorie meritată cu 
scorul final de 4—3.

va avea 
sala de 
box vor 
pe unii 
pugiliști 

Rapid
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Dorim să-i educam pe tineri potrivit 
cerințelor impuse de dezvoltarea tarii

Activitate intensă pe 
scena politică portugheză

Definiri de poziții și puncte de vedere 

in perspectiva viitoarelor alegeri

Intr-un interviu acordat Te
leviziunii suedeze și retransmis 
de posturile portugheze de te
leviziune, președintele Francisco 
da Costa Gomes a arătat că, 
cel puțin în următorii ani, ar
mată va continua să dețină un 
rol considerabil în viața poli
tică a țării. „Este foarte greu — 
a spus el — să se restabilească 
democrația în Portugalia fără 
colaborarea militarilor. Retra
gerea lor bruscă din viața poli
tică a țării ar pune în pericol 
principiile fundamentale ale 
revoluției. De aceea, armata 
trebuie să rămînă garantul re
voluției de la 25 aprilie, pe care 
a inițiat-o“.

în același timp, la Lisabona 
s-a anunțat că forțele armate 
portugheze au prezentat celor 
cinci principale partide politice 
din țară — Partidul Comunist, 
Partidul Socialist, Partidul 
Popular Democratic, Centrul 
Democratic și Social, Mișcarea 
Democratică Populară — pro
iectul unui Pact constituțional.

Potrivit acestui proiect, pre
ședintele țării, în viitorii patru 
ani, ar urma să fie un militar. 
De asemenea, Consiliul Revo
luției va avea, în continuare, 
un rol limitat ca un organ de 
supraveghere a respectării pre
vederilor constituționale, pre
rogativele sale echivalînd, în 
acest sens, cu cele ale unei Ca
mere Superioare Consultative a 
Parlamentului.

Purtătorii de cuvînt ai celor 
cihci partide — arată agențiile 
de presă — au declarat că nu 
au nimic de obiectat față de 
propunerea ca președintele să 
fie în următorii patru ani, un 
militar. De asemenea, ei au a- 
riitat că nu există nici un fel 
de obiecții față de proiectul de 
Pact constituțional și că, în 
viitor, nu se întrevede apariția 
unor probleme majore în legă
tură cu realizarea sa.

în prezent — relatează agen
țiile de presă — continuă con
sultările între militari și lideri 
ai partidelor politice.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist, Alvaro Cunhal, 
s-a pronunțat, totodată, pentru 
realizarea unei alianțe între 
comuniști și toți socialiștii care 
sînt gata „să participe la lupta 
celor exploatați și oprimați, 
pentru apărarea intereselor ma
selor muncitorești“. El a arătat 
că. în numeroase cazuri, a fost 
înfăptuită o asemenea alianță 
între cele două partide, la ni
velul bazei, dar că este mai 
greu ca ea să fie realizată cu 
conducerea P.S.

Propunerea a fost respinsă 
de secretarul general al Parti
dului Socialist, Mario Soares, 
care a arătat că P.S. nu se va

alia nici cu P.C. și nici cu 
P.P.D. Totodată, el și-a expri
mat certitudinea că forțele de 
dreapta din Portugalia nu vor 
reuși să obțină victoria în ca
drul viitoarelor alegeri legisla
tive, prevăzute pentru 25 aprilie.

în contextul definirii poziții
lor și punctelor de vedere pro
prii, în vederea alegerilor, pe 
scena politică portugheză a 
apărut un nou partid, Mișcarea 
Social-Democrată (M.S.D.), gru
pare desprinsă din Partidul 
Popular Democratic. Con
ducătorul M.S.D., Emidio 
Guerrero, și-a exprimat ne
mulțumirea față de orienta
rea conducerii P.P.D. Noua for
mațiune politică își propune să 
„contribuie, alături de celelalte 
forțe democratice din țară, la 
stabilizarea și dinamizarea vie
ții politice portugheze, delimi- 
tîndu-se net de forțele de 
dreapta, indiferent de limbajul 
pe care acestea îl utilizează“.

Activitatea politică intensă 
care are loc în Portugalia în 
perspectiva viitoarelor alegeri 
se desfășoară, după cum a de
clarat ministrul de finanțe, Sal
gado Zenha, pe fundalul unei 
„reale reactivări a sectorului 
economic, cu rezultate pozitive 
evidente“. Continuă însă să ră
mînă nesoluționate • numeroase 
probleme, printre care — după 
cum preciza, la sfîrșitul anului 
trecut, premierul Azevedo — 
„scăderea producției, creșterea 
șomajului, dificultățile între
prinderilor, deficitul balanței 
de plăți“, dar primele rezultate 
pozitive vin să confirme efi
ciența măsurilor de austeritate 
adoptate de guvern în decem
brie 1975 și ianuarie 1976.

Întîlnire 

romano-bulgara

în drum spre București, ve
nind de la Moscova, tovarășul 
Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a făcut o 
scurtă escală la Sofia.

în capitala bulgară, tovarășul 
Ion Pățan s-a întîlnit cu Ivan 
Nedev, ministrul comerțului ex
terior al R. P. Bulgaria, cu care 
a discutat probleme ale schim
burilor economice și comerciale 
dintre România și Bulgaria.

A participat Konstantin Koz- 
mov, adjunct al ministrului co
merțului exterior al R.P.B.

A fost prezent ambasadorul 
României la Sofia, Trofin Si- 
medrea.

★
în aceeași zi, tovarășul Ion 

Pățan s-a întors în București.

Erich Honecker 
l-a primit 

pe ambasadorul 
României la Berlin
Primul secretar al C.C. al 

P.S.U.G., Erich Honecker, l-a 
primit marți pe ambasadorul ță
rii noastre la Berlin, Vasile 
Vlad. în legătură cu apropiata 
sa plecare definitivă de la post.

Cu acest prilej, primul se
cretar al C.C. al P.S.U.G. a 
transmis, din partea sa perso
nal și din partea Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., tovară
șului Nicolae Ceaușescu un salut 
prietenesc cu cele mai sincere 
urări de sănătate și fericire.

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost evocate relațiile 
de prietenie și colaborare multi
laterală dintre cele două țări, 
partide și popoare.

Președintele Perului a primit 
pe ministrul român al minelor, 

petrolului și geologiei
Președintele Perului, gene

ralul de divizie Francisco Mo- 
rales Bermudez, a primit pe 
ministrul român al minelor, pe
trolului și geologiei, Bujor Al- 
mășan, care efectuează o vizită 
oficială la Lima. Cu acest pri
lej, ministrul român a transmis 
din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, un 
mesaj de salut președintelui 
Francisco Morales Bermudez și 
doamnei Roșa Pedraglio . de 
Bermudez, în care se exprimă 
călduroase urări de sănătate și 
fericire personală, sentimente de 
considerație și stimă pentru po
porul peruan.

Președintele Republicii Peru 
a mulțumit pentru mesajul 
transmis și a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire persona
lă și de prosperitate continuă 
pentru poporul român.

în cursul întrevederii, a fost 
exprimată satisfacția în legă-

tură cu dezvoltarea relațiilor 
economice româno-peruane, o 
expresie semnificativă a aces
tora fiind întreprinderea minie
ră mixtă „Antamina“. în acest 
context, s-a relevat dorința ce
lor două părți de a se trece 
cît mai curînd la faza de ex
ploatare a zăcămintelor de la 
Antamina. Totodată, au fost 
trecute în revistă noi posibili
tăți de cooperare în domeniul 
industriei extractive.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de sin
ceră prietenie și de cordialitate, 
a participat ambasadorul 
României la Lima, Ion Co- 
mănescu.

în cursul aceleiași zile, mi
nistrul român a fost primit de 
primul ministru peruan, gene
ral de divizie Jorge Fernandez 
Maldonado și a avut convor
biri cu ministrul comerțului, 
general Luis Arias Graziani, 
ministrul economiei și finanțe
lor, dr. Luis Barua Castaneda, 
și președintele Comisiei națio
nale a proprietății sociale, An- 
gel de las Casas Grieve.

CRIZA DE GUVERN DIN ITALIA

a acceptat 
noul guvern

Aldo Moro 
să formeze

Premierul desemnat, Aldo 
Moro, a acceptat să formeze 
noul guvern italian. După 34 de 
zile de la declanșarea sa, criza 
politică se apropie astfel de sfîr- 
șit. în cursul zilei de miercuri, 
Moro urmează să anunțe lista

Interviul nostru cu FRANÇOIS KOUYAMI, ministrul tineretului, culturii 
populare și sportului din Republica Populară Benin

Timp de citeva zile s-a aflat îri țara noastră delegația con
dusă de François Kouyami, ministrul tineretului, culturii popu
lare și sportului din Republica Populară Benin. Cu acest pri
lej, oaspeții au avut convorbiri la C.C. al U.T.C., la diferite 
ministere și instituții centrale, au vizitat obiective economice, 
sociale, culturale și sportive. înainte de a părăsi Capitala, 
conducătorul delegației, răspunzînd cu amabilitate solicitării 
noastre, a acordat un scurt interviu pentru cititorii „Scinteii 
tineretului".

• Pentru început, François 
Kouyami a abordat citeva 
din problemele generale care 
preocupă acest stat african.

— După 1972, odată cu instau
rarea actualului guvern, ne-am 
angajat pe calea unor transfor
mări menite să asigure dezvol
tarea independentă a tării. 
Ne-am convins că adevărata in
dependență trebuie să se înte
meieze pe dreptul poporului de 
a controla sectoarele vitale ale 
economiei. Așa am trecut la na
ționalizarea întreprinderilor in
dustriale, a bazelor energetice, 
băncilor și societăților de asigu
rare. Ulterior, învățămîntul a 
trecut sub conducerea directă a 
statului, A fost dorința dintot- 
deauna a poporului nostru de a 
se conduce singur pe căile pro
gresului. întemeindu-ne relațiile 
cu alte state pe principiile res
pectului independenței și suve
ranității, al neamestecului în 
treburile interne ale altora, am 
statornicit legături cu vecinii 
noștri, cu alte state — legături 
care contribuie la întărirea for
țelor revoluționare, la crearea 
unei atmosfere de pace și co
operare rodnică.

Semnarea acordului 
dintre România 

și Albania privind 
schimburile de mârfuri 

și plățile pe anul 1976 
în urma tratativelor desfășu

rate într-o atmosferă prieteneas
că și de înțelegere reciprocă, la 
10 februarie a fost semnat la 
Tirana acordul dintre România 
și Albania privind schimburile 
de mărfuri și plățile pe anul 
1976, care prevede creșterea vo
lumului schimburilor comercia
le în raport cu nivelul anului 
1975. România va livra Albaniei 
produse ale industriei construc
țiilor de mașini și ale industriei 
chimice și petroliere, bunuri de 
larg consum și alte mărfuri, iar 
Albania va livra țării noastre 
minereuri, conductori de cupru, 
produse ale industriei textile și 
alimentare, bunuri de larg con
sum și alte produse. Din partea 
română acordul a fost semnat de 
Ion Stoian, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, 
iar din partea albaneză, de 
Marko Xega, adjunct al minis
trului comerțului. La semnare a 
participat ambasadorul țării 
noastre la Tirana, I. Stoian.

SPANIA - Zeci de mii de persoane au manifestat recent, la Barcelona, in favoarea amnistiei și 
libertăților politice și sociale

NECESITATEA PARTICIPĂRII 
STATELOR SOCIALISTE LA 
DIALOGUL DINTRE ȚĂRILE 
INDUSTRIALIZATE Șl CELE 
IN CURS DE DEZVOLTARE

Ministrul cooperării economi
ce al R.F. Germania, Egon Bahr, 
s-a pronunțat, într-un discurs 
rostit cu prilejul vizitei sale la 
Viena, în favoarea participării 
statelor socialiste la dialogul pri
vind cooperarea economică din
tre țările industrializate și cele 
în curs de dezvoltare. El a sub
liniat că o asemenea participa
re este logică și necesitatea ei 
nu poate fi contestată, avînd în 
vedere că și aceste țări iau parte 
la cooperarea economică inter
națională, iar interdependența pe 
planul economiei mondiale este 
tot mai puternică.

în cursul vizitei sale în Aus
tria, Egon Bahr a avut o serie 
de convorbiri cu cancelarul 
Bruno Kreisky, cu care a exa
minat în special posibilitățile de 
colaborare între R.F.G. și Aus
tria pe terțe piețe.

Un ultim bilanț 
al cutremurului din Guatemala

Un ultim bilanț oficial, în
tocmit la cinai zile după pro
ducerea devastatorului cutremur 
din Guatemala, evaluează la 
17 000 numărul morților. Valul 
de cutremure care a afectat, 
incepînd de miercurea trecută, 
această țară din America Cen
trală s-a soldat, de asemenea, 
cu un număr de 54 825 de răniți 
și circa 800 000 de persoane ră
mase fără adăposturi.

între localitățile cele mai a- 
fectate de mișcările seismice fi
gurează Chimaltenango, distru
să în proporție de 95 la sută. 
Aici au fost înregistrați oficial 
9 338 de morți și 16 795 răniți, 
în capitală au fost semnalați 
peste 3 000 de morți și aproape 
16 000 de răniți, la El Progreso
— circa 2 000 de morți și peste 
5 000 răniți și la Sacatepequez
— alți 1 248 morți și 8 363 răniți.

Antigua, fosta capitală guate
maleză, a fost declarată „zonă 
de dezastru“. Venerabilelor ves
tigii precolumbiene li s-au a- 
dăugat în ultimele zile ruinele 
edificiilor moderne. în pofida 
eforturilor depuse de echipele 
de muncitori și de voluntari, șo
seaua dintre Ciudad de Guate-

mala și Antigua continuă să fie 
impracticabilă. Se semnalează, 
totodată, că la Antigua — dis
trusă de seismul din 1917 — 20 
la sută din noile construcții au 
fost distruse, iar turnul catedra
lei tricentenare nu a reușit să 
reziste de data aceasta.

Pe de altă parte, au continu
at să fie înregistrate noi mișcări 
tectonice de intensitate variabi
lă, numărul lor ridicîndu-se la 
604 pînă luni seara. Epicentrul 
acestora a fost localizat în su
dul tării.

a Sub auspiciile UNESCO, la 
Paris s-au deschis, marți, lu
crările unei reuniuni internațio
nale de 10 zile consacrate eva
luării diminuării riscurilor 
seismice.

In cadrul ședinței inaugurale, 
participanții au păstrat un mi
nut de reculegere în memoria 
victimelor cutremurelor din 
Guatemala. După cum a precizat 
vicepreședintele conferinței, 
mișcările seismice din ultimele 
zile au produs distrugerea capi
talei țării și a orașelor situate 
pe o rază de 100 kilometri de ea 
în proporție de 60 pînă la 100 
la sută.

guvernului monocolor democrat- 
creștin, care contează în Parla
ment pe sprijinul socialist-de- 
mocraților și pe abținerea socia
liștilor și republicanilor. Deși în 
cercurile politice se apreciază 
că noul premier va proceda 
doar la înlocuirea celor patru 
miniștri republicani care au fă
cut parte din fostul cabinet, res
tul miniștrilor democrat-creștini 
continuînd să rămînă la postu
rile lor, nu este exclusă nici po
sibilitatea înlocuirii unor mi
niștri.

Noul guvern nu aduce nimic 
nou în comparație cu vechiul 
cabinet : mai mult, el constituie 
un pas înapoi fată de formula 
guvernului bicolor (format din 
democrat-creștini și republicani) 
care se baza in Parlament pe 
sprijinul tuturor partidelor de 
centru-stînga. Mult mai impor
tant este insă faptul că această 
criză nu numai că n-a contri
buit la rezolvarea dificilelor 
probleme economice și sociale 
cu care țara este confruntată in 
prezent, ci a determinat conti
nua lor agravare. în ultimul 
timp producția a înregistrat 
semne serioase de stagnare, lira 
a pierdut tot mai mult teren, 
preturile au urcat in continuare 
vertiginos, șomajul a cuprins noi 
pături de oameni ai muncii.

într-un interviu acordat re
vistei „Panorama“, Giorgio Na- 
politano, membru al direcțiunii 
P.C.I., secretar al C.C. al P.C.I., 
a declarat că „Partidul Comu
nist va manifesta față de gu
vernul monocolor aceeași atitu
dine riguroasă și responsabilă pe 
care a avut-o și l'atâ de cabine
tul bicolor Moro — La Malfa“. 
Poziția P.C.I. nu are în nici un 
caz obiectivul de a face să cadă 
guvernul cît mai curînd posibil 
— a precizat el. Referindu-se la 
programul noului guvern, Na- 
politano, a arătat că acesta pare 
să includă ,, o serie de exigențe 
indicate de P.C.I., de alte forțe 
de stingă și de sindicate, el con
ține însă și tendințe inaccepta
bile ca, de pildă, aceea de a 
subordona exigențele politicii de 
dezvoltare unor măsuri mone
tare și financiare discriminatorii 
și restrictive“.

ADOPTAREA PROIECTULUI DE 
CONSTITUȚIE AL R. P. POLONE

Marți, Seimul polonez a exa
minat proiectul de lege întocmit 
de o comisie specială a Parla
mentului referitor la modifica
rea Constituției R.P. Polone ce 
datează din anul 1952. Proiectul 
de lege, prezentat deputaților de 
Henryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat, conține o 
serie de prevederi care au drept 
scop ca legea supremă a țării 
să reflecte noua etapă a edifi
cării socialismului în Polonia. 
Supus votului, proiectul de lege 
a fost adoptat.

• Ce rol și care sînt atri
buțiile tineretului din R. P. 
Benin in procesul pe care-l 
străbate țara dv. in prezent ?

— Cu cif za ani în urmă exis
tau circa 300 de organizații de 
tineret. Asemenea divizare era 
departe de a răspunde cerințe
lor de unitate și mobilizare a 
tineretului la înfăptuirea unui 
program național de dezvoltare 
economico-socială. Deși nu am 
reușit încă să înființăm o orga
nizație națională, credem că 
sintem pe drumul bun. în pre
zent întregul tineret își concen
trează eforturile în vederea rea
lizării unor sarcini de impor
tanță locală sau națională. Un 
loc major în activitatea tinere
tului l-a ocupat în ultima pe
rioadă instaurarea organelor pu
terii. Dealtfel, nu există acțiune 
la care tinerii să nu fie pre- 
zenți.

• V-am ruga să ne vorbiți 
mai concret despre acțiunile 
la care tineretul participă 
activ...

— Desigur. Am în vedere pre
zența crescîndă în viața econo
mică și socială a brigăzilor de 
tineret, existente deja în con
strucții, industrie, agricultură, 
instituții sanitare ; formațiunile 
de tineret participă Ia ridicarea 
randamentului muncii, Ia o mai 
bună organizare a producției, 
desfășoară ample acțiuni pentru 
combaterea analfabetismului, 
contribuie la răspîndirea științei 
și culturii, la propagarea spor
tului de masă.

Declanșată în luna octombrie 
a anului trecut, acțiunea „Școa
la nouă“, își propune sporirea 
numărului de copii școlarizați 
care, la încheierea unui ciclu de 
instruire, să dețină atit cunoș
tințe generale, absolut necesare, 
cit și deprinderi într-una din 
activitățile economice preponde
rente în zona respectivă. în a- 
cest sens, am revăzut sistemul 
de învățămînt, adoptind o nouă 
politică bazată pe instruirea 
practică și teoretică. Dorim să-i 
educăm pe tineri potrivit cerin
țelor cărora vor trebui să le 
facă față în condițiile de dez-

voltare ale țării noastre. Ne 
străduim să asigurăm cadre cu 
o pregătire profesională cores
punzătoare unui număr tot mai 
mare de tineri, ținînd seama de 
programul de diversificare a 
unor noi ramuri industriale, de 
extindere și ameliorare a pro
ducțiilor agricole.

• Vă aflați in România 
pentru prima oară. Cu ce 
impresii părăsiți țara noas
tră '!

— în primul rind aș dori să 
mulțumesc -pentru prilejul ofe
rit de a. cunoaște îceastă țară. 
Vizitele, convorbirile purtate in 
București și provincie mi-au o- 
ferit prilejul cunoașterii unor 
aspecte privind sistemul politic, 
organizarea vieții economice și 
sociale in România. Dețineți ex
periențe din care pot fi trase 
numeroase învățăminte. Evident, 
atenția noastră s-a îndreptat 
spre organizarea, activitatea și 
rolul tineretului, ale Uniunii Ti
neretului Comunist, organizație 
cu tradiții revoluționare datind 
de mai bine de 50 de ani.

Ceea ce m-a impresionat cel 
mai mult a fost grija perma
nentă pe care o poartă partidul, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
educării tinerei generații în spi
ritul responsabilităților pe care 
vor trebui să și le asume în vii
tor, al pregătirii tinerilor pentru 
muncă și viață. Răspunzind u- 
nei asemenea griji, tinerii dau 
dovadă, prin modul in care își 
îndeplinesc îndatoririle, de un 
înalt patriotism, de o angajare 
profundă în eforturile creatoare 
ale întregului popor. în discu
țiile purtate am remarcat că ti
neretul român este conștient de 
rolul ce-i revine in procesul re
voluționar, știe eă reușita în 
continuare a acestui curs face 
parte integrantă din propriile 
sale aspirații.

în încheiere. François Kou
yami a declarat :

Doresc să folosesc acest 
prilej pentru a transmite ti
nerei generații din România 
socialistă, din partea tinere
tului din R. P. Benin, un căl
duros mesaj de prietenie, ura
rea noastră sinceră de a obține 
noi succese în înfăptuirea sar
cinilor pe care și le-a propus, 
îmi exprim convingerea că în 
viitor cooperarea dintre popoa
rele țărilor noastre va cunoaște 
o intensificare continuă.

Interviu consemnat de
IOAN TIMOFTE
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UGANDA A RECUNOSCUT 
GUVERNUL R. P. ANGOLA

Președintele Ugandei, Idi A- 
min, a anunțat in cadrul unei 
reuniuni a cabinetului ugandez 
că țara sa recunoaște guvernul 
Republicii. Populare Angola, re
latează postul de radio Kampa
la. Uganda devine, astfel, cel 
de-al 26-lea stat african care re
cunoaște guvernul R.P. Angola.

Președintele Ugandei, care 
este și președintele în exercițiu 
al Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), a declarat că, în con
formitate cu Carta organizației, 
recunoașterea guvernului R. P. 
Angola d'e către majoritatea sim
plă a celor 46 membri ai O.U.A. 
îi permite, în mod automat, să 
devină membru cu drepturi de
pline al acesteia.

• ÎN CAPITALA REPUBLI
CII PANAMA s-au deschis, sub 
auspiciile UNESCO, lucrările 
unei reuniuni privind aplicarea 
recomandărilor Conferinței mi
niștrilor educației, desfășurată 
recent la Caracas. Participă re
prezentanți din majoritatea sta
telor latino-americane și din 
zona Mării Caraibilor.

în cuvîntul de deschidere, mi
nistrul panamez al educației, 
Aristides Royo, s-a pronunțat 
pentru aprofundarea cooperării 
regionale în probleme de învă- 
țămint și cultură.

REUNIUNEA CONSILIULUI 
NAȚIONAL CIPRIOT

Sub președinția șefului sta
tului cipriot, arhiepiscopul Ma- 
karios, la Nicosia a avut loc o

reuniune a Consiliului Național. 
Membrii Consiliului au efectu
at un schimb de păreri asupra 
problemelor de procedură le
gate de apropiata reluare a. 
negocierilor dintre reprezentan
ții comunităților greacă și turcă 
din insulă. Potrivit relatărilor 
presei cipriote, aceste negocieri 
ar urma să fie reluate la Viena, 
la 17 februarie, la inițiativa se
cretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

• LA GENEVA a avut Ioc o 
nouă rundă de convorbiri între 
delegațiile sovietică și america
nă, participante la tratativele 
cu privire la limitarea arma
mentelor strategice ofensive..
CONVORBIRILE PREȘEDINTELUI 

S.W.A.P.O. LA LUANDA

Președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vâât' 
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a 
avut timp de o săptămînă con
vorbiri, la Luanda, cu liderii 
M.P.L.A. și ai guvernului Repu
blicii Populare Angola, infor
mează săptămînalul britanic 
„The Observer“ în numărul său 
din 8 februarie. Sam Nujoma a 
declarat corespondentului pu
blicației britanice că S.W.A.P.O. 
recunoaște cabinetul format de 
M.P.L.A. drept guvernul legi
tim al Republicii Populare An-., 
gola și că, in cursul convorbiri
lor purtate la Luanda, s-â că
zut de acord asupra dezvoltării 
cooperării dintre S.W.A.P.O. și 
M.P.L.A.

1975 : NIVEL RECORD DE 
CRIMINALITATE LA NEW YORK

în 1975 criminalitatea a atins 
un nivel record la New York,

subliniază agenția France Pres- 
se, care citează date ale unui 
raport oficial. în perioada amin
tită au fost înregistrate 581247 
delicte grave, ceesi ce repre
zintă o creștere cu 11,8 la sută 
față de anul precedent. De a- 
semenea, au avut loc 83 190 de 
furturi și agresiuni sub ame
nințarea armelor — ceea ce re
prezintă o medie de 226 de ast
fel de delicte pe zi. Un număr 
de 1 675 de persoane și-au pier
dut viața în urma actelor de 
violență, ceea ce înseamnă o 
creștere față de anul 1974 de 5,9 
la sulă.

• AGENȚIA TANIUG IN
FORMEAZĂ' că în legătură 
cu âsâăihai'ea'' terentă a con- 
Sttluhii- general' 'Iugoslav Ia 
Frartkfurt pâ “ Mâin (R.F.G.), 
Edvin ZdoVc, guvernul iu- 
gtJSltcv1 '-a dat publicității 
o ■ declarație în' căf ’ "exprimind 
sperâhța pe -deplin îndreptățită 
că guvernul R.F. Germania Va 
lua măsurile necesare pentru a 
descoperi și pedepsi pe crimi
nali, se arată că guvernul 
R.S.F.I. așteaptă în egală mă
sură ca guvernul R.F.G. să ia 
măsuri urgente pentru a pune 
capăt definitiv activităților 
grupurilor extremiste și teroris
te. care sînt vestigi'i ale mișcă
rilor fasciste din timpul celui 
de-al doilea ‘ război mondial și 
ale--căror-activități 'nu numai 
că pun în pericol 'munca nor
mală a oficiilor diplomatice și 
consulare ale Iugoslaviei și a 
cetățenilor Iugoslavi temporar 
angajați în R.F.G., dar, în ace
lași timp, dăunează relațiilor 
dintre cele flouă țări, înțelege
rii reciproce realizate pină a- 
cum și. în general, i cooperării 
bilaterale între R.F.G. și R.S.F.I.

MIERCURI 11 FEBRUARIE

ZILE FIERBINȚI : Feroviar
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Scala (orele 9,15; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30) ; Flamura (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

UN CÎNTEC PE BRODWAY : 
Sala Palatului — orele 17,15; 20,15; 
Luceafărul (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20); Capitol (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20); Modern (orele 9; 
11,45; 14.30: 17.15; 20).-

TRANDAFIRUL ALB î Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

CASCADORUL : Lumina (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

SFÎRȘITUL VACANȚEI : Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

RESPIRAȚIE LIBERA : Central 
(orele 9.15; 11.30; 13,45; 16: 18; 20); 
Arta (orele 13,30; 15,30; 17,45; 20).

PATIMA : Victoria (orele 9.15: 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); Giu- 
lești (orele 10; 15,30; 17,45; 20) ;
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Patria (orele 9: 11.15; 13.30; 16;
18,30; 20,45); București (orele 8,45;

11; 13,15; 16; 18,30; 20,45); Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30); Melodia (orele 9; 11,15; 13,30 
16; 18,15; 20,30).

ALARMA ÎN DELTA î Unirea 
(orele 16; 18; 20).

CIRCUL : Doina (orele 11,15; 13; 
14,45; 16,30; 18,15; 20,30 — la ora
9,30 program pentru copii) ; Cotro- 
cenl (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20).

VÎNATORII DE INCENDII : Ex- 
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI : Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

J. D. CAHILL : Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15).

CURSA : Pacea (orele 16; 18; 
20); Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

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

NE VOM ÎNTOARCE CÎND AZA- 
LEELE VOR ÎNFLORI : Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20).

CERCUL MAGIC : Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20,15); Vitan (orele 
15,30; 18; 20).

EVADATUL : Bucegl (orele
15,45; 18; 20); Moșilor (orele 15,30; 
18; 20).

COMANDANTUL BATERIEI DE

COASTA ; DOAMNA ȘI VAGA
BONDUL : Crîngași (orele 16).

MARELE GATSBY : Volga (orele 
9,30; 12,30; 15,45; 19).

CUIBUL: Floreasca (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15).

COLȚ ALB : Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15); Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20,15).

LOTTE LA WEIMAR : Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20,15).

AMORUL vrăjitor : Munca 
(orele 15,45; 18).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : 
Munca (orele 20).

ACEST FEL DE DRAGOSTE : 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

KIT ÎN ALASKA : Rahova
(orele 16; 18; 20).

TOATE DOVEZILE ÎMPO
TRIVĂ : Progresul (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10,00 Reportaj 
TV. Povestiri despre tractorul ro
mânesc. 10,20 Teatru scurt: „Vii

toarea“. 11.00 Artă plastică. 11.20 
Din melodiile anului 1975. 11,45 
Stagiune de poezie TV 1976: Lau
dă ție, pămînt românesc. 11,55 Te
lex. 16,00 Teleșcoală. 16,35 Curs de 
limbă rusă. 17,00 Telex. 17,05 La 
volan. 17,15 Ateneu popular TV. 
18,00 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 18,30 Tragerea 
pronoexpres. 18,40 Un disc pe 625 
de linii. 18,55 Tribuna TV. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. .20,00 
Revista economică TV. 20,30 Tele- 
cinemateca. Ciclul „Un mare ac
tor“ — Viaceslav Tihonov. „Omul 
de dincolo“. Premieră TV. 22,00 
Muzică ușoară românească. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Studio ’76. Emisiune-spec- 
tacol realizată de redacția pentru 
tineret în colaborare cu Comite
tul U.T.C. din sectorul 5 al Capi
talei. 20.20 întîlnire cu Elena Pa- 
trichi, Marilena Marinescu, Ion 
FrigioiU; Lucia Țibuleac, Nicolae 
Urdâreanu și Elena Gaj a de la 
Teatrul muzical '„N. Leonard“ din 
Galați. 21,00 Telex. 21,05 Telera- 
ma. 21,35 Roman-foileton: „For- 
syte Saga“. Episodul VI — „Hotă- 
rîri“.

Opera Română : CARMEN — 
ora 19 ; Teatrul de Operetă ; 
VOIEVODUL ȚIGANILOR — 
ora 19,30 ; Teatrul Național 
(Sala Mare) : SA NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA — ora 
19,30; (Sala Mică) : COMEDIE DE 
MODA VECHE — ora 19,30; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAMEAU — ora 19,30; (Sala 
Studio) : AZILUL DE NOAPTE — 
ora 19; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : ADIO CHAR-
LIE — ora 19,30; (Sala Studio) : 
HAMLET — ora 19; Teatrul de 
Comedie : MUSAFIRUL CARE 
N-A SUNAT LA UȘĂ — ora 19,30; 
Teatrul Mic : DUPĂ CĂDERE — 
ora 19,30; Teatrul Giulești : PA
TIMA ROȘIE — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu“ : CÎNTECUL
STRĂBATE LUMEA — ora 
19,30: Teatrul „Ion Creangă“ : 
SCUFIȚA CU TREI IEZI — 
ora 10 ; Teatrul ,,C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : CER CUVÎN- 
TUL LA DIVERSE — 19,30; (Sala 
Victoria) : UITE CA NU TAC — 
oră 19,30; Teatrul Țăndărică (Sala 
Victoria) : PRINȚESA ȘI ECOUL 
— ora 19; (Sala Academia) : RĂI 
ȘI NĂTARAl — ora 17; Ansam
blul „Rapsodia Română“ : GHIO
CEL... MĂRGĂRITARE — ora 
19,30; Circul București : CARNA
VALUL RÎSULUI — ora 19,30.

Consiliul ministerial 
al C.E.E. a răspuns 

favorabil cererii Greciei 
de a adera la C.E.E.

Consiliul ministerial al C.E.E., 
reunit la Bruxelles, a examinat, 
luni, cererea de aderare a Gre
ciei la Piața comună, prezentată 
oficial la 12 iunie anul trecut. 
Cei nouă miniștri de externe, se 
arată în declarația adoptată în 
unanimitate în cadrul reuniunii, 
au luat notă de acest act și, în 
conformitate cu prevederile Tra
tatului de la Roma, se pronunță 
în favoarea cererii prezentate.

Consiliul ministerial a însăr
cinat Comitetul reprezentanților 
permanenți ai „celor nouă“, să 
pregătească începerea negocieri
lor în acest scop.

în felul acesta Grecia, care are 
deja un acord de asociere la 
C.E.E. din anul 1962, este pe 
cale să devină membru cu drep
turi depline al Pieței comune.

într-o declarație dată publici
tății la Atena, primul ministru al 
Greciei, Constantin Karamanlis, 
și-a manifestat satisfacția față 
de hotărîrea Consiliului minis
terial privind răspunsul favora
bil la cererea țării sale și înce
perea negocierilor în vederea 
realizării acestui scop.
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• PRIMUL AEROBUZ LA LUFTHANSA. Compania vest-ger- 
mană Lufthansa a primit luni primul aerobuz de tip 300-B2 cu 
reacție, fabricat în comun de Franța și R.F.G. Acest tip de 
aparat va intra în serviciul comercial pe liniile aeriene interne 
și europene. Compania .vest-germană urmează să primească în 
viitor alte nouă aparate din această serie, avinfl fiecare o capa
citate de 253 pasageri * MĂRFURI DE CONTRABANDA VALO- 
RlND 8,5 MILIOANE DOLARI. Poliția braziliană a descoperit la 
bordul unei nave sub pavilion străin, ancorată-la Recife, măr
furi de contrabandă în valoare de 8,5 -milioane dolari. Nava 
transporta nici mai mult, nici mai puțip decîț 16 345. de cutii cu 

; sticle de-whisky, 652 cutii cu țigări și 167 cutii cu, produse de 
cosmetică, precum șl importante cantități de șampanie și țesă
turi. Toți membrii echipajului au fost ----------- -
FOST PREZENTAT UN NOU TIP DE 
PERE AUTOMATA A CIRCUITELOR 
liști din Lyon ce poate fi adaptat la 
zează electricitatea. Dispozitivul, foarte _______  ___ ________  ___
tr-un tranzistor și un releu. în caz de. scurgere de curent, al
ternativ sau continuu, tranzistorul 'se ionizează și, la rîndul 
său, acționează asupra releului care imediat cuplează alimen- 

. tarea electrică. Funcționînd. La o tensiune de sub 12 volțl, dispo
zitivul poate detecta scăderi de intensitate mâi niici de doi mill- 
amperi, iar viteza de reacție este între două și patru milionimi 
de secundă • SATELITUL EXPERIMENTAL CANADIAN DE TE
LECOMUNICAȚII, lansat în spațiu la 17 ianuarie de la Cape 
Canaveral din Florida (S.U.A.), poate în prezent să efectueze 
toate operațiunile incluse în program. Dispozitivul de control 
aflat Ia Ottawa permite acestui satelit — socotit cel mai puternic 
de acest gen lansat pînă acum — să rețrarismită și să ampli
fice emisiuni de televiziune. Satelitul, care face parte dlntr-un 
program de cooperare S.U.A.—Canada, va permite celor două 
țări să efectueze experiențe timp de doi ani • STATISTICA 
NIPONA ASUPRA INCENDIILOR. în urma incendiilor care au 
avut loc'.'în Japonia, în cursul anului trecut șirâu pierdut viața 
1 672 persoane — informează agenția Kyodo. reluînd o statistică 
oficială dată publicității Ia Tokio. Numărul răniților a fost de 
1186. iar pagubele materiale s-au ridicat Ia 100,1 miliarde yeni, 
în ceea ce privește situația pe orașe, Tokio deține de departe 
recordul — cu 4 933 de incendii înregistrate și cu 151 de morți.

arestați • LA PARIS A 
SISTEM DE ÎNTRERU- 
realizat de trei specia- 
orlce mașină care utill- 
simplu, este format din-
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