
4 PAGINI
30 BANI

SÎMBÂTÀ

Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNISTORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXXII,

SERIA »,

Nr. 8 314

14 FEBRUARIE

DE IA BILANȚUL CINCINALULU11971-1975, LA PROIECTELE CINCINAIJ^ 1976-1980

JURNAL
ÎNTRECERE

ZIUA CEFERIȘTILOR 
INTIMPINATA CU SUCCESE 

REMARCABILE

Colectivele Direcției regio
nale de căi ferate București, 
a cărei rază de activitate se 
întinde de la Olt la Marea 
Neagră, au transportat, in 
timpul care a trecut din noul 
an, cu 4,9 Ia sută mai multe 
mărfuri i'ață de sarcini. O 
singură unitate. Depoul 
București Triaj, in Condițiile 
sporirii 
ții cu 
realizat 
bustibil 
pe 800 000 
Regionalei C.F.R. Brașov, 
planul la tone kilometri a fost 
depășit cu 3,25 la sută, pe 
fiecare tren de marfă obținin- 
du-se o încărcătură suplimen
tară de 10 tone. La rindul 
lor, mecanicii Depoului de 
locomotive din Oradea au 
inscris în „contul de econo
mii“ 624 tone combustibil 
convențional. De asemenea, 
colectivul reviziei de vagoane 
de aici a obținut o produc
tivitate a muncii cu 11 la 
sută mai mare față de pre
vederi.

La rindul lor, mecanicii și 
fochiștii de la Depoul C.F.R. 
Simeria au economisit in 
cinstea aceluiași eveniment o 
cantitate de combustibil cu 
ajutorul căreia se pot remor
ca 120 perechi de trenuri pe 
distanța Simeria-Coșlariu și 
Simeria-Petroșani. De aseme
nea. lucrătorii din stația Si- 
mcria-Triaj au redus cu două 
ore în medie staționarea tre
nurilor in tranzit.

Dotarea căilor ferate cu 
locomotive și vagoane de 
mare capacitate și viteză spo
rită, extinderea tracțiunii 
electrice, folosirea eficientă a 
materialului rulant vor per
mite, printre altele, și ob
ținerea în cursul acestui an 
a unei economii de circa 
50 000 tone combustibil.

ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARA 
A ANGAJAMENTELOR 

ASUMATE
Acționînd cu toată fermi

tatea, încă din această pe
rioadă de început a noului 
cincinal pentru înfăptuirea 
prevederilor de plan și a an
gajamentelor asumate, oame
nii muncii din întreaga țară 
raportează fapte de întrecere 
demne de a fi consemnate.

De la Craiova, de pildă, 
aflăm că în întreprinderile 
industriale doljene se înre
gistrează o productivitate cu 
mult superioară atit celei 
planificate, cit și nivelului 
atins anul trecut. Pe această 
bază a fost obținut mai bine 
de 80 la sută din sporul pro
ducției industriale realizat in 
județul Dolj in perioada care 
a trecut dc la începutul anu
lui.

Rod al preocupărilor pen
tru asigurarea unei aprovi
zionării ritmice cu materii 
prime și materiale și utili
zarea mai bună a potențialu
lui tehnic și uman, industria 
județului Neamț a realizat, 
la rindul ei, însemnate spo
ruri față de sarcinile la zi ale 
planului.

Intensificind ritmul între
cerii socialiste, muncitorii și 
specialiștii din industria ju
dețului Bacău au suplimentat 
considerabil. în prima decadă 
a lui februarie, cuantumul 
depășirilor consemnate în 
bilanțul primei luni a anului.

volumului de presta- 
numai un procent, a 
o economie de com- 
în valoare de aproa- 

lei. Pe cuprinsul 
C.F.R.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
• Trimisul special al președintelui Mauritanie!
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri di
mineața, pe Abddalah Ould 
Daddah, ministrul dezvoltării 
rurale, trimisul special al pre
ședintelui Republicii Islamice 
Mauritania.

La întrevedere a fost de față 
ambasadorul Mauritaniei in 
România, Sidi Bouna Ould Sidi.

Cu acest prilej, oaspetele a 
inmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj și i-a 
transmis un călduros salut prie
tenesc din partea președintelui 
Republicii Islamice Mauritania, 
Mbktar Ould Daddah.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evocat cu plăcere 
întilnirile și convorbirile prie
tenești avute cu șeful statului 
mauritan și a rugat pe oaspete 
să transmită, din partea sa, salu
tări și urări cordiale președin
telui Moktar Ould Daddah, îm
preună ' cu dorința ca relațiile 
dintre România și Mauritania 
să cunoască o dezvoltare mereu 
ascendentă și tot mai rodnică.

In cursul întrevederii. s-a 
subliniat cu satisfacție faptul 
că raporturile dintre statele 
noastre se extind și se întăresc 
continuu, avînd la bază înțe
legerile importante stabilite cu

ocazia dialogului la nivel înalt 
româ n o-mauritan.

Totodată, a fost reafirmată 
dorința comună de a intensifica 
și aprofunda colaborarea fruc
tuoasă dintre România și Mau
ritania. in folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii, dez
voltării independente a tuturor 
națiunilor, a cooperării și înțe
legerii in lume.

S-a procedat, de âsemenea. la 
un schimb de vederi in proble
me ale actualității politice in
ternaționale.

întrevederea a decurs într-o 
ambianță cordială, de caldă 
prietenie.

Ridicarea nivelului de trai
țelul suprem al politicii partidului■

e Ministrul sirian al Barajului Eufratului

Satisfacerea tot mai deplină a 
nevoilor materiale și spirituale 
ale populației, una din caracte
risticile fundamentale ale orîn- 
duirii socialiste și-a găsit o de
plină confirmare in realizările 
cincinalului 1971—1975, perioadă 
în care s-au obținut cele mai 
mari progrese in domeniul creș
terii bunăstării oamenilor mun
cii. Așa cum bine se știe, asi
gurarea unui nivel de trai su
perior care se oglindește în mă
rimea și diversitatea consumului 
de bunuri materiale și spirituale 
nu se poate înfăptui decît pe 
baza sporirii necontenite a pro
ducției materiale și a venitului 
național, prin continuarea în 
ritm susținut a industrializării 
țării, dezvoltarea și moderni
zarea agriculturii. Iată de ce. și 
în acest context, trebuie subli
niată politica consecventă a 
partidului nostru de industria
lizare socialistă a țării, factorul 
hotărîtor al creșterii și stabilită
ții economiei, al gradului de ci
vilizație al întregii societăți. 
Promovtnd o asemenea po
litică. România a ajuns să-și 
sporească producția industria
lă in 25 de ani de peste 
21 de ori, să realizeze astăzi pro
ducția industrială a anului 1950 
doar în 15 zile. Totodată, adin- 
cirea procesului de dezvoltare 
intensivă a agriculturii, pe baza 
creșterii gradului de mecaniza
re și chimizare, a extinderii lu
crărilor de irigații, au făcut ca, 
.în ciuda unor condiții climateri
ce nefavorabile, producția agri
colă. in aceeași perioadă, să se 
mărească do 2.9 ori. Aceasta 
înseamnă că populația a putut 
să-Și satisfacă nevoile de produ
se agroalimentare de cel puțin 
două ori mai mult decît în anul 
1950.

Justețea acestei orientări este 
pe deplin confirmată de viață. 
Sporirea accelerată a venitului 
național — care a ajuns să fie, 
in 1975, de peste 10 ori mai mare 
decît în 1950 — a asigurat baza 
trainică a ridicării bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului,

Elena Mălin,
doctor în economie

cît și mărirea veniturilor direc
te ale celor ce muncesc. Aceas
ta a permis ca în cincinalul tre
cut să poată fi aplicate două 
.majorări ale retribuției nomina
le, prin care s-a urmărit micșo
rarea decalajului între retribuția 
minimă și maximă, creșterea

ruia la dezvoltarea societății, a 
principiilor eticii și echității so
cialiste, populația a beneficiat 
de substanțiale fonduri alocate 
de stat pentru organizarea unei 
bogate vieți social-culturale. In 
cincinalul trecut, statul nostru a 
alocat un volum de 219,7 miliar-
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ponderii lucrătorilor cu. o retri
buție de peste 2 000 lei și mic
șorarea celor cu venituri mici. 
Retribuția nominală medie s-a 
ridicat astfel, la sfirșitul anului 
trecut la 1 975 lei, iar cea minimă 
la 1 200 lei. Concomitent cu creș
terea retribuției lucrătorilor din 
întreprinderi și instituții, s-au 
mărit și veniturile țărănimii. .Pe 
lingă veniturile directe 
din retribuirea muncii 
principiului socialist al 
ției după cantitatea și
muncii, după’ contribuția fiecă-

obținute 
în bâza 
reparti- 

calitatea

ce lei pentru cheltuieli social
culturale. Suma care revine in 
medic pe o familie se ridică in 
anul 1975 la 7 400 lei, urmînd ca 
in 1980 să ajungă la 10 900 lei. 
In toate acestea se regăsește 
astfel una. din trăsăturile defini
torii ale politicii partidului nos
tru, a statului socialist, care, de
finind și administrînd în intere
sul celor ce muncesc întreaga 
avuție socială, preia asupra sa 
sarcini importante în ceea ce 
privește dezvoltarea învățămîn- 
tului și culturii, ocrotirea sănă-

tății, pensiile, asigurările socia
le. Pe baza creșterii retribuției 
reale, a veniturilor țărănimii și 
a cheltuielilor social-culturale 
făcute de staț, veniturile reale 
totale ale oamenilor muncii din 
țara noastră au sporit cu 46 la 
sută în anul 1975 față de 1970, 
ceea ce depășește sporul realizat 
in 10 ani anteriori.

O preocupare de prim ordin a 
partidului și statului nostru o 
constituie și accelerarea ritmu
lui de construcție a locuințelor. 
In cincinalul trecut s-âu con
struit la orașe și sate 750 000 lo
cuințe. din care peste 500 000 din 
fondurile statului și cu sprijinul 
statului, realizîndu-se pe aceas
tă bază și o schimbare radicală 
a înfățișării orașelor și satelor 
noastre.

în ridicarea gradului de civili
zație materială și spirituală a 
tuturor .celor ce muncesc, actua
lul cincinal marchează o nouă 
etapă. Dezvoltarea în ritm in
tens a economiei naționale, creș
terea puternică a venitului na
țional constituie în continuare, 
potrivit politicii partidului nos
tru, temelia satisfacerii într-o tot 
mai mare măsură a cerințelor și 
nevoilor populației in continuă 
evoluție. Pe această bază, acțio- 
nînd cu consecvență, pentru dez
voltarea ■ impetuoasă a forțelor 
de producție, pentru sporirea 
eficienței in toate domeniile, eco
nomiei și vieții sociale, retribu
ția reală va fi majorată cu 18— 
20 la sută, iar veniturile reale ale 
țărănimii, pe o persoană activă, 
vor crește cu 20—25 la sută. 
Avem, așadar, un program gran
dios, științific fundamentat, me
nit să asigure patriei noastre un 
viitor tot mai luminos. Avem, 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia primul 
Congres al consiliilor populare, 
tot ceea ce ne trebuie pentru a 
ridica țara pe o nouă treaptă 
de dezvoltare și progres, pentru 
a asigura un grad superior de 
bunăstare și civilizație întregu
lui nostru popor.

In ziua de 13 februarie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Sobhi Ka- 
hâle, ministrul sirian al Bara
jului Eufratului, și pe Mahmud 
Al-Zoabi, director general al Ad
ministrației pentru dezvoltarea 
bazinului Eufratului, care fac o 
Vizită în țara noastră.

, La primire au participat to
varășii Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei 
alimentare, Enache Sîrbu. șeful 
Departamentului îmbunătățiri 
funciare.

. A luat parte ambasadorul Si
riei la București, Walid Al-Mou-

' glem.
Ministrul sirian a transmis 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai sincere salutări prie
tenești din partea președintelui

Republicii Arabe Siriene, Hafez 
El-Assad.

Oaspeții au exprimat, totodată, 
întreaga lor gratitudine pentru 
onoarea de a fi primiți de șeful, 
statului român, pentru ocazia o- 
ferită de a cunoaște realizările 
României socialiste, în 
în domeniul agriculturii și 
îmbunătățirilor funciare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspeți 
să transmită, din partea sa. un 
salut călduros președintelui Ha
fez El-Assad. însoțit de cele 
mai bune urări, iar . . 
sirian -—noi succese in dezvolta
rea economico-socială a patriei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a Întreținut apoi cordial cu 
oaspeții sirieni, în timpul între
vederii relevindu-se cu satisfac
ție relațiile de strînsă prietenie 
și colaborare statornicite între 
România și Siria, evoluția lor

special 
i al

poporului

mereu ascendentă, conformă cu 
înțelegerile convenite de cei doi 
șefi de stat, cu prilejul vizitelor 
reciproce, al întîlnirilor și con
vorbirilor rodnice de la Bucu
rești și Damasc.

în acest context, a fost expri
mată dorința comună de a in
tensifica conlucrarea economică 
dintre România și Siria, in ca
drul căreia un loc important il 
ocupă cooperarea în domeniul 
agriculturii și al îmbunătățirilor 
funciare.

Schimbul de opinii a eviden
țiat convingerea că amplificarea, 
relațiilor româno-siriene este în 
folosul ambelor popoare, al dez
voltării mai accelerate a econo
miilor țărilor lor. în interesul 
Înțelegerii și prieteniei între na
țiuni.

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate și prietenie.

La Baia Mare, ca si la Bacău si Suceava

Practica pedagogică

a studenților se desfășoară

/» scolile din mediu! rural
• De cițiva ani, la Facultatea 
de învățămint pedagogic din 
cadrul Institutului de învăță- 
mînt superior din Baia Mare 
practica pedagogică se desfă
șoară astfel : în loc ca cele două 
săptămini de practică pedago-

seiifajieiitiilă
de Adrian Păunescu

O sărbătoare
a spațiului
românesc

gică comasată, obligatorii pen
tru studenții din anii terminali, 
să fie efectuate la școlile pilot 
din oraș, studenții își petrec 
cele două săptămini la școli din 
mediul rural. în funcție de nu
mărul și specialitatea studenți
lor practicanți. de pregătirea și 
experiența cadrelor didactice de 
la școlile din județ, de condi
țiile de cazare, dotarea labora
toarelor etc. au fost stabilite 30 
de localități în care viitorii pro
fesori își fac practica, iși de- 
șăvîrșesc instruirea și ‘își per
fecționează deprinderile profe
sionale.

In perioada premergătoare 
începerii acestei activități, în 
colaborare directă cu Inspec
toratul școlar județean și Con
siliul județean pentru cultură și 
educație socialistă, la facultate 
are loc instruirea directorilor de 
școli și cămine culturale din 
comunele stabilite, cu care pri
lej este expus programul prac
ticii, sînt relevate cerințele 
pentru ca aceasta să se desfă
șoare în mod corespunzător. Un 
dialog similar are loc și cu pri
marii din respectivele comune, 
în sfîrșit, se întocmește și ex
pediază documentarul practicii 
și fișa individuală a studentului 
pentru a servi primarului, 
rectorului școlii și celui al

minuluî cultural drept ghid în 
evaluarea practicii studentului. 
Eficiența unei asemenea me
tode, vizind implicarea și creș
terea responsabilității factorilor 
interesați este elocvent ilustra
tă de seriozitatea cu. care sînt 
întocmite aceste aprecieri. „Prin 
activitatea desfășurată — no
tează factorii din conducerea 
comunei Ardusat — studentul 
a dat. dovadă de 6 foarte bună 
pregătire de specialitate' și me
todică. A manifestat multă 'ini
țiativă și originalitate ; a locuit 
toată perioada în comună 
noseînd-o mai îndeaproape ;
integrat foarte bine în viata po
litică, cultural-educativă a 
tului“. Cea de-a doua este sem- 

' nată de factori de conducere 
din Ilba : „Studenta nelocuind 
în sat și-a desfășurat activita
tea mai mult pe plan școlar.

: A dovedit insuficient simț de 
răspundere pentru obligațiile

■ pe care 'le-a avut în școală : a 
. susținut mai puține lecții, iar la 
activitatea culturală nu a par
ticipat deloc“. Atrăgind atenția 

' că situațiile de felul celei din 
urmă n-au fost in total decît 
cinci, ne putem ușor închipui

AL. DOBRE

cu- 
s-a

întotdeauna. evenimentele 
deosebite din viața și activitatea 
partidului și poporului, a tine
retului și pionierilor — Congre
sul al Xl-lea al P.C.R., Congre
sul al X-lea al U.T.C.. cea de-a 
Hl-a Conferință Națională a 
Organizației Pionierilor. Con
gresul consiliilor populare jude
țene și al președinților consiliilor 
populare, apropiatul Congres al 
educației politice și al culturii, 
cea de-a 55-a aniversare a creă
rii P.C.R.. ca și aniversarea a 
100 de ani de la cucerirea inde
pendenței de stat a României — 
aduc importante îmbogățiri con
ținutului educativ-politic al ac
tivităților pionierești, devin pri
lejuri pentru declanșarea unor 
activități educative cu largă re
zonanță în rindul copiilor.

luliu Furo,
vicepreședinte al Consiliului

Național
al Organizației Pionierilor

Bunăoară. în această perioa
dă de pregătire a Congresului 
educației politice și al culturii, 
pionierii și școlarii claselor gim
naziale și consiliile organizației 
dezbat cu. exigență și răspun
dere modul in care organizația 
pionierilor înfăptuiește sarci
nile izvorîte din Programul de 
activitate ideologică adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1971, din documentele 
Congresului al Xl-lea. din indi
cațiile tovarășului Nicolae

Uzina „Unirea“ din Cluj-Napoca. Se lucrează la montarea în serie a noilor mașini de țesut bumbac 
Foto : AGERPRES

Ceaușescu, precum și cele des
prinse din cuvintareâ rostită la 
marele forum politic al tinere
tului. Pe această bază se adop
tă măsuri concrete, menite să 
ducă la înlăturarea lipsurilor, la 
sporirea continuă a contribuției 
activităților politico-ideologice. 
la educarea prin muncă și pen
tru muncă ă pionierilor și șco
larilor, la formarea și dezvolta
rea unei atitudini înaintate față 
de învățătură, Ia ridicarea ni
velului calitativ al pregătirii lor 
școlare.

Obiectivele activității organi
zației se desprind cu claritate 
din documentele celei de a IlI-a 
Conferințe Naționale a Organi
zației Pionierilor, ele vizînd, în 
primul rînd, formarea pionieri
lor, de la vîrsta cea mai frage
dă, în spiritul politicii partidu
lui, crescîndu-i ca mici revolu
ționari care-și iubesc partidul 
și țara, se pregătesc să fie gata 
oricind să slujească cu devota
ment patria, poporul, și fac pri
ma dovadă a acestor nobile sen
timente prin strădania și dăru
irea față de învățătură și mun
că, printr-un ales comportament 
și o fermă disciplină, prin spi
rit de intoleranță față de nea
junsurile din activitatea lor și a 
colegilor lor.

Din larga 
lor realizate 
a le înlesni ____ ,_________
cii partidului, a realizărilor ob
ținute de oamenii muncii, des
prindem cîteva care se bucură 
de audiență în unitățile și deta
șamentele pionierești. Deosebit 
de eficiente s-au dovedit in 
practica muncii unităților și de
tașamentelor organizarea, mai 
ales în cazul pionierilor și șco
larilor din ciclul gimnazial, a 
unor dezbateri și convorbiri pe 
teme politice, pregătite și des
fășurate de comandamentele de
tașamentelor cu sprijinul co- 
mandanților-instructori. Organ i- 
zarea acestor dezbateri va con
stitui pe mai departe o formă 
eficientă pentru cunoașterea de 
către pionieri și școlari a poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului, de educarea

paletă a activltăti- 
cu pionierii pentru 
cunoașterea politi-

(Continuare tn pag. o lll-a)

Zilele acestea, in patria lui 
Ștefan cel Mare, a lui Eminescu 
și a celor mai temerare con
strucții spirituale din cîte pot 
gindi oamenii, se petrece o săr
bătoare a spațiului : românii își 
aduc aminte de Brâncuși. Sigur 
că ei nu-l mai pot revedea așa 
cum a fost, ci fixat în legendă. 
Reparcurs dinspre trecțșt spre 
prezent, omul Brâncuși ni se 
poate părea aproape linear, o a- 
nexă a artei sale. Dar, privit 
prin zbuciumatele vieți ale ar
tiștilor care l-au urmat, Constan
tin Brâncuși ne apare cu totul 
altfel. in toată monumentala 
adincime a vieții sale zbuciu
mate de artist genial ce trăia 
exprtmindu-se și se exprima 
trăind. Operele perfecte falsi
fică viețile celor care le-au 
gindit și realizat. Brâncuși ni se 
pare un om linear pentru că

operele sale sînt printre puține
le creații artistice ale lumii 
care frizează perfecțiunea. Din 
această întimplare unii au de
dus că Brâncuși nici nu a avut 
biografie. Dar oare Brâncuși 
considera perfecțiunea un scop 
teoretic sau tindea spre ea 
dintr-un elan vital ce se va fi 
aflat probabil și în rărunchii lui 
Michelangelo ? Brâncuși nu ne 
mai place, Brâncuși ne domină. 
Dar pentru a ne plăcea trebuie 
să începem să-l înțelegem prin 
viețile urmașilor săi, nu numai 
prin opera sa. Căci opera sa e 
atit de aproape de perfecțiune 
și, în unele puncte, se întilnește 
cu ea incit ea ne a-'are sub o 
aparență de geometrie, ceva în
tre tipare și loc 
este așa. Opera

(Continuare in

comun. Și nu 
lui Constantin
pap. a ll-a)
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•
primit pe ministrul
externe al României • în Angola, 
forțele armate, sub conducerea 
M.P.L.A. au eliberat noi localități 

și puncte strategice

Regina Iuliana a Olandei a 
afacerilor

• Prezidiul Conferinței Federale a Uniunii Socialiste 
a Poporului Muncitor din Iugoslavia a examinat pre
gătirile pentru cea de-a V-a Conferință la nivel înalt 
de la Colombo • în Nigeria a fost înăbușită o tenta
tivă de lovitură de stat militară • La Panmunjon a 
avut loc o nouă reuniune între reprezentanții organi
zațiilor de Cruce Roșie din Nordul și Sudul Coreei.

Se știe, fundamentală în viață pentru ți
nuta unei existențe, pentru ceea ce poate 
să însemne personalitatea unui individ, a 
fost și rămîne acea linie de echilibru din
tre cuvintele și faptele sale. Omul, în viața 
căruia aceste două imagini net definitorii 
se suprapun cu perfecțiune desemnînd un 
portret clar, este un om al demnității, al 
pasului apăsat și sigur, al gesturilor drepte, 
al unor moravuri bazate pe echi
libru și bun simț, al unei inimi 
de care nu se poate lipi mur
dăria, de nici un fel. Omul acela 
este întotdeauna un curajos ; 
pe el nu-l bîntuie, noaptea, fri
gurile fricii. El nu poate fi un 
slugoi și nici un laș. Nu poate 
coborî la mizera plăcere ce 
naște din bîrfă și nu poate de
veni, nicicînd, hoț sau trădător.

La el cuvintul (care exprimă 
drepte principii și înalte aspi
rații) este egal cu fapta. Este 
un om frumos I

Reflectam Iq aceste adevăruri, 
în aceste zile cînd ninge nervos 
Bucureștiului - o scrisoare primită de prin 
părțile Ploieștiului, scrisoare expediată de 
un om care ar fi trebuit să arate și moral 
destul de tînăr (biologic are 27 de ani), și 
care ne roagă să nu-i pomenim numele, 
ca să nu-i facem un rău 
trînă și bolnavă.

De ce se ferește ? Și
Pentru că s-a întîmplat 

brie trecut, un lucru groaznic. ,
Fusese, pînă în luna aceea, cineva, și pe 

drept cuvînt. învățase, se calificase. Repar-

Uzare bună (Pipera, București, deși era din 
provincie). Promovat, evidențiat, trimis la 
cursuri de pregătire postșcolară, ales chiar 
responsabil al unor colective de tineri. 
Ajunsese, în 1975, șef de sector în marea 
întreprindere în care lucra. Toate datele 
păreau să confirme că era un om de bază, 
un om de nădejde. De aici, respectul.

CINSTEA

pe care, probabil, l-ar încerca un individ 
care ar fi lăsat gol pușcă, într-o piață 
publică.

De hoți, desigur, am mai auzit, chiar și 
de unii care au ajuns așa pe post de res
ponsabili, pe undeva. Ceea ce este inte
resant la acest caz se dovedește însă toc
mai, cumplita discrepanță dintre ceea ce 

oamenilor autorul acestor fapte, 
adică tovarășilor săi de muncă, 
și ceea ce a fost, totuși, in 
stare să facă.

„In cadrul combinatului, ne 
scrie, s-au mai petrecut unele 
incidente ca furturi din avutul 
obștesc cu ajutorul mașinilor 
pentru cărat deșeuri. Eu eram 
tov. care cînd luam cunoștință 
de aceste evenimente luam ati- 

"tudine față de aceste acte". 
Ce spuneți ? Deci, furturi. Cu 

mașinile pentru cărat deșeuri. 
Iar el era „tov. care lua atitu- 

Pentru ca el însuși să fure și tot

predica

ȘI RUȘINEA
de Eugen Florescu

citind - 
deasupra

mamei sale; bâ-

Pînă cînd s-a răspîndit, fulgerâtor, ves
tea aceea îngrozitoare despre care ne și 
scrie : a fost prins furind I Și încă de acolo, 
de la locul de muncă, unde avea o ges
tiune. Scotea cu camionul obiecte de preț, 
ascunse între deșeuri de hîrtie... Era în 
preziua nunții sale, acasă il aștepta logod
nica netezindu-și albul voal de mireasă, 
iar el șterpelea lucruri din magazia de la 
care avea cheile...

O știre-trăznet, care l-a dărîmat în ochii 
oamenilor, cum singur recunoaște, așa cum 
dărîmă vîntul un castel de cartoane, *ă-  
cîndu-le vraiște, încît acum are sentimentul

dine 1"
cu mașinile pentru cărat deșeuri I

Alt citat:
„In perioada 1968—1975 am locuit la că

minul de nefamiliști al întreprinderii. Am 
fpst unul dintre tov. care s-au ocupat în 
permanență de educarea tineretului în spi
ritul păstrării avutului obștesc..."

Iar el băga mina — in ce ? în... avutul 
obștesc. Intr-o zi de decembrie, in jurul 
orelor 12, a fost reținut de organele de mi
liție cu un sul de polietilenă asupra lui și 
trimis în judecată pentru „delapidare și furt 
repetat".

(Continuare In pag. a ll-a)
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PĂDUREA
așa cum este, așa cum o dorim

PLANTAȚIILE TINERETULUI: La aceasta inițiativa, 

recomandată de Congresul al X-lea al U.T.C., răspund 

astăzi tinerii din județul Ilfov

„Stă tn puterea noastră 
să înălțăm păduri!“

țț. A., hIli
- ‘ J ~ * A' îi tAx' • . MORALITATEA MESAJULUI’

Sarcinile mari care revin silviculturii in actualul cincinal — pri
ma etapă de concretizare a prevederilor Programului de măsuri 
pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 
1976—2010 — solicită din partea lucrătorilor din acest important 
domeniu de activitate, a cetățenilor în general, o muncă susținută, 
eforturi sporite, dăruire. Expresia concretă a faptei — ca răspuns 
direct, nemijlocit la transpunerea în viață a hotăririlor adoptate 
în acest sens de primul Congres al consiliilor populare — se im
pune a fi consemnată încă din această primăvară, cel mai fertil 
anotimp al acțiunii de împădurire. în aceasta constă subiectul inter
viului nostru de astăzi cu tovarășul îon Tăbăraș, inspector șef al 
Inspectoratului silvic județean Prahova — județ cu 146 000 ha de 
pădure, ceea ce înseamnă un procent de 29 Ia sută din suprafața sa.

„NE AȘTEAPTĂ 0 
PRIMĂVARĂ FIERBINTE“

Interviu cu Ion Tăbăraș,
Inspector șef al Inspectoratului silvic județean Prahova

— Mă voi referi mai întîi 1— 
ne spune interlocutorul — Ia 
citeva aspecte ce țin de măsu
rile preconizate de program. în 
legătură cu raționalizarea tăie
rilor am stabilit un regim de 
tăiere mai scăzut cu 10 la sută 
decit ritmul de creștere, aceas
ta pentru că în unele locuri s-a 
dat dovadă de un anume abuz 
in exploatare. Pentru armoniza
rea dezvoltării am întocmit cote 
de tăiere pe fiecare din cele 57 
de unități de producție în par
te, nu pe ocoale (avem doar 7), 
cum s-a procedat pină acum. 
O atenție deosebită acordăm 
întreținerii rezervațiilor de se
mințe, in așa fel incit calitatea 
acestora să se mențină constant 
la indici superiori. în spiritul 
programului, peste 60 la sută 
din impăduririle acestui an se 
vor efectua cu specii de răși- 
noase. Tot necesarul de astfel 
de puieți se realizează in so
larii. Tn legătură cu aceasta aș 
evidenția o inițiativă a noastră : 
extinderea rășinoaselor jn afara 
realului. Un exemplu : molidul 
urcă pină la 2 000 metri (golul 
alpin), avlnd limita inferioară 
la 800 metri. Noi vrem să co- 
berim pădurile de molid pină 
la 500 metri altitudine. Pentru 
aceasta am dispus solariile _ in 
cadrul tuturor ocoalelor silvice, 
Astfel, la Verbila. Văleni, Cîm- 
pina. puieții aclimatizați la 
înălțimi mici, unde vor fi și 
plantați. au toate șansele să 
devină păduri puternice.

Zici Ilfov — și numele nu are 
deloc rezonanța Sucevei. Pen
tru că zici Bărăgan — și nici
decum monumentalele păduri 
seculare de la Slătioara, Giuma- 
lău, Călimani ori Zamostea. Și, 
totuși aici în Ilfov — sau poate 
tocmai de aceea — inițiativa a 
prins o expresivă și pilduitoare 
întruchipare concretă.

Cind și de unde a început ? 
Adresele sint mai multe, noi 
am ales una — locul in care in
tr-adevăr nu era nimic : comu
na Chirnogi. ..Comuna noastră 
— ne spune Marin Pironea, se
cretarul comitetului U.T.C. — 
nu avea nici măcar o palmă de 
pădure pină anul trecut. Iniția
tiva a pornit, ca să vă zic așa, 
concret, de la Ilie Mavrod’in, se
cretarul organizației U.T.C. din 
I.A.S. îi .plăcea balta. Azi un 
drum in baltă — cu treburi, că 
altfel nu pierde timpul — mîir.e 
altul, ochește el niște locuri pe 
care nu creștea nici pirul ; te
ren neproductiv, cum se spune. 
Si-1 întreabă pe director, pe to
varășul Ion Oancea, -prietenul 
nostru, al tineretului. Ce-ar fi 
să plantăm noi niște plopi pe 
terenul acela ? Care noi ? — 
l-ar fi întrebat directorul. Noi. 
tinerii. Nu-mi mai amintesc da
că am ținut o adunare generală 
specială sau ne-am adunat la’o 
vorbă de sfat, la chibzuială.“.

Reținem, deci, că organizarea 
propriu-zisă s-a efectuat din 
mers. Toți eei peste 300 de ute
ciști ai comunei și-au făcut a- 

planta In primăvară 125 hec
tare, în principalele ocoale 
silvice : Alexandria, Slăvești, 
Turnu Măgurele. De aseme
nea. vor îngriji culturi fo
restiere pe o suprafață de 
360 hectare și vor sădi pomi 
fructiferi pe 25 hectare. Pe 
parcursul anului vor mai 
participa Ia recoltarea a 3 
tone de semințe forestiere și 
10 tone fructe de pădure.

• BUCUREȘTI. Peste 7000 
de plopi, saicimi și pini se 
plantează in acest sezon pe 
ambele laturi ale șoselei ce 
duce spre comuna Măgurele. 
Alături de alți oameni ai 
muncii din sectorul 6, la a- 
ceastă acțiune participă și 
numeroși uteciști. Un fapt ce 
merită apreciere : întregul 
material dendrologic a fost 
pregătit în pepinierele pro
prii ale sectorului.

vălească într-o neiertătoare 
prăpastie.

De ce ne scrie ?
Fiindcă acum, abia acum, 

pare să fi devenit conștient de 
această cădere, lansînd țipătul 
unui disperat. Oare, ne întrea
bă, nu poate fi sancționat nu 
prin tribunal, ci într-un fel ca să 
nu afle și mai multă lume des
pre ceea ce a făcut? Și. mai. 
ales mama, lui ?

„Aceste fapte săvîrșite de 
mine, care mă dezonorează și 
de care voi fi acuzat toată via
ța prin amprentele pe care le 
lasă, nu sint cunoscute de mama 
mea, ne scrie îngrozit. Ea nu 
mă cunoqște decît de băiat cu
minte, ascultător, și de la care 
așteaptă să o poată ajuta la 
bătrînețele ei...”

Tristețea poate fi mare, dar 
răspunsul e simplu : justiția își 
vț> face datoria.

Căința este. întotdeauna prea

Este nemaipomenit : opera lui 
Brâncuși seamănă cu gardurile 
și porfile satelor românești, cu 
păsările și cu spiritele care se 
odihnesc din cind in cind pe a- 
ceste garduri și pe aceste porțl, 
cu femeile, cu fintinile și cu 
umbrele acestui pământ și to
tuși nici unul dintre ei nu este 
Brâncuși și totuși între Brân
cuși și toți cioplitorii rămine 
distanță de o planetă.

Cind oamenii vor înțelege cu 
toții că această distantă se nu
mește artă, Brâncuși va învia 
din lespezile care-l acoperă. 
Toate liniile, asupra cărora au 
umblat vreodată dalta, cuțitul 
sau ploaia, tresar la sărbătoarea 
spațiului românesc care este 
reamintirea zbuciumatei vieți și 
perfectei opere a lui Constantin 
Brâncuși.

— în ce constau pregătirile 
privind apropiatul sezon de îm
păduriri ?

— Ne așteaptă o primăvară 
fierbinte. Cind spun aceasta am 
in vedere hotărirea noastră de 
a realiza în primăvară întregul 
olan anual de împăduriri, adică 
770 ha. Nu-i vorba doar de am
biție, de-a ne încerca puterile : 
procedind astfel, plantația cîș- 
tigă un sezon de vegetație, ceea 
ce după calendarul forestier în
seamnă un an de creștere. De
sigur. nu este ușor să plantezi 
8 milioane de puieți. fie și: dacă 
te gindești că pentru aceasta iți 
trebuie, dintr-o dată, un număr 
însemnat de unelte. Am stabi
lit de pa acum șantierele și su
prafața lor. am întocmit toata 
documentațiile tehnice nece
sare. La ora actuală, în fiecare 
șantier se execută ghețăriile ne

PRACTICA 
PEDAGOGICĂ

(Urmare din pag. I) .7
cs utilitate au aceste evaluări, 
cit de prețioase elemente oferă 
desfășurării activității educative 
Ulterioare de Către cadrele 
universitare și asociațiile de 
studenți în perioada pină la ab
solvirea facultății.

Măsura de a se numi cîte un 
responsabil din rindul cadrelor 
didactice pentru fiecare centru, 
cu sarcina concretă de a-i aju
ta pe studenți in pregătirea ac
tivităților școlare, culturale, e- 
ducative etc., are menirea să ri
dice nivelul practicii atit din 
punct de vedere organizatoric, 
cit și al calității conținutului ,a- 
cșsteia. Sigur — și faptul e no
tabil. el adueînd in primul rind 
nota de originalitate și eficiență 
— programul întocmit nu se li
mitează numai la efectuarea 
practicii propriu-zise : asisten
ță la ore. ținerea lecțiilor de
monstrative și a celei finale. 
Parte integrantă a practicii pe
dagogice sint și activitățile pio
nierești, cele din cadrul orga
nizațiilor U.T.C., dc la căminul 
cultural, precum și participarea 
Ia comisiile metodice, ședințe
le cu părinții, efectuarea de vi
zite la domiciliul elevilor etc.

In 1975 - perioada 15 fe- 
bruarie-1 martie — cei 166 
de studenți ai facultății care au 
efectuat practica pedagogică în 
mediul rural au realizat un nu
măr de 2 301 activități dintre 
care : 1979 lecții, inclusiv 169 
ore dirigenție ; 206 alte activi
tăți — ședințe cu părinții, vi
zite la domiciliu, comisii medo- 
dice, activități pionierești ; 116 
acțiuni la căminul cultural — 
conferințe, simpozioane, expu
neri pe teme politice sau de 
popularizare a științei etc.

Experiența studenților mara
mureșeni — din cîte cunoaștem 
la fel se procedează și la Su
ceava, Bacău și Oradea — so
luțiile adoptate în vederea mai 
deplinei integrări a invățămin- 
tului cu practica se constituie 
intr-o prețioasă contribuție la 
înfăptuirea sarcinilor importante 
pe care partidul le pune în a- 
ceastă etapă în fața învățămîn- 
tului superior. Și, firește, nu nu
mai la Baia Mare, Bacău sau 
Suceava institutele noastre de 
învățămint superior pregătesc 
cadre pentru mediul rural... 

cesare păstrării puieților, se a- 
menajează cabane și vagoane 
dormitor pentru cazarea munci
torilor. Așteptăm doar momen
tul prielnic de începere a gcțiu- 
nii, ceea ce se va întîmpla cind 
termometrul va arăta 3 grade 
plus, cel mai bun și sigur plan
tat fiind acela numit „in mustul 
zăpezi”.

— Ce alte preocupări mai 
aveți in această perioadă ?

— Am început, în cooperare' 
cu alți factori, o largă acțiune 
de identificare a terenurilor de
gradate, din care unele vrem 
să ie împădurim chiar în a- 
ceastă primăvară. Vom mai 
realiza, de asemenea, comple
tări de goluri, la împăduririle 
mai vechi, pe o suprafață de 
200 de hectare. Pentru circa 200 
ha din fond comunal vom asi
gura asistenta tehnică și o 
parte din materialul săditor. 
Realizăm totodată 25 km de 
plantări In aliniamente, pe 
cursurile de apă Teleajen și 
Doftana. la intrările in comune 
și orașe.

• BIHOR. Circa 20 Ia sută 
din planul de stat al județu
lui de împădurit în acest an 
reprezintă valoarea angaja
mentului asumat de tineri. 
Procentul se concretizează in 
230 de hectare ce urmează a 
fi împădurite in exclusivitate 
de uteciști. în cadrul acțiu
nilor de muncă patriotică. La 
această oră au fost deja în
tocmite graficele de eșalona
re a lucrărilor. în același 
timp continuă activitatea de 
întreținere a plantațiilor în
ființate in anii trecuți, pe o 
întindere de peste 600 de 
hectare. La aceste activități 
se remarcă în mod deosebit 
organizațiile U.T.C. din loca
litățile Valea lui Mihai. Țin
ea. Dobrești. Popești. Beiuș.

• TELEORMAN. Un anga
jament bogat în acțiuni sil
vice au și tinerii din această 
parte de sud a tării. Ei vor

CINSTEA ȘI RUȘINEA
(Urmare din pag. I)

Mizeria este — cum se vede 
- totală. Evidențieri, succese, 
funcții ? Nimic... Hoț ! lată ce a 
rămas din el.

Ceea ce mă uimește în ase. 
menea cazuri este prăpastia 
hidoasă pe care asemenea in
divizi nu pot s-o acopere cu 
gindul drept, cu gîndul curat și 
cinstit și care, mai devreme 
sau mai tîrziu, îi înghite ca pe 
niște bieți netrebnici. Văzîndu-i 
sau auzind despre ei, mă în
treb ce rotiță în mecanismul 
educației a lipsit la vremea cu
venită și care face ca întreaga 
cinste să fie dată pe o, dacă 
se poate spune așa, foarte ru
șinoasă rușine ? Pentru că ceva 
trebuie să fi lipsit și care i-a 
făcut, pină la urmă, să se pră

enciclopedia sentimentală

O sărbătoare 
a spațiului românesc

(Urmare din pag. I)
Brâncuși este o domesticire a 
neantului. Este fiorul dulce al 
umanității care organizează 
haosul, este punctul de vedere 
al unui cioplitor român care, 
timp de 2 000 de ani, a rămas 
pe stîlpul viu la care lucra și, 
uitind să se mai dea jos, a de
venit nemuritor, incadrindu-se 
in propria sa lucrare.

In zilele în care românii îl 
sărbătoresc pe Brâncuși, ei săr
bătoresc forma cea mai pură și 
mal cutremurătoare a dorului 
de perfecțiune care străbate 
spațiul românesc de la Tirgu 
Jiu și pină la Prut și pină la 
Drobeta și mai sus și peste tot 
unde spațiul se răsucește halu
cinant în jurul unor stllpl ce 
provoacă infinitul și de pe care 
cioplitorii uită să mai coboare 
răminind în nemurire. 

deseori, în ceasurile libere, 
drum spornic în baltă. Astăzi, 
Florea Vodă, maistru mecanic 
la I.A.S., iți arată cu mîndrie cit 
au crescut plopii plantați de el 
și Gheorghe Barbu. impreună 
cu uteciștil din organizația lor ; 
la aceiași pomi te invită tinerii 
cooperatori* * Ion Niță, Elena Ef- 
tene, Ioana Cotoban ; cu min- 
ărie îți vorbesc de „arborii lorA 
și elevele Mariana Chirică și 
Olimpia Mărgărit care, luind e- 
xemplul tinerelor profesoare E- 
lena Ciolan și Maria Ceaușu, 
s-au dăruit cu pasiune acestei 
noi activități. Pentru că și as
tăzi, tinerii din Chirnogi conti
nuă munca în plantație, săpind 
și îngrijind arboretele, a cărui 
înălțime depășește acum sta
tura celor care l-au plantat.

Așa s-a născut la Chirnogi o 
pădure — prima din istoria co
munei — care se întinde pe o 
suprafață de 11 hectare. Deo
camdată. Pentru că. și anul a- 
cesta. tinerii vor continua extin
derea pădurii in zona digului de 
la Dunăre. Pe alte terenuri ei 
au hotăfit să planteze în pri
măvară 3 hectare cu pomi fruc
tiferi.

Inițiativa, apărută simultan in 
mai multe comune, se generali
zează în acest an pe tot întinsul 
județului, acolo unde condițiile 
sint prielnice. O bună parte din 
„plantațiile tineretului“ se vor 
integra pădurilor din fond- sil
vic. Să amintim aici hărnicia 
uteciștilor din Bolintin Vale, Ol
tenița, din comunele Brănești, 
Snagov. Comana. Vedea, care 
și-au dimensionat deja șantie
rele proprii. La nivelul județu
lui, plantațiile tineretului vor 
spori in această primăvară cu 
300 de hectare. în aliniamente, ti
nerii vor sădi și 50 000 de pomi.

Aceasta, in ceea ce privește 
munca propriu-zisă. Munca insă
— după cum ne informează to
varășul Ion Trandafir, secretar 
al comitetului județean al U.T.C.
— va fi însoțită de activități po- 
litieo-edueative, cultural-artis- 
tice si distractive adecvate. Fie
care zi sau decadă a împăduririi 
va cunoaște o atmosferă sărbă
torească. acțiunile ce se vor or
ganiza fiind în spiritul cultivă
rii la tineri a dragostei față de 
pădure, de locul natal, de natura 
patriei. Numai așa. valoroasa 
inițiativă „Plantațiile tineretu
lui", recomandată de Congresul 
al X-lea al U.T.C., înseamnă 
rnai tnult decit o pădure ; se 
constituie intr-un complex da 
acțiuni specifică. Judicios con
ceput și atent dirijat. în care 
-munca se împletește cu educa
ția, vocația de silvicultor cu 
dragostea față de țară, de pă- 
mintul natal.

Grupaj realizat de : 
ION ANDREIȚA

.tîrzie și, în ’orice caz, insuficien
tă pentru a tăinui hoția.

Iar dacă scriem aici este pen
tru a lansa un semnal de alar
mă tuturor celor ce știu că în
tre ceea ce-i drept să spună și 
ceea ce-i drept să facă nu 
există linia aceea de perfectă 
continuitate.

anunță
FACULTATEA DE INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ ȘI 
TEHNICA PISCICOLĂ 

CATEDRA 
DE MICROBIOLOGIE 

— OPERAȚII
• ȘEF LUCRĂRI la discipli

na : „Operații și utilaje in in
dustria alimentară“, poziția 18.

• ASISTENT la disciplinele t 
„Operații și utilaje in industria 
alimentară“, „Utilaj special in 
industria produselor animale“ șl 
„Utilaj special în industria ex
tractivă“, poziția 25.

• ASISTENT la disciplinele : 
„Tehnologia vinului și subpro
duselor“ și „Microbiologic“, po
ziția 29.

CATEDRA DE BIOCHIMIE 
ȘI TEHNOLOGII 

ALIMENTARE
• PROFESOR la disciplinele : 

„Biochimia produselor alimen
tare“ și „Tehnologia uleiului“, 
poziția 2.

• CONFERENȚIAR la disci
plina : „Tehnologia zahărului“, 
poziția 8.

• ASISTENT la disciplinele : 
„Tehnologia morăritului“, „Teh
nologia și utilaiul de morărlt și 
crupe“ și „Tehnologii și utilaj 
de panificație“, poziția 20.

CATEDRA DE TEHNICĂ 
PISCICOLA ȘI CONSTRUCȚII

• ASISTENT Ia disciplinele : 
„Instalații în construcții și lu
crări edilitare“. „Mecanica con
strucțiilor“ și „Construcții civi
le“, poziția 20.

• ASISTENT Ia disciplinele : 
„Mecanica construcțiilor“, „Teh
nologia executării construcțiilor“ 
și „Construcții civile și indus
triale“ poziția 21.

ECONOMIE, 
ETICĂ, 

FILOZOFIE
Sub genericul „Făurirea socie

tății socialiste multilateral dez
voltate“. Editura politică publică 
de cîțiva ani o colecție a cărei 
funcționalitate se reflectă in 
preocuparea pentru abordarea și 
dezbaterea la nivel teoretic a 
problemelor complexe, de ordin 
fundamental, caracteristice ac
tualei etape istorice pe care o 
străbate țara noastră. Menită, 
deci, să satisfacă un deziderat 
de reală amplitudine metodolo
gică și informațională — în 
condițiile de accesibilitate și 
concentrare a textelor reclamate 
de specificul învățămîntului po- 
litico-ideologic, căreia îi este a- 
sociată ca material doeumentar 
— colecția este de așa manieră 
structurată, incit opțiunile tema

tice să ofere posibilitatea de a 
surprinde esența fenomenelor 
sociale particulare analizate dar, 
in același timp, să contureze 
imaginea globală a procesului 
general de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
in România.

Lucrările apărute pină în pre
zent sint compartimentate pe 
trei serii distincte — economie, 
filozofie, etică — care, insă, din
colo de notele și nuanțele firești, 
proprii fiecăreia în parte, con
verg ca substanță și concluzii în 
aceeași direcție, ceea ce conferă 
omogenitate întregii colecții pe 
ansamblu.

în ce privește . seria „Econo
mie” — element semnificativ de 
reținut — aceasta deține ponde
rea majoritară în titlurile co
lecției, 19 din 40 editate. Cităm 
ca reprezentative citeva titluri : 
„Fondul național de dezvoltare 
economlco-socială și utilizarea 
lui rațională“ (Nicolae Nichita), 
„Progresul tehnic și valorifica
rea superioară a resurselor na
turale” (Constantin Enache), 
..Producerea și creșterea venitu
lui național în R. S. România” 
(Mircea Bulgaru). Nu sint sin
gurele, desigur.

în seria „Filozofie”, a doua ca 
proporții în cadrul colecției, au 
apărut : „Contradicțiile și dina
mica societății socialiste” (Călina 
Mare), „Implicațiile revoluției 
tehnice-științifice asupra dez
voltării forțelor de producție” 
(Ion Trăistaru), lucrări ce se im
pun aprecierii prin stil, metodă 
și conținut, ele depășind nivelul 
pur explicativ.

în sfîrșit, seria dedicată eticii 
este axată pe explicarea concep
telor care definesc „Codul prin
cipiilor și normelor vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste“. Disciplina, 
inițiativa, spiritul revoluționar, 
cinstea, demnitatea, responsabi
litatea conturează edificator sfe
ra de preocupări a autorilor care 
contribuie la elaborarea broșu
rilor de acest gen.

TRAIAN GĂNJU

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎN VĂȚĂMÎNTULUI

UNIVERSIT
scoaterea la

FACULTATEA DE 
ÎNVĂȚĂMÎNT PEDAGOGIC 

CATEDRA DE MATEMATICĂ
• LECTOR Ia disciplinele s 

„Matematici generale“, „Ana
liză matematică“ și „Analiză ma
tematică și matematici speciale“, 
poziția 17.

CATEDRA DE LIMBI 
ȘI LITERATURI

• ASISTENT la disciplina : 
„Limba rusă“, poziția 12.

• ASISTENT la disciplina : 
„Limba engleză — curs praetio", 
poziția 17.

• ASISTENT la disciplinele : 
„Limba engleză contemporană“ 
și „Limba engleză — curs prac
tic“, poziția 18.

• ASISTENT la disciplina : 
„Limba engleză — curs practic“, 
poziția 19.

• ASISTENT Ia disciplina : 
„Limba franceză — curs prac
tic“, poziția 20.
FACULTATEA DE MECANICA 

CATEDRA DE 
ȘTIINȚE SOCIALE

• ASISTENT la disciplina : 
„Socialism științific, poziția 28.

• ASISTENT la disciplinele : 
„Organizarea și planificarea 
producției și a muncii“, „Condu
cerea și analiza aotivității eco
nomice“ și „Conducerea între
prinderilor“. poziția 34.

CATEDRA DE 
ELECTROTEHNICA 
ȘI AUTOMATIZĂRI

• CONFERENȚIAR la disci
plinele ! „Mașini și acționări e- 
lectrice“ și „Aparate și instala
ții electrice“, poziția 5.

• ȘEF LUCRĂRI la discipli
na : „Electrotehnică“, poziția 9.

• ȘEF LUCRĂRI la discipli

Cartea numelor este exegeza 
ironică a unei ficțiuni tragice. 
Doar G. Căllnescu în „Estetica 
basmului“ intuiește această con
diție a monstrului cunoscut sub 
numele de Jumătate-de-om că
lare pe jumătate-de-iepure 
șchiop. Moșia acestuia este pe 
un munte, iar cine calcă pe ea 
nu scapă nepedepsit. Se iptîmplă 
să-i treacă hotarul interzis Aleo- 
dor, foarte tânărul împărat care 
se vede astfel supus, spre a fi 
absolvit de călcarea interdicției, 
unui număr de probe, sensul lor 
fiind același în toate basmele : 
dovedirea istețimii, puterii, cura
jului — toate făcind parte din ri
tualul trecerii tînărului neexpe
rimentat, inocent, naiv din im
periul imaginarului și al posi
bilităților intr-unui al realității 
și al împlinirii. Bizarul perso
naj Jumătate stă așadar la ori
ginea inițierii tînărului, el nu 
este doar una din probele ce 
trebuie trecute, dar însăși in
stanța care decide trecerea tînă
rului prin probe spre a se do
vedi apt de viață, de existență 
proprie. Este interesant că G. 
Călinescu atrăsese atenția asu
pra unor însușiri ce nu se po
trivesc unui monstru : „Se con
stată — zice criticul — că po
citania nu-i așa lipsită de ome
nie" și, mat departe, „monstrul 
se dovedește susceptibil și me
lancolic", e capabil de umilință 
și în cele din urmă „crapă de 
necaz“ după ce „se topea de 
dragostea fetei“. Povestitorul 
ia față de monstru atitudine sar
castică, ceea ce înseamnă că nu 
înțelege tragicul condiției lui — 
conchide autorul „Esteticii bas
mului”. Așadar, citeva note apar
te indică o complexitate de un 
gen deosebit a personajului cu 
un nume atit de bizar, trăsături 
care îl fac, dacă nu simpatic, 
în orice coz demn de un interes 
mai susținut. De aici pleacă 
în ironica sa exegeză poetul Flo
rin Mugur spre a ne da o carte 
fermecătoare, derutantă, plină 
de ipoteze tncitante, cu pagini 
de aleasă poezie. Sigur, este 
vorba despre un jurnal deghi
zat și orice pretenție de a lua 
drept adevăruri științifice fan
teziile poetului cade de la bun 
început. însă pentru aceasta, 
exegeza, atit sub raport estetic 
dar mai ales moral, nu-i mai 
puțin interesantă și definitorie 
pentru spiritul autorului care o 
întreprinde. Ne-am amintit ime
diat de acele „Destine interme
diare" — titlul unui volum an
terior — tinde metafora nu su
gerează nici pe departe frica de 
împlinire, ezitarea, ci, din con
tră. asumarea unui destin de 
excepție de către un prinț me
lancolic cu o carte în mină, 
simbol al unei „arte poetice" 
în esență romantică. După ce a 
dat, astfel, o existență poetică 
personajului său, in Cartea nu
melor Florin Mugur îi caută o 
ascendență și o biografie, poetul 
devine criticul și exegetul erou
lui său imaginar și nu chiar al 
aceluia din basmul despre Aleo- 
dor împărat, Pe scurt, să spu
nem că acest Jumătate este per
sonajul baroc al basmului insi
nuat într-un univers clasic, un 
accident „manierist" intr-o ordi
ne implacabil stabilă, dar toc
mai această ciudată conviețuire a 
excepției cu regimul normei dă 
de gîndit. și neliniștește spiri
tul obișnuit cu raporturi de com
patibilitate. In „Ambasadorii" lui 
Holbein, ciudatul obiect ce pare 
a fi o navă cosmică, in aceeași 
măsură ca și „spiritul răului", 
odată sesizat, tulbură liniștea, 
securitatea tabloului, strecoară 
fiorul neliniștii în armonia cla
sică a proporțiilor. Un lucru a- 
semănător se petrece aici, în 
universul basmului despre Aleo- 
dor împărat sau asa vede Florin 
Mugur lucrurile. El scrie o în
treagă carte despre această am
biguitate ce nu e decit forma 
unei dialectici a contrariilor, ce 
stă la baza oricărui fenomen 
viu, inclusiv a operei de artă 
autentică. Personajul baroc al 
basmului apare sau există în 
plină ordine clasică deranjind 
cu o imperceptibilă dizidentă 
spiritul de ordine prestabilită ce 
structurează universul povestirii. 
El este elementul deformant sau 
cel care propune o nouă formă, 
factorul ce pune în discuție va
labilitatea mecanismului atunci 

ATEA DIN GALATI
concurs a următoarelor

nele : „Automatizări în meta
lurgie“ și „Electrotehnică“, po
ziția 10.

o ASISTENT la disciplinele : 
„Electrotehnică“, „Electronică și 
automatizări“ și „Algebră li
niară. geometrie analitică și 
programare“, poziția 18.

• ASISTENT la disciplinele î 
„Elemente de inginerie electrică 
și electrotehnică", „Automati
zări jn industria alimentară“ și 
„Electrotehnică și mașini elec
trice“, poziția 19.

« ASISTENT la disciplinele : 
„Electrotehnică, electronică și 
automatizări" și „Electrotehni
că“, poziția 20.

CATEDRA DE ORGANE 
DE MAȘINI ȘI DESEN

• ȘEF LUCRĂRI la discipli
na : „Dese» țohnio“, poziția 14.

• ASISTENT Ia disciplinele : 
„Geometrie descriptivă și desen“ 
și „Desen tehnic”, poziția 20.

• ASISTENT Ia disciplinele : 
„Elemente de inginerie meca
nică“, „Mecanisme și organe de 
mașini“ și „Geometrie descrip
tivă și desen”, poziția 30.
CATEDRA DE TEHNOLOGIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

• ȘEF LUCRĂRI Ia discipli
nele : „Mașini și construcții su
date” și „Tehnologia sudării”, 
poziția 15.

• ASISTENT la disciplinele : 
„Proiectarea dispozitivelor”, 
„Construcția și exploatarea dis
pozitivelor” și „Tehnologia ma
terialelor“. poziția 29,

• ASISTENT la disciplinele : 
„Tehnologia construcțiilor de 
mașini“, „Tehnologia fabricației 
mașinilor" și „Tehnologia ma
terialelor“. poziția 30. 

eînd întregul a căpătat forma 
sferei perfect închise, suficientă 
sieși, tn ce ar consta fascinația 
personajului ?

Jn primul rind în dificultatea 
reprezentării. Familiar ca nume, 
efortul de a-l reprezenta intro
duce in conștiința surprinsă a- 
supra unui astfel de efort o 
subită alarmă : făptura persona
jului nu se încheagă stîrnind o 
neplăcută dificultate a spiritului, 
o resimtire a penibilului. Dacă, 
apoi, îl comparăm cu „lumea 
clară“ a basmului, vedem, la d 
privire mai atentă, că poate fi 
vorbg de o adevărată incompa
tibilitate : el este în același timp 
comic șl înfricoșător, și aceste 
atribute se dovedesc întemeiate 
doar pe „senzația de nedefinire“ 
întrucit, iarăși, personajul nu 
poate sări într-o imagine, ori
care, dincolo de numele său. Sub 
acest nume aparent foarte clar 
se ascunde cineva care nu poate 
fi închipuit ca și cum însuși 
numele ar sechestra personajul, 
răpindu-l unei priviri înzestrate 
cu norma clasică a vederii con

form căreia nu personajele ne 
apar fantastice, dar însușirile 
ori puterile lor, dobindite in di
verse moduri, ne fac să le cre
dem așa cum de fapt nu le ve
dem.
'In al treilea rind, tentativa 

de a-fi lua ca personaj tutelar, 
emblematic, o figură ce nu se 
bucură de „popularitate“ în lu
mea basmului, sancționat intr-un 
anume fel. este și ea semnifica
tivă : sfidarea opiniei curente 
asupra excepției, abaterii de la 
normă. Nu este vorba de o pre
ferință structurală pentru bizar, 
ci de semnificația intelectuală a 
unei atari alegeri, in general 
„excepțiile“ stirnesc daci nu în
totdeauna frică în orice caz, in 
mod curent, o aversiune ascun
să, lipsă de simpatie. A-ți asuma, 
fie și profilactic, riscul „impo
pularității", a înfrunta frica de 
excepții — in accepțiune antro
pologică — este un act de liber
tate interioară și nu, după o 
judecată simplistă, o sfidare. 
Adrian Păunescu și-a intitulat 
un poem „Viată de excepție" 
scriind la un moment dat că 
poezia este un „risc pe Cont 
propriu" derivat tocmai din na
tura dificilă a sarcinii asumate. 
Oricine își asumă un asemenea 
risc trebuie să-și admită destinul 
de a nu fi făcut pentru como
ditate și, tocmai de aceea, tre
buie să îndure și posibilitatea 
de a fi contestat.

Statutul personajului prin in
termediul căruia se mărturisește 
poetul nu este desigur unul co
mod, in sensul celor spuse mai 
tu». Alegerea dificultății, ace'asta 
ar fi „bizareria“ profund umană 
a poetului și ea . dă cu adevărat 
măsura moralității mesajului sau 
discursului său. O particularitate 
a mesajului in Cartea numelor 
este că el se precizează pe mă
sură ce purtătorul sau „repre
zentantul“ său se pulverizează, 
se arată imposibil de precizat. 
S-ar putea spune că poetul se 
dizolvă in mesajul său, confis
carea creatorului de către operă 
avind aici sensul exemplarității 
morale a creației autentice. Ori- 
cit de precizate ar fi anumite 
trăsături ale fantasticului perso
naj și oricare ar fi aria lui de 
răspindire —» și autorul ne dă 
impresia, pe cit se poate, că a 
cercetat bir.e lucrurile, că. a 
studiat chăir harta motivului în 
felul în care ar face-o un au

MANIFESTĂRI LA MUZEUL 
LITERATURII ROMÂNE

Muzeul literaturii române 
continuă, în acest an, seria 
manifestărilor reunite sub ge
nericul „Rotonda-13” consacra
te unor scriitori români clasici 
51 contemporani. O manifestare 
literară de acest gen a avut loc. 
vineri, la sediul muzeului, fiind 
rezervată scriitorului Gala Ga- 
laction. Au fost audiate amin
tiri despre prozatorul omagiat,

• ASISTENT la disciplina : 
„Tehnologia materialelor“, pozi
ția 32.

CATEDRA DE
. MECANICĂ APLICATĂ 

ȘI INSTALAȚII NAVALE
• CONFERENȚIAR la disci

plina : „Mecanică”, poziția 3.
• ȘEF LUCRĂRI Ia discipli

na : „Mecanică și rezistența ma
terialelor“, poziția 7,

• ȘEF LUCRĂRI Ia discipli
nele : „Tehnologia montării in
stalațiilor navale“ și „Tehnolo
gia probării și predării instala
țiilor navale“, poziția 13.

• ASISTENT la disciplinele : 
„Mecanică” și „Teoria mecanis
melor și a mașinilor“, poziția 18. 
CATEDRA DE CONSTRUCȚII

NAVALE ȘI REZISTENȚA 
MATERIALELOR

• CONFERENȚIAR la discl- 

Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectora
tului Universității din Galați, str. Republicii nr. 47, in ter
men de 30 de zile (pentru posturile de profesor, conferențiar 
și șef de lucrări) și de 15 zile (pentru posturile de asistent) 
de la data publicării acestui anunț in Buletinul Oficial, ce
rerea de înscriere, la care vor anexa actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic din Re
publica Socialistă România, publicată in Buletinul Oficial, 
Partea I, nr. 33 din 15 martie 1969, și de Instrucțiunile Mi- 
nisterului Educației și învățământului nr. 64539/1969

Concursul pa avea loc la sediul Universității din Galați in 
conformitate cu prevederile art. 102—134 din legea sus
menționată.

Candidata trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în 
Decretul nr. 54/1975 și in Decretul nr. 153/1974 ; de asemenea, 
candidații la concurs sint obligați să comunice în scris con
ducerii instituției sau întreprinderii unde își desfășoară acti
vitatea înscrierea la concurs.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Uni
versității, telefon ; 1 43 64.

tentic cercetător — pină la urmă 
nedefinirea lui rămine caracte
ristică Și profund semnificativă 
pentru că viziunea poetului 
tofește mesagerul tn me
saj, pe măsura încercării tot 
mai fervente (tragice) de defi
nire. Rămânem, în cele din urmă, 
cu o confesiune împlinită prin 
arderea vocii care o exprimă. 
In concepția poetului, acest per
sonaj dispare înainte de a fi 
din cauza excesului de lucidi
tate : nu de frică și nici de obo
seală. Un mod figurat de a vorbi 
despre curaj și sinceritate, des
pre demnitatea de a-și trăi des
tinul pină la capăt fără nici o 
îndulcire sau profitabilă dijmuire 
a lucidității. Totul e să știi de 
ce o faci.

„Imposibilitatea" pe care și-o 
alege drept purtător de cuvint 
rămine, desigur, un mereu neli
niștitor simbol al barocului, a- 
dică acea figură mentală care a 
pus în dificultate mai toate es- 
teticile, dar și. eticile . clasiciste 
ori clasicizante. Deși „o aritme
tică necruțătoare il mănîncă de 
viu", numele a cărui exegeză 
lirică o întreprinde Florin Mu
gur ne aduce mesajul moral al 
demnității și perfecționării u- 
mane. Personajul care nu apare 
deplin pentru că a trebuit să se 
învingă mai curind decit să fi 
învins, este compatibil în ultimă 
instanță cu eroismul autentic, 
adică acela care ne arată că a- 
devărata victorie nu se obține in 
dauna altoraf dar pe seama ce
lui care o dobindește. Eroismul 
nefiind reflexul negativității ad
verse, ci chiar gradul de lucidi
tate al spiritului de sacrificiu 
pe seama căruia se obține orice 
victorie. In acest înțeles, poțtul 
are dreptate să creadă că per
sonajul lui, deși biruit de pro
pria sa luciditate, nu moare cu 
adevărat niciodată.

In fine, dacă analogiile stabi
lite de poet sint interesante, 
sensul pe care li-l atribuie de
vine uneori discutabil. Nu cred, 
ca Florin Mugur, că speranța lui 
Oedip stă in iluzia că adevărul 
nu ar fi adevăr. Desigur, îndoia
la nu-i rămine necunoscută lui 
Oedip ca și lui Hamlet. Insă ea 
nu-i definește, ci doar ii expri
mă in anumite împrejurări, iar 
speranța, in cazul că ei ar dori 
să se inșele, n-ar mai fi spe
ranță, ci o măruntă și nedemnă 
iluzie. Hamlet ar fi putut dormi 
liniștit dacă îndoiala ar fi de
finiția lui, după cum Oedip n-ar 
fi avut decit să meargă la Teba 
spre a domni renuntind la cu
noașterea adevărului. Ei ar fi 
fost, astfel fericiți. Nu faptul că 
se îndoiesc le dă speranța, ci 
tocmai aceasta ii face să meargă 
pini la. capăt, folosind insă în
doiala ca un aliment al speran
ței de a afla, In asta constă e- 
roismul lor. Se ajunge astfel la 
fericire ? . ■,

Și incă ceva : din aceea că lui 
Oedip „nu-i vine să creadă" ceea 
ce-i spune Tiresias nu putem 
pune la îndoială voința lui de 
a crede însuși adevărul. Iar 
nouă, azi, morala iluziei sau a 
minciunii miloase, născuta din 
dorința de a proteja, ni se pare 
anacronică. Tocmai pentru că 
istoria a pedepsit de fiecare dată 
o asegnenea pierdere a lucidită
ții.

Cartea numelor este, dincolo 
de aceasta, un eseu instructiv 
și incitant, scris cu îndeminare 
și multă fantezie poetică.

C. STĂNESCU

♦) Florin Mugur, Cartea nu
melor.

opinii asupra operei acestuia 
împărtășite de artista Dina 
Cocea, scriitoarea Lucia Deme- 
trius și criticul D. I. Suchianu,

In cadrul viitoarelor manifes
tări cu acest profil vor fi evo
cați scriitorii Garabet Ibrăilea- 
nu, Octavian Goga, Pompiliu 
Constantinescu, Constantin Ste
re ș.a.

posturi:
plina : „Tehnologia fabricației 
navei”, poziția 6.

• ASISTENT la disciplina :
„Rezistența materialelor”, poziția 18. P

• ASISTENT la disciplinele j 
„Statica navei", „Teoria și con
strucția navei" și „Tehnica pro
bării și predării navelor", po
ziția 19.

CATEDRA DE MAȘINI 
TERMICE ȘI FRIGOTEHNIE

• ASISTENT la disciplinele : 
„Calculul și construcția compre- 
soarelor”, „Instalații frigorifice” 
și „Tehnica frigului adine”, po
ziția 15.

• ASISTENT la disciplinele : 
„Mașini și instalații de propul
sie“, „Termotehnică și mașini 
termice" și „Curs general de 
mașini”, poziția 16.
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PRIMIRE
Tovarășul Dumitru Popescu, 

membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. ai 
P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, a 
orlrnit, vineri, delegația stațiilor 
'? radio și televiziune membre 
le Radioteleviziunii iugoslave, 
mdusă de Miladin Gvozdenov, 

^reședințele Consiliului de ad
ministrație, director general al 
Radioteleyiziunii din N.ovi-Sad.

La primire a participat Vasile 
Potop, directorul general al 
Radioteleviziunii Române.

A fost de față Petar Dodik, 
ambasadorul Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia la 
București.

Vineri, Vasile Potop și Mila
din Gvozdenov au semnat pro
tocolul de lucru pe anii 1976— 
1977 privind colaborarea intre 
Radioteleviziunea română și 
stațiile de radio și televiziune, 
membre ale Radioteleviziunii 
iugoslave.

din Japonia care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită in 
tara noastră. Delegația este for
mată din tovarășii Tornio Nishi- 
zawa. membru al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.J., și 
Hiroshi Tachiki, membru al C.C. 
al P.C.J.. deputat în Camera 
Consilierilor a Parlamentului 
japonez.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost intîmpi- 
nată de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

PLECARE

SOSIRE
Vineri a sosit în Capitală o 

delegație a Partidului Comunist

Vineri după-amiază a plecat 
la Bagdad, Petre Lupu, minis
trul muncii, însoțit de specialiști, 
care la invitația ministrului 
muncii și afacerilor sociale din 
Irak va face o vizită oficială în 
această țară, in vederea unui 
schimb de informații și de 
experiență în domeniul mun
cii.

CUVENITUL OMAGIU
(NUMĂRUL REVISTEI „TRIBUNA ROMÂNIEI“ CONSACRAT 
CENTENARULUI NAȘTERII SCULPTORULUI CONSTANTIN 

BRĂNCUȘI)
„Pentru români, sărbătorirea 

lui Brâncuși înseamnă, desigur, 
mai mult decit un eveniment 
memorabil în calendarul cultu
rii naționale și mondiale. Noi 

< avem privilegiul de a cinsti in 
Brâncuși pe reprezentantul ge
niului creator românesc care a 
înscris la loc de frunte numele 
țării și poporului nostru in arta 
universală“. Sub semnul acestor 
inspirate cuvinte ale istoricului 
Virgil Cândea se așază recentul 
număr omagial consacrat de 
revista Tribuna României vie
ții și operei sculptorului Con
stantin Brâncuși, o veritabilă 
antologie închinată celui care a 
dăltuit „Cumințenia pămintului“.

Astfel, Gheorghe Tomozei 
scrie un frumos eseu biografic 
despre cum ,,a viețuit și s-a 
dus in moarte Brâncuși a! ro
mânilor“, rememorind princi
palele etape ale unei existențe 
atit de zbuciumate, de la 
lăria pe plaiurile gorjene 
a definitiva impunere a 

ca artist universal. La 
dul lor, Iop Frunzetți,

copi- 
pină 

sa 
rin- 
Ed-

gar Papu, Constantin Noica, 
Barbu Brezianu, Petru Comar- 
nescu, Titus Mocanu, Paul Pe- 
trescu, Tretie Paleolog, Dan 
Grigorescu, Octav Grigorescu, 
luminează fațete și înțelesuri 
noi, aducind prețioase contribu
ții la mai buna cunoaștere a o- 
perei marelui sculptor.

Deosebit de interesante sini 
și răspunsurile primite la an
cheta „Cum l-am cunoscut pe 
Brâncuși“, datorate celor care 
s-au aflat în preajma sa cu 
statornicie Milita Petrașcu, 
V.G. Paleolog, Dimitrie Cuclin, 
Ion Vlasiu, Grigore Popa, Cella 
Delavrancea, Octav Doicescu.

Revista aduce, de asemenea, 
omagiul poeziei prin versurile 
Iul Ralner Maria Rilke și Cari 
Sandburg. ale lui Lucian Bla- 
ga, J.R. Forster, Alain Bosquet, 
Ion Vinea, Raymond Queneau, 
Paul Celan, Radu Boureanu, 
Alexandre Voisard, Petre Ghel- 
mez.

în totul, un număr dens, de 
aleasă bogăție.

ȘERBAN CIONOFF

Plenara Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, care a a- 
vut loc ieri, a dezbătut pe larg 
rezultatele dobindite de agri
cultura cooperatistă in anul 1975 

însușindu-și pe deplin indi
cațiile cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
la recentul Congres al consili
ilor populare județene și al 
președinților consiliilor popu
lare municipale, orășenești și 
comunale, plenara tț stabilit 
măsuri concrete privind perfec
ționarea organizării muncii, în
tărirea ordinii și disciplinei, 
mobilizarea tuturor forțelor 
pentru folosirea integrală a fon
dului funciar și a mijloacelor 
materiale și bănești. în scopul 
realizării exemplare a planului 
de producție pe anul 1976.

Plenara a dezbătut și aprobat 
bugetul Casei de pensii și asi
gurări sociale pe anul 1975. și 

■proiectul de buget pe anul 1976; 
a adoptat unele modificări la 
Statutul cooperativei agricole 
de producție, menite să pună 
de acord prevederile acestuia 
cu legile nr. 58 și 59/1974.

La lucrările plenarei a parti
cipat și a luat cuvîntul tovară
șul Ilie Verdeț. membru al Co
mitetului Politic Executiv, 
cretar al C.C. al P.C.R.

se-

Participanții Ia plenară au 
adoptat textul unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R.. tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
in care se spune, printre altele: 

însușindu-și în totalitate o- 
biectivele ce revin agriculturii 
cooperatiste din planul pe 1976 
și in perspectiva cincinalului.
Consiliul Uniunii Naționale a
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție se angajează, in numele 
întregii țărănimi. să acționeze 
neabătut, cu toată energia pen
tru înfăptuirea lor exemplară.

Milioanele de țărani coopera
tori — români, maghiari, ger
mani și de ale naționalități — 
își reafirmă astfel întreaga lor 
adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului, 
jalonată^ magistral în expunerea 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, la se
siunea 
nale. 
dată 
stimă 
vi le 
hotăritoare
Ia fundamentarea și înfăptuirea 
acestei politici, la cauza păcii 
și colaborării internaționale, la 
făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Marii Adunări 
Ei își exprimă 

sentimentele de 
și înaltă prețuire 
poartă pentru contribuția 

pe care o aduceți

Națio- 
încă o 
adincă 

pe care

profesională și acțiune socială in viața
tineretului“

La Brașov s-au desfășurat lu
crările dezbaterii științifice „In
tegrare profesională și acțiune 
socială in -viața tineretului“ or
ganizată de către Comitetul ju
dețean Brașov al U.T.C. și fi
liala Brașov a Centrului de cer
cetări pentru problemele tine
retului. .

Reunind specialiști și activiști 
ai U.T.C., conducători de unități 
economice, alte cadre cu răspun
deri pe linia educării și inte
grării profesionale a tinerei ge
nerații, tineri muncitori și stu- 
denti, dezbaterea a realizat un 
eficient dialog care a subliniat 
încă o dată necesitatea unei re
ale colaborări între cercetare 
și factorii de decizie cu scopul 
de a cunoaște și îmbunătăți

ORGANIZAȚIA PIONIERILOR

Joi seara, în sala Casei de 
cultură a Combinatului Side
rurgic Galați, s-a desfășurat, io 
organizarea revistei -■
tehnică'" 
U.T.C. 
dețean U.T.C. Galați, 
de știință și tehnică cu tema 
„Progrese tehnologice în meta
lurgia românească-; în anii cin
cinalului revoluției tehnica-ști- 
ințiflce".

Participantji, tineri cercetă
tori. muncitori, tehnicieni ș; in
gineri de pe platforma Combi
natului Siderurgie Galați, s-au 
intîlnit cu o prestigioasă echipă 
de specialiști avindu-1 in frunte 
pe prof. dr. doc. ing. IOSIF 
TRIPȘA, director general al 
Institutului de cercetări și pro
iectări tehnologice sectoare cal
de, din alte instituții de cerce
tare și proiectare ds profil, 
precum și din cadrul sectoare
lor de cercetare și producție ale 
Combinatului Siderurgic Galați. 
Tematica discuțiilor a abordat 
problematica politicii P.C.R. de

„Știința și 
i" — editată de C.C. al 

— și a Comitetului ju- 
o seară

dezvoltare a metalurgiei româ
nești in anii cincinalului 1976— 
1980, perspectivele extinderii și 
modernizării producției Combi
natului Siderurgic Galați în 
noul cincinal, precum și nume
roase aspecte legate de progre
sele acestui important domeniu 
in țara noastră și pe plan mon
dial.

Acțiunea, care inaugurează un

ciclu de asemenea manifestări, 
a constituit totodată un prilej 
de dezbatere a sarcinilor ce 
stau în fata tinerilor, a organi
zațiilor U.T.C., pe linia spo
ririi contribuției lor la introdu
cerea pe scară largă a progre
sului tehnic în toate ramurile 
de producție, la dezvoltarea e- 
conomică și socială a României 
socialiste.

a României

5$
1

desfășurarea procesului de inte
grare soeioprofesională a tine
retului, de a optimiza modali
tățile de intervenție practică a 
organelor 
U.T.C. în
unei utilizări complete și adec
vate a potențialului economic și 
a valențelor creatoare de care 
dispune forța de muncă tinără. 
O atenție deosebită s-a acordat 
problematicii pregătirii prin 
muncă și pentru muncă a tine
retului, proces care să conducă
— după încadrarea în producție
— la formarea și dezvoltarea la 
tineri a unei responsabilități 
sporite față de activitățile eco
nomice și sociale, a unei înalte 
conștiințe profesionale, politice 
și morale.

Discuțiile au pus, de aseme
nea, în evidență necesitatea ca 
problemele privind orientarea 
profesională, .stabilitatea tine
rilor la locul de muncă, solu
ționarea corespunzătoare a ne
voilor sociale ale tineretului 
să-și găsească, într-o măsură 
mai mare, locul in preocupările 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., impunîndu-se in acest 
sens o mai strinsă colaborare 
cu conducerile unităților econo
mice, cu sindicatele, o cunoaș
tere temeinică și rezolvarea o- 
perativă a cerințelor tineretu
lui. Acestea sint, dealtfel, co
mandamente principale ale 
muncii de organizație, menite 
să conducă la perfecționarea 
continuă a procesului de inte
grare soeioprofesională a tine
retului, la perfecționarea între
gii activități desfășurate de Uni
unea Tineretului Comunist în 
vederea valorificării depline a 
potențialului creator al tineri
lor, la realizarea obiectivelor 
ecOnomico-socială ale acestui 
cincinal.

și organizațiilor 
vederea asigurării

AUREL DRĂGUȚ

(Urmare din pag. I)
politico-ideologică, in spirit re
voluționar, a copiilor patriei 
noastre.

Generalizarea unor inițiative 
șl acțiuni pionierești cum sint : 
De la comuniști învățăm cute
zanța- „în fiecare zi de pio
nier cil mai multe fapte demne 
de viitori comuniști“, „Ne pre
gătim să devenim demni urmași 
ai comuniștilor", „Programul 
partidului, programul nostru“, 
ș.a. au contribuit, de asemenea, 
la o mai temeinică cunoaștere 
și însușire de către copii a poli
ticii partidului nostru, au deter
minat angajarea mai conștientă, 
mai activă și mai responsabilă 
a acestora la îndeplinirea înda
toririlor față de societate.

Printre preocupările impor
tante ale organizației pionieri
lor se numără si inițierea unor 
forme noi și influente de educa
ție patriotică, care pun accentul 
pe cultivarea mîndriei copiilor 
pentru faptul că sint fii ai Re
publicii Socialiste România. Ast
fel. dintre acțiunile care au că
pătat un caracter permanent 
amintim evocarea unor eveni
mente importante din Istoria pa
triei și partidului, a unor epi
soade glorioase de luptă ale po
porului. marșurile, intîlnirile 
pionierilor cu activiști de partid 
și de stat, fruntași în producție, 
oameni de știință, artă si cul
tură. vizitele la unele obiective 
economice, excursiile și expedi
țiile tematice ș.a.

Strădania pionierilor de a 
trăi și de a munci în spirit re
voluționar. de a năzui neconte
nit să urmeze pilda de muncă 
și viață a comuniștilor, exem
plul secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimă sensul poli
tic principal al preocupărilor 
educative pionierești. Expe
riența unităților și detașa
mentelor demonstrează că tre
buie amplificate acțiunile pio
nierești care prilejuiesc contac
tul nemijlocit al copiilor cu co
muniști și uteciști. acesta avind 
un rol deosebit de important in 
cultivarea sentimentului patrio
tic, in formarea idealurilor de 
muncă și viață.

Totodată, printr-o conlucrare 
permanentă a organizației pio
nierilor cu Uniunea Tineretului 
Comunist, se va îmbogăți conti
nuu conținutul acțiunilor poli- 
tico-educative, asigurindu-șe u- 
nitatea și continuitatea în proce
sul educației comuniste in spi
rit revoluționar, al dragostei 
profunde față de partid și 
de patrie a întregului 
neret despre care s-a 

• cutat în cadrul marelui 
rum al tinerei generații. Ne gîn- 
dim, în primul rind, la perfec
ționarea activităților ce se rea
lizează pentru pregătirea mai 
temeinică a pionierilor de a de
veni membri ai Uniunii Tinere
tului Comunist, la lărgirea ariei 
de acțiuni comune politico-edu- 
cative. tehnico-aplicative. cultu- 
ral-artistice. sportive și de pre
gătire pentru apărarea patriei.

Organizația pionierilor deține 
Ia ora actuală programe-cadru 
prin care cerințele privind for
marea și educarea politico-re- 
voluționară sint adecvate la 
viața și puterea de înțelegere a 
copilului. Un roi important pe 
linia educării politieo-ideologice 
a copiilor îl au, de pildă. „Pro
gramul educației prin muncă și 
pentru muncă, în spiritul re
voluționar, a pionierilor și 
școlarilor", „Codul etic al pio
nierului". elaborate pe baza pre
vederilor „Codului principiilor

fată 
ti- 

dis- 
fo-

și normelor muncii și vi'eții co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste", adoptat de cel de-al 
Xl-lea Congres al P.C.R. Aceste 
programe ale organizației ■ se 
cer mai bine utilizate în activi
tatea practică cu copiii, iar or
ganizația pionierilor își propu
ne să-și intensifice pe mai de
parte eforturile. în strinsă co
laborare cu școala și familia, 
pentru cultivarea în rindul tu
turor copiilor a unei atitudini 
înaintate față de muncă și învă
țătură. a cinstei, corectitudinii, 
a devotamentului, modestiei, cu
rajului. abnegației, combătînd 
cu fermitate tendințele de neîn- 
deplinire a obligațiilor școlare, 
unele mentalități retrograde 
față de muncă, abateri de la 
ordine și disciplină, de la nor
mele de conduită socială.

Ni se cere. insă. nouă, celor 
care lucrăm cu copiii, să folosim 
bine toate mijloacele educative 
de care dispunem. Activitățile 
cultural-artistice. spre exemplu, 
vor trebui să evolueze în sensul 
bun în care merg lucrurile 
acum.. Ne preocupă antrenarea 
unui și mai mare număr de co
pii în viața culturală, precum 
și integrarea mai bine a activi
tăților cultural-artistice pionie
rești in mișcarea culturală a lo
calităților și județelor. Consi
liile și comandamentele pionie
rești vor continua să organizeze 
mai numeroase spectacole ale 
formațiilor cultural-artistice pe 
scenele căminelor culturale, ale 
căminelor muncitorești. în șeoli, 
expoziții din creația artistică a 
copiilor ș.a. Trebuie perseve
rat pe linia unui repertoriu și 
conținut care să asigure mani
festărilor artistice pionierești, 
mai mult decit în trecut, o bo
gată încărcătură de idei și sen
timente patriotice, un cadru spi
ritual adecvat desfășurării vie
ții și activității unităților și de
tașamentelor pionierești. Im
portant este, totodată, ca mani
festările cultural-artistice pionie
rești să-și sporească cuprinderea, 
să aibă un caracter de masă.

îmbunătățirea în continuare a 
conținutului și eficientei activi
tăților desfășurate în cadrul u- 
nităților și detașamentelor pio
nierești necesită o mai cores
punzătoare diferențiere a mun
cii educative, în funcție de 
vîrsta copiilor, mobilizarea tutu
ror pionierilor și școlarilor la 
participarea activă 
manifestărilor inițiate, 
răm. în același timp, 
nizația pionierilor va 
acționeze mai ferm și 
ținut pentru formarea concepții
lor ateist-științifice în rîndurile 
copiilor, in vederea combaterii 
concepțiilor mistice, inapoiate. 
Consiliile și comandamentele 
pionierești își vor intensifică 
preocupările de generalizare a 
experienței înaintate în acest 
domeniu, vor iniția activități de 
explicare în mod adecvat a fe
nomenelor vieții sociale șî a 
dezvoltării naturii, contribuind 
astfel. împreună cu școala, la 
formarea unei concepții științi
fice despre lume și viată a co
piilor. Ne propunem, de aseme
nea. să extindem în mai mare 
măsură cadrul activităților pio
nierești, elementele de investi
gare și anticipație. încurajind 
mai stăruitor inventivitatea, ori
ginalitatea și flexibilitatea în 
gindire a copiilor, susținîndu-le 
fantezia și imaginația creatoare.

în ansamblul măsurilor luate 
pentru educarea patriotică re
voluționară a pionierilor și șco
larilor un loc de seamă 11 ocu
pă literatura pentru copii. A- 
preciind în general faptul că în

ultimii ani au apărut unele lu
crări destinate copiilor, trebuie 
să subliniem că încă nu dispu
nem, în măsura dorită, de opere 
literare capabile să contribuie 
plenar la înfăptuirea obiective
lor educative puse prioritar de 
partid în fața tinerei generații, 
a formării și creșterii ei in spi
rit patriotic, revoluționar, al cul
tului și idealului muncii. Cu pu
ține excepții, unele valoroase, 
literatura pentru copii nu a 
reușit încă să-i prezinte pe co
piii înșiși, ca participant, pe 
măsura puterii lor, la făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România. Pionie
rii așteaptă să se găsească ca 
eroi in lucrări literare, cu re
zultatele și neajunsurile lor, ca 

. participant la marile acțiuni ale 
organizației — concursul de crea
ție tehnică „Minitehnicus“. ex
pedițiile „Cutezătorii“. „Marșul 
Victoriei". „Asaltul Carpaților“ 
s.a. Ameliorarea acestei situații, 
găsirea celor mai corespunză
toare modalități de colaborare 

' cu creatorii pentru copii, din 
domeniile literaturii, filmului, 
teatrului, artelor plastice, muzi
cii va constitui în viitorul a- 
propiat tema unei consfătuiri 
organizate în colaborare cu 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și Ministerul Educa
ției și învățămîntului.

Un factor important al îmbo
gățirii conținutului politic al în
tregii activități pionierești l-a 
constituit antrenarea nemijlocită 
a pionierilor la conceperea, or
ganizarea și desfășurarea pro
priei lor activități. Creșterea 
influentei politico-educative a 
organizației în rîndul tuturor co
piilor necesită, in același timp, 
sporirea pe mai departe a răs-

punderii cadrelor care muncesc 
cu pionierii, a comandanților- 
instructori, care trebuie să spri- 

întreaga activitate 
și detașamentelor, 

comandamentelor

jine eficient 
a unităților 
consiliilor și 
pionierești.

Perfecționarea pe mai depar
te a muncii desfășurate in ca
drul organizației pionierilor 
necesită in primul rind organi
zarea și desfășurarea în conti
nuare a acțiunilor menite să 
ducă la cunoașterea temeinică 
și aplicarea în viață a indicații
lor desprinse din cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
ședința festivă de deschidere a 
forumului tineretului, a docu
mentelor adoptate de cea de-a 
IlI-a _ Conferință Națională a 
Organizației Pionierilor.

Ținind seama de sarci
nile directe trasate de partid 
organizației pionierilor cu pri
vire la înfăptuirea măsurilor 
menite să ducă la dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului, 
întreaga noastră activitate va 
trebui să fie mai energic legată 
de învățătură, de intensificarea 
preocupărilor și participării pio
nierilor pentru ridicarea neîn
treruptă și în cele mai bune 
condiții a nivelului de pregătire 
teoretică și practică a tuturor 
elevilor. Este necesar să moti
văm mai profund și mai amplu, 
conștientizat politic, in cadrul 
organizației, acest obiectiv fun
damental și permanent în viața 
și activitatea pionierilor și șco
larilor, să asigurăm o mai puter
nică convergentă a diferitelor 
preocupări, inițiative și activi
tăți pionierești pe fondul înfăp
tuirii acestei sarcini ce ne-a fost 
încredințată de partid.

DI CE VIN TINERII
IA CENACLUL „FIACÄRA“

Jocurile olimpice de iarnă

în cadrul 
Conside- 
că orga- 
trebui să 
mai șus-

Ce să învățăm din tehnica
Innsbruck 13 (Agerpres). — 

Cea de-a 12-a ediție a Olimpi
adei albe se apropie de sfirșit, 
dar disputa pentru laurii olim
pici a rămas la fel de pasio
nantă ca și 
treceri.

Concursul 
eheiat cu 
4X7,5 km, desfășurată pe pîrtia 
de la Seefeld și ciștigată de for
mația U-R.S.S.

Echipa României s-a situat pe 
locul 10 (din 15 participante), 
cronometrată cu timpul de 
2h09’54”4/10Q.

lată clasamentul probei de șta
fetă 4X7,5 km (biatlon) : L 
U.R.S.S. (Alecsandr Elizarov, 
Ivan Biakov, Nikolăi Kruglov,

in prima zi

de biatlon 
proba de

de în-

s-a în- 
ștafetă

Aleksandr Tihonov) — lh57’55”64/ 
100 ; 2. Finlanda (Henrik Floejt, 
Esko Saira, Juani Suutarinen, 
Heikki Ikola) — 2h01’45”58/100 ; 
3, R. D. Germană (Karl-Heinz 
Menz, Frank Ulrich. Manfred 
Beer. Manfred Geyer) 
2h04’08”61/100 ;

Vineri, 13 februarie, zi în 
a împlinit vîrsta de 27 de 
patinatorul norvegian Jan 
Storholt și-a oferit cel mai
mos cadou cîștigîpd medalia o- 
limpică de aur în proba de 1 500 
m. Timpul realizat de Jan Egil 
Stbrholt — l’59”38/100 constituie 
un nou record olimpic.

în cursa de ieri. Jan Egil Stor
holt a concurat în pereche cu 
sportivul sovietic Iuri Kondakov,

care 
ani. 
Egil 
fru-

T
e In organizarea Federației de 

fotbal din Bulgaria, la sfirșitul 
șăptăminii trecute a avut loc, la 
Vama, un colocviu internațional 
al arbitrilor. Țara noastră a fost 
reprezentată de C. Dinulescu, 
care la Întoarcere ne-a declarat : 
„La colocviu au participat arbitri 
din Polonia, Turcia și, bineînțeles, 
Bulgaria. Timp de trei zile. în ca
drul unor amănunțite expuneri, au 
fost abordate probleme de actua
litate în arbitraj, reținind în spe
cial atenția cea privind Pregătirea 
psihologică a arbitrului“ e Sus
pendarea lui Să.tmăreanu II l-a 
Îndepărtat pe acesta din vederile 
selecționerilor. In această situație 
postul de fundaș central stingă a 
devenit „vacant“, conducerea teh
nică a lotului nrcocupindu-se de 
găsirea unui înlocuitor. O soluție 
ar constitui-o retragerea lui Cor
nel Dinu in linia defensivă, posi
bilitate vehiculată și cu alte pri
lejuri. Din cite «intern informați, 
Dinu va fl Încercat chiar la tria
lul de miercuri pe postul de apă
rător central e Ieri dimineață, pe 
stadionul Republicii, fotbaliștii de 
la F. C. Argeș au trecut testul 
Cooper. Timpul potrivnic — ză
padă și frig — nu s-a dovedit a 
fl un impediment prea greu de 
depășit pentru jucătorii antre. 
nați de Fl. Halagian. Cu toată su
prafața înghețată a pistei, Dumi- 
trescu, Roșu, Tronaru și Bărbu- 
lescu au reușit să acopere in 12 
minute distanța de 3 200 m. Dobrin 
a alergat 3 000 m, dar a trecut 
țestul, beneficiind, ca și alți co
echipieri, de o bonificație, impusă 
de condițiile dificile in care s-a 
alergat. Mustățea și Jercan au ab
sentat « Componenții echipelor 
F. C. Constanța șl Univ. Craiova 
vor da in cursul dimineții de azi 
testul de rezistență, pe stadionul 
Republicii din Capitală • Ce se 
intîmplă cu Rapid 7 întrebare fi
rească, dacă ne gîndim că in 
partidele amicale disputate pină

cuacum feroviarii au pierdut... 
regularitate, Desigur, nu se poate 
pune marc preț pe rezultatele din 
pregătiri, dar o suită de Înfrângeri, 
unele la scor, in fața unor parte
neri din eșaloane inferioare (1—S 
cu divizionara C, Rova Rosiaki ?!), 
ascunde ceva. In cazul Rapi
dului este vorba, credem, de 
grava eroare comisă de conduce
rea tehnică a echipei șl a clubu
lui care au „anulat“ vacanța de 
iaruă a Jucătorilor, ,,asigurindu-le“ 
acestora un așa-zis turneu în Ita
lia. extrem de obositor, din mo
ment ce deplasarea s-a efectuat cu 
autocarul. Cum vede Motroc ie
șirea din impas ? • Puțini știu că 
Zamfir, promițătoarea extremă a 
echipei Steaua, este un jucător 
descoperit și lansat de fosta divi
zionară C, Petrolul Videle. După 
citeva sezoane excelente la Videle, 
Zamfir a fost „reperat" de Petro
lul Ploiești, unde și-a afirmat pe 
deplin talentul. Petrolul Videle a 
mai furnizat în ultimii ani și alți 
jucători care activează cu succes 
sub culorile unor divizionare B ; 
Voicu (Electroputere Craiova), 
Mihai (Metalul București), Badea 
(Petrolul Ploiești), Bîrlă (Chimia 
Tr. Măgurele), Anghel (Ceahlăul 
P. Neamț). Și lista ar putea con
tinua spre lauda formației din Vi
dele ajunsă azi, după atitea ple
cări. in campionatul județean... 
• Noul antrenor al echipei Auto
matica Alexandria este fostul in
ternațional Costlcă Marinescu, 
e Vasile Suciu, excelentul portar 
al Sportului studențesc, a fost su
pus zilele trecute, la Spitalul 
Brincovenesc, unei noi și compli
cate intervenții chirurgicale, la 
picioare • Virgil Codroa a părăsit 
Jotul formației F. C. Baia Mare, 
reîntoretndu-se la Slglietu ■"*  
mației. Antrenor 
va fi numit, i 
Macri.

un alt favorit al probei.
Clasamentul probei de 1 500 m : 

1. Jan Egil Storholt (Norvegia) 
— l'59”38/100 ; 2. Iurl Kondakov 
(U.R.S.S.) — l’59”97/100 ; 3. Hans 
van Helden (Olanda) — 
2’00”37/100 ;

Surpriza celei de-a 10-a zile 
a „Olimpiadei albe“ a fost rea
lizată de schioara canadiană 
Kathy Kreiner, învingătoare în 
proba de slalom uriaș, desfășu
rată pe o pîrtie in lungime de 
1 225 m, cu 49 de porți și o di
ferență de nivel de 385 m.

Clasamentul probei feminine 
de slalom uriaș : 1. Kathy Krei
ner (Canada) l’29”13/100 ; 2.
Hosi Mittermaier (R. F. G.) 
l’29”25/100 ; 3. Daniele Deber- 
nard (Franța) l'29“95/100.

In turneul olimpic de hochei 
pe gheață (grupa B), selecțio
nata României a învins aseară 
cu scorul de 4—3 (2—0, 0—1, 
2—2) reprezentativa Elveției. 
Hocheiștii elvețieni au jucat 
bine în acest meci dar, românii 
mai abili in minuirea crosei și 
cu o condiție fizică superioară 
au obținut o victorie meritată, 
relatează corespondenții agen
țiilor de presă. Cel mai bun ju
cător al echipei române a fost 
Doru Tureanu, autorul a trei 
goluri în acest dificil meci. Al 
4-lea punct al echipei române 
l-a înșeris Marian Pisaru.

Intr-un alt joc al grupei, 
echipa Japoniei a invins cu sco
rul de 7—5 (4—3, 2—1, 1—1) for
mația Bulgariei.

Mar-
* al băimărenilor 
probabil. Tache

D. VIȘAN

• Astăzi și mîine se desfă
șoară în sala „Pietre de Couber- 
tin" din Paris tradiționala com
petiție internațională de spadă 
pentru „Trofeul Rene Monal". 
La întreceri, participă sportivi 
din R. F. Germania, Suedia, 
Ungaria, Italia, România, Fran
ța, Polonia și alte țări.

• în primele două partide ale 
sferturilor de finală din cadrul 
turneului internațional de tenis 
de la Toronto, americanul Marty 
Riessen l-a învins în mod sur
prinzător, cu 6—1, 6—4, pe aus
tralianul Tony Roche, iar sue
dezul Bjorn Borg la eliminat 
tot in două seturi, cu 6—3. 6—4, 
pe indianul Vijay Armitraj. în 
celelalte două partide se vor în- 
tilni Năstase (România) — 
Ilrebec (Cehoslovacia) și Kodes 
(Cehoslovacia) — Gerulaitis 
(S.U.A.).

<

schiului și cum? (U)
Tehnica schiului, în continuă 

evoluție, numără multe miș
cări — procedee tehnice — re- 
prezentind diferite „școli de 
schi“, diferite nivele de pregă
tire, diferite probe sportive, 
înainte de a vă prezenta, în 
succesiunea învățării lor, prin
cipalele procedee tehnice de 
bâză ale schiului citeva dintre 
numeroasele indicații necesare 
începătorului : respectați pro
gresia de la ușor la greu in 
alegerea pirtiilor și gradarea e- 
fortului ; nu vă îndepărtați ne
însoțit de pirtiile frecventate, 
pînă nu ați devenit un bun 
schior ; întrerupeți efortul 
tunci cind ajungeți să suferlți 
de frig ; aprofundați continuu, 
prin studiu, nivelul cunoștințe
lor dumneavoastră despre în
vățarea tehnicii schiului ; cău- 
tați forme organizate de învă
țare a schiului, sub îndrumarea 
profesorilor Și instructorilor de 
specialitate ; încercați să 
câți mișcările învățate în 
variat, pe diferite zăpezi 
forme simple de întreceri 
tive, cum ar fi concursurile „de

casă“ și etapele de masă ale 
„Cupei tineretului".

în continuare, vă prezentăm, 
în mod succint, principalele 
mișcări pe care le recomandăm 
începătorului :

• MERSUL ALTERNATIV 
(fig. 3) ; este asemănător mer
sului obișnuit ; se caută alune
carea cît mai prelungită pe un 
picior ; brațele se mișcă normal 
pe lingă corp efecluind îm
pingeri cu bastoanele, acționîntl 
coordonat cu împingerea reali
zată de piciorul de sprijin.

a-

apli- 
teren 
și în 
spor-

J'3 *

co

• ALUNECAREA PRIN ÎM
PINGERE SIMULTANA (fig. 4); 
Din poziția ușor flexată, brațe
le se duc înainte, infigindu-se 
simultan bețele in zăpadă ; îm
pingerea energică ț.1 
efectuată cu brațele este 
tă de accentuarea flexiei 
lui.

• ÎNTOARCEREA PE 
PRIN PAȘI SUCCESIVI 
Schimbind 
de pe un picior pe celălalt, 
realizează pași adăugați 
schiurile divergente ; se

uptiud , lin- 
și completă 

insoți- 
bustu-

LOC 
(fig. 5). 

alternativ greutatea

/‘f5b

T—nry r v .

se 
cu 

pot

depărta și apropia succesiv 
zile (a) sau vîrfurile (b).

• ÎNTOARCEREA PE LOC 
ÎN EVANTAI (fig. 6), a. Spri
jin cu ajutorul bastoanelor așe
zate lateral și către deal ; b. 
Se ridică schiul din vale și se 
sprijină cu coada pe zăpadă, in 
dreptul virfului schiului de spri
jin ; c. Prin rotarea spre 
fără a schiului ridicat, 
se așază pe zăpadă lingă 
de sprijin, avind orientat 
către coada acestuia ; d. 
rind sprijinul pe bețe se alătură 
schiul din deal lingă și pe di
recția schiului din vale.

• URCAREA CU PAS BĂ
TUT (fig. 7). Mișcarea este a- 
semănătoarc mersului alternativ, 
la așezarea schiului pe zăpadă 
se urmărește mărirea aderenței 
la pantă prin „baterea" pasului; 
cu cît panta este mai înclinată, 
sprijinul pe bețe către Înapoi 
este mai prelungit.

în a- 
acesta 
schiul 
vîrful 
Elibe-

Lector V. ClRSTOCEA 
și asistent ȘT. SAVA 

— I.E.F.S. București

(Va urma)

jf'f e*

De mai bine de un an sint un 
oăspe frecvent al caselor de cul
tură, al cluburilor tineretului și 
al multor discoteci care au cău
tat (?!) noi formule de organi
zare a serilor cultural-distrac- 
tive pentru tineret; și totuși 
am observat că sint multe seri 
ocolite tocmai de către acest ti
neret căruia ii sînt destinate. 
Nu voi difeuta acum despre 
monotonia respectivelor seri, 
despre ținuta lor artistică pen
tru că lucrul acesta s-a făcut de 
mai multe ori, cu rezultate mai 
bune sau nu. Doresc să le spun 
tuturor acelor disc-jockay cu 
care am stat de vorbă la Casa 
de cultură „Ion Vidu“ din Lu
goj, dar și lă Casa de cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa" 
din București și mă gindesc și 
la alții care mi-au zlmbit iro
nic, atunci cind i-am întrebat 
dacă in atit de englezescul re
pertoriu nu și-ar putea găsi loc 
și puțină muzică de-a noastră, 
românească, tuturor activiștilor 
culturali care au încercat să mă 
convingă, fără succes, că tineri
lor le place doar muzica străi
nă și care n-au putut să-mi 
spună de ce, de la o vreme, ti
nerii îi ocolesc — doresc, deci, 
să le spun că tinerii se duc în 
număr foarte mare la concer
tele de muzică tinără și mai a- 
les la spectacolele cenaclului 
„Flacăra".

Și țin neapărat să le spun tu
turor disc-jockay-lor (despre 
care aș fi fost gata să cred că 
au cam uitat limba in care 
mama și bunica le spuneau po
vești cu Feți-Frumoși și Ilene 
Cosinzene dacă nu i-aș fi auzit 
cerindu-șl drepturile bănești in 
limba română) că tinerii se duc 
la spectacolele cenaclului „Fla
căra“ pentru că aceste spec
tacole poartă pecetea artei. Și 
nici n-ar putea fi altfel cind 
semnatarii versurilor se nu
mesc : Tudor Arghezi, Octavian 
Goga, Radu Stanca, M. R. Pa- 
raschivescu, N. Labiș, George 
Țărnea, Ion Horea, Adrian 
Păunescu, și mulți, 'mulți alții.

Pentru că acolo cintă și re
cită Mircea Vintilă, Dan Che- 
bac, Anda Călugăreanu, Geor
ge Mihăiță, Florian Pittiș, Doru 
Stănculescu, Tudor Gheorghe, 
Dumitru Farcaș și mulți alții pe 
care spațiul nu ne permite să-i 
amintim, cu talent, fără aere de 
vedetism și cu grija ca fiecare 
cuvint al lor să fie înțeles,

deci — cu respect — pentru pu
blic.

Pentru că muzica aceasta le 
vorbește tinerilor despre liber
tate, despre binele pe care sint 
chemați să-l cultive și despre 
răul — pe care sint datori să-l 
strivească, despre prietenie și 
despre dragoste, despre modes
tie și bun simț, despre hărnicie 
și cinste, despre pace și despre 
război, despre recunoștința pe 
care o datorăm acelora care au 
luptat de-a lungul veacurilor 
pentru ca aici, in România, să 
nu mai îndrăznească 
vreodată, să rostească 
cuvinte „știi cine sint

Pentru că, aici, la 
lele cenaclului 
să se bucure de izbtnzile inte
ligenței umane care a făcut po
sibil zborul oamenilor printre 
stele dar și că nu trebuie să 
uite foamea, bolile și mizeria 
ce se cer înlăturate, definitiv, 
de pe bătrinul Pămint. Pentru 
că in cintecele și poeziile as
cultate in cadrul acestor spec
tacole se regăsesc pe ei întregi, 
demni, conștienți de răspunde
rile ce le revin ca tineri ai unei 
epoci istorice fără precedent, 
răspunderi pe care nu au drep
tul să le ocolească. Și atunci, în 
ajutor le vine arta cu pătrun
derile ei de frumos. Și frumo
sul este întotdeauna adevărat. 
Și bun, Și drept, Și sufletele 
tinerilor, atit de receptive la 
frumos, îl absorb cu nesaț pen
tru ca, la rindul lor, să-l redea 
faptelor, vieții de fiecare zi.

Și pentru că bucuria de a ști 
că există acest cenaclu este mai 
mare decit mihnirea de a ști 
că există atit de multe discoteci 
în formula in care există, să-i 
lăsăm (deocamdată) pe disc- 
jockay, împreună cu ai lor 
„monștri sacri“, și să le adresăm 
un sincer și entuziast bravo! 
tuturor acelora care cu ghitara, 
sub braț; și cu o voce mai caldă 
și tandră sau mai gravă și tul
burătoare, cu modestie și netăgă
duit talent creează momente de 
adevărată artă și contribuie ast
fel la educarea artistică și pa
triotică a tinerilor. De aseme
nea, miilor de tineri care incap, 
ca prin minune in săli de nu
mai citeva sute de locuri pen
tru a cînta împreună cu tarago
tul lui Dumitru Farcaș ..Trico
lorul românesc“, un sincer și 
entuziast bravo !

cineva, 
odioasele 
eu“ ? 
spectaco- 

„Flacăra“ învață

ANA LUGOJ

INSTITUTUL DE MEDICINĂ 
Șl FARMACIE DIN CLUJ-NAPOCA

ANUNȚA
scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice vacante :

I. FACULTATEA DE MEDICINA GENERALA
1. ASISTENT la Catedra nr. 15 Discipl. LIMBA ENGLEZĂ — 

ROMANA, poz. 1.
2. ASISTENT la Catedra nr. 9 Discipl. EDUCAȚIE FIZICA, 

poz. 6.
3. ASISTENT Ia Catedra nr. 9 Discipl. MEDICINA MUNCII, 

poz. 4.
4. ASISTENT RADIOLOG la Catedra nr. 13 Discipl. NEURO

LOGIE. poz. 5.
5. ASISTENT la Catedra nr. 13 Discipl. PSIHIATRIE, poz. 7.
6. ASISTENT la Catedra nr. 13 Discipl. NEUROLOGIE IN

FANTILA. poz. 2.
7. ASISTENT la Catedra nr. 12 Discipl. CL. MEDICALA III., 

poz. 18.
8. ASISTENT la Catedra nr. 6 Discipl. CL. PEDIATRIE II., 

poz. 9.
9. ASISTENT la Catedra nr. 10 Discipl. CL. MEDICALA I., 

poz. 11.
10. ȘEF DE LUCRĂRI la Catedra nr. 13 Discipl. PSIHIATRIE, 

poz. 3.
11. SEF DE LUCRĂRI la Catedra nr. 8 Discipl. FIZIOPATO- 

LOGIE. poz. 4.
12. ȘEF DE LUCRĂRI la Catedra nr. 12 Discipl. CL. MEDICA

LA III., poz. 9.
13. ȘEF DE LUCRĂRI la Catedra nr. 15 Discipl. RADIOLOGIE, 

poz. 3.

Candidata la concurs vor depune în termen de 15 zile — 
pentru posturile de asistenți, și 30 de zile pentru posturile de 
șefi lucrări, de la data apariției acestui anunț in Buletinul Ofi
cial al Republicii Socialiste România, Partea a lll-a la Secre
tariatul Rectoratului I.M.F. Cluj-Napoca din str. 1 Mai nr. 13, 
cererea de înscriere la concurs insolită de actele prevăzute de 
Legea nr. 6 /1969, privind Statutul personalului didactic, publi
cată in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, 
Partea I nr: 33 din 15 martie 1969.

Concursul se va ține la sediul institutului in termen de cel 
mult 15 zile pentru posturile de asistenți si 3 luni pentru pos
turile de șefi de lucrări, de la data expirării termenului de 
înscriere la concurs.

Informații suplimenteze și tematica de concurs se pot obține 
la Rectoratul Institutului de Medicină si Farmacie din Clui-Na- 
poca str. 1 Mai nr. 13, telefon 2 61 79.



Regina luliana a Olandei 

a primit pe ministrul 

afacerilor externe al României

România - o politică consecventă, 
de solidaritate, prietenie si colaborare 

cu țările in curs de dezvoltare
Vineri, regina luliana a primit 

pe ministrul afacerilor externe 
al României, George Macovescu, 
care se află in vizită oficială in 
regatul Țărilor de Jos.

Din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, minis
trul de externe român a trans
mis suveranei Olandei și prin
țului Bernhard un mesaj în care 
sînt adresate cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate pentru poporul 
olandez prieten.

Exprimînd gratitudinea pentru 
mesajul adresat, suverana Olan
dei a transmis, personal și în nu
mele prințului Bernhard. pre
ședintelui României și tovarășei 
Elena Ceaușescu, urări de sănă
tate și de succes, precum și sen
timentele de respect ale poporu
lui olandez.

în timpul întrevederii au fost 
evocate, ca momente de o deo
sebită însemnătate în evoluția 
pozitivă a relațiilor româno- 
olandeze, întîlnirile și convorbi
rile care au avut loc cu prilejul 
vizitelor efectuate de președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Cea'ușescu, în rega
tul Țărilor de Jos, în 1973, și de 
regina luliana și prințul Bern
hard în România, în 1975. A fost 
subliniat faptul că diallogul la 
nivel înalt intre cele două state 
este revelator pentru spiritul de 
prietenie de care sînt animate 
popoarele român și olandez.

★
Tn cursul aceleiași zile, la 

Ministerul Afacerilor Externe au 
continuat, convorbirile oficiale 
româno-olandeze. Convorbirile 
au îmbrățișat, atît aspecte ale 
relațiilor bilaterale, cit și o serie 
de probleme de interes general 
— situația politică din Europa 
după Conferința pentru securi
tate și cooperare, negocierile de

ANGOLA

Forțele M.P.L.A. au eliberat 
noi localități strategice

Comunicatele difuzate de pos
tul de radio Luanda si reluate 
de agențiile internaționale de 
presă anunță că forțele armate 
ale Republicii Populare Angola, 
șub conducerea M.P.L.A., au eli
berat orașul Luso, situat in 
partea de sud-est a țării, precum 
și alte localități și puncte strate
gice amplasate de-a lungul ma
gistralei feroviare transangoleze 
care asigura comunicația directă 
între regiunile din estul și vestul 
țării. Eliberarea orașului Luso. 
important nod de cale ferată a 
permis instaurarea controlului 
efectiv și deplin de către Guver
nul Republicii Populare Angola 
asupra acestei căi de comunica
ție. în baza unei hotăriri a gu
vernului, s-a trecut Ia recon
strucția acestei linii ferate pen
tru a fi redată circulației în 
timpul cel mai scurt. Concomi
tent, se arată într-un alt comu
nicat al postului de radio Luan
da. forțele M.P.L.A. și-au insti
tuit controlul și asupra extremi
tăților liniei ferate Mocamades— 
Sierpo—Pinto.

De la începutul acestei săptă- 
mini — transmite postul de ra
dio Luanda — forțele armate 
ale Republicii Populare Angola 
au eliberat opt mari orașe, au 
capturat toate principalele punc
te strategice din țară și și-au in
stituit controlul deplin asupra a 
10 din cele 14 centre provinciale 
diri Angola. în relatările lor. 
agențiile internaționale infor
mează că unitățile forțelor ar
mate ale Republicii Sud-Africa- 
ne care au invadat teritoriul Re
publicii Populare Angola se 
retrag în dezordine spre frontie
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• CIUPERCA VERDE DESCHIDE NOI PERSPECTIVE ÎN 
LUPTA CONTRA CANCERULUI. Oameni de știință de la Institu
tul Max Planck din R. F. Germania, au descoperit că veninul 
ciupercii verzi, foarte otrăvitor, o toxină cunoscută sub numele de 
alfa-amanitină, poate fi utilizat împotriva celulelor canceroase. 
Premisa cea mai importantă in acest sens o constituie obținerea 
unor variante ale amanitinei care să blocheze in doze mici nu
mai metabolismul celulelor bolnave, nu și al celor normale. Servin- 
du-se în experiențele sale de o variantă chimică a amanitinei, arha- 
nuiina, Heinz Faulstich din echipa institutului, a reușit să distrugă 
celulele tumoroase în eprubetă, fără a ataca materialul celular să
nătos, deschizîndu-se astfel o perspectivă promițătoare în comba
terea biochimică a cancerului • UN TRANDAFIR PERFECT 
CONSERVAT, CARE A ÎNFLORIT CU PESTE... 850 DE ANI ÎN 
URMA, a fost găsit cu prilejul unor lucrări de restaurare efec
tuate in biserica mănăstirii Romsey. din sudul Angliei. Lucrătorii 
care au demolat un zid al bisericii pentru a restaura picturile 
medievale au descoperit o nișă datînd din 1120, în care se afla un 
trandafir uscat cu diametrul de 4 centimetri. Paleobotanistul che
mat specia] de la Londra pentru a scoate floarea din nișă fără a 
o deteriora a avut nevoie de 4 ore pentru această operațiune. El 
și-a exprimat speranța că semințele extrase din floare ar putea 
încolți odată semănate în pămînt. Trandafirul de la Romsey este 
cel mai vechi specimen botanic descoperit pe teritoriul Europei, 
dar el este tînăr în comparație cu planta găsită în mormîntul 
lui Tutankhamon • BRODERIE EXECUTATA CU FIERUL DE 
CÂLCAT ! „Transferit“ este un nou procedeu de aplicare a bro
deriei pe țesături pus la punct de o fabrică de broderie și de 
țesături din Rebstein (Saint-Gall, Elveția), cu ajutorul căruia 
oricine poate înfrumuseța cu broderii în cîteva secunde un obiect 
de îmbrăcăminte sau orice altă țesătură. Motivul este brodat pe 
o panglică de țesătură tratată chimic : pe o parte firul colorat 
este normal în timp ce pe partea cealaltă el se topește la o tem
peratură de aproximativ 150 grade Celsius. Presînd timp de 15 
secunde cu un fier de călcat la temperatura de 180—200 grade 
Celsius, motivul „transferit“ așezat pe țesătură aderă la aceasta. 
Firul de pe verso al broderiei se topește pe țesătura de bază, in 
timp ce suportul se dezintegrează și se topește sub efectul căldu
rii. El poate fi eliminat ușor cu peria după ce s-a răcit • EPI
DEMIA DE GRIPA CARE BlNTUIE ÎN MAREA BRITANIE cu o 
deosoebită intensitate a determinat autoritățile să pună în alertă 
personalul spitalelor din țară. Practic, epidemia s-a'extins în aproa
pe întreaga Anglie, cei mai mulți bolnavi existînd la Londra. Mi
nisterul Sănătății a anunțat că în fiecare săptămînă mor circa 50 
de persoane, din cauza acestei maladii care cunoaște o recrudes
centă neobișnuită anul acesta • O ECHIPA DE ARHEOLOGI 
IRAKIENI a descoperit pe un șantier din nordul țării mai multe 
tăblițe de alabastru, purtînd inscripții care datează din secolul IX 
î.e.n. Potrivit părerii specialiștilor, aceste tăblițe sînt din epoca 
regelui Ashur al II-lea. care se afla la conducerea regatului asi
rian în vremea respectivă. Săpăturile au fost făcute pe locul 
fostului palat al regelui Nimrod. din străvechea cetate asiriană 
Ninive • DETERGENȚI PE BAZA DE ZAHAR. Dacă se combină 
o zaharoză cu un seu se produce o reacție chimică obținîndu-se 
direct o pulbere brună care constituie un detergent foarte activ 
dar neiritant, netoxic și biodegradabil. Aceasta este simpla și 
revoluționara descoperite a unuia din giganții britanici ai indus- 
triei zahărului, firma „Tate and Lyle“.

la Viena și dezarmarea generală, 
situația din Orientul Apropiat, 
aspecte ale instaurării noii or
dini economice mondiale.

La convorbiri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de de
plină înțelegere, în spiritul bu
nelor raporturi care caracteri
zează relațiile dintre România 

. și Olanda, au participat membri 
ai celor două delegații, precum 
și Traian Pop, ambasadorul 
României la Haga, și A. H. Croin, 
ambasadorul Olandei la Bucu
rești. Rezultatele discuțiilor, care 
au fost încununate de succes, au 
fost consemnate într-un comuni
cat comun.

Vineri după-amiază, ministrul 
român a făcut o vizită Ia came
ra a doua a Statelor Generale, 
unde s-a întâlnit cu dr. A. Von- 
deling, președintele camerei. Ca 
și în vizita la Camera Superioa
ră a Statelor Generale, in ca
drul convorbirii care a avut loc 
au fost abordate probleme ale 
activității parlamentare din 
România și Olanda, subliniin- 
du-se că extinderea și adîncirea 
pe mai departe a raporturilor 
dintre parlamentarii din cele 
două țări vor contribui la o și 
mai bună cunoaștere, la întă
rirea prieteniei dintre popoarele 

■român și olandez.
Seara, ministrul afacerilor ex

terne al României a oferit. în 
saloanele ambasadei țării noas
tre., o recepție la care au parti
cipat ministrul afacerilor exter
ne al Olandei, Max van der 
Stoel, Rudolph Lubbers, minis
tru pentru probleme economice, 
Tjerk Westerterp, ministrul 
transporturilor, Alphonse van der 
Stee, ministrul agriculturii și 
pescuitului, L. J. Brinkhorst, 
secretar de stat al afacerilor 
externe, alți membri ai guver
nului olandez, deputați. func
ționari superiori în M.A.E., re
prezentanți ai partidelor politi
ce, ziariști.

ra dintre Angola și Namibia, te
ritoriu ocupat ilegal de regimul 
de la Pretoria. Ele intenționează 
însă să mențină sub control, sub 
pretextul apărării regiunilor de 
frontieră, o fîșie de teren din te
ritoriul angolez în lățime de a- 
proape 80 km.

Spectacol 
interzis 

la Madrid

Un articol din ziarul
Direcția generală a securității 

spaniole a interzis din nou o se
rie de recitaluri pe care cunos
cutul poet și cintăreț național 
Raimon urma să le dea la Ma
drid. A avut loc numai o primă 
reprezentație, care s-a desfășu
rat în prezența a peste 5 000 de 
persoane, fiind prima apariție 
in public o cunoscutului cîntă- 
reț după opt ani de interdicție. 
In primul rind al spectatorilor 
puteau fi văzuți o serie de li
deri ai Juntei Democratice și ai 
Platformei de Convergentă De
mocratică. Publicul scanda lo
zinci. cerînd „amnistie“ și „li
bertate“. iar in sală au fost 
înălțate drapele ale Republicii 
Spaniole, steaguri roșii și dra
pele catalane. Numeroase cin-
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• MAREA BRITANIE

Cel mai ridicat nivel 
al șomajului in rîndul 
licențiaților

Numai patru din zece ab
solvenți ai instituțiilor de in- 
vățămint superior din Anglia 
reușesc să găsească un loc 
de muncă la nivelul califi
cării lor, relatează ziarul 
„Daily Telegraph“. Tineretul, 
in special tinerii absolvenți 
cu diplomă universitară, re
prezintă o categorie deosebit 
de puternic afectată de fla
gelul șomajului, care a atins 
în Marea Britanie in această 
iarnă cel mai ridicat nivel 
din perioada postbelică.

• S.U.A.

Jumătate dintre ti
neri, consumatori de 
droguri

Mai mult de jumătate din 
tinerii americani între 18 și 
25 de ani au fumat deja 
marijuana — indică un ra
port guvernamental dat pu
blicității la Washington. O 
anchetă similară întreprinsă 
în 1972 arătase că numărul 
persoanelor din această ca
tegorie de vîrstă care au con
sumat marijuana este de 48 
la sută.

De atunci, notează rapor
tul. prețul stupefiantului a 
sporit considerabil (o uncie 
costă în prezent 150 de dolari 
pe piața ilicită), ceea ce face 
ca bilanțul actual să fie și 
mai semnificativ.

Convenție 

româno-japoneză
• LA TOKIO A AVUT Ioc 

semnarea convenției dintre Re
publica Socialistă România și 
Japonia pentru evitarea dublei 
impuneri privind taxele pe ve
nituri. Convenția a fost semnată 
din partea japoneză de minis
trul afacerilor externe, Kiichi 
Miyazawa, iar din partea ro
mână de ambasadorul României 
la Tokio, Nicolae Finanțu.

parizian „Le Monde"
tece ale poetului contcslatar au 
fost reluate de public, care le-a 
scandat in picioare.

A doua zi, in cursul unei 
scurte conferințe de presă, Rai
mon anunța : „Mi s-a spus că 
următoarele trei recitaluri au 
fost suspendate, căci autoritățile 
au pretins că este vorba de în
truniri politice“.

„La nit es llarga“ (Noaptea e 
lungă) — cintă in catalană a- 
eest bărbat de 36 de ani ; este 
primul vers al uneia dintre cele 
mai celebre compoziții ale sale. 
Raimon — unul din pionierii 
„tânărului glas catalan“ — este 
idolul tuturor studenților spa
nioli, care scandează împreună 
cu el : „Nu, eu spun nu, și toți 
spunem nu. căci noi nu aparți
nem acestei lumi" — o respin
gere a franchismului și a tot 
ceea ce-1 reprezintă încă in 
Spania.

In cursul primului recital, pe 
cînd toata luminile erau stinse, 
mulțimea asculta in tăcere cîn- 
tecul „Patru rîuri de sînge“, a- 
luzie la cele patru brîuri roșii 
ale drapelului catalan. Fiecare 
spectator finea o făclie în mină, 
simbolul luminii ce prevestea 
libertatea.

Dar totul n-a durat decit două 
ore...

SÎMBATA 14 FEBRUARIE 1976 

PROGRAMUL I

10.00 • — O viață pentru o idee. 
Constantin Dumbravă ; 10,<30 — 
Micul ecran pentru... cei mici ! 
(reluare). Cine-mi sare-n ajutor ?; 
11.00 — Telecinemateca (reluare) ;
12,30 — Urmașii — reportaj ; 12.45
— Concert simfonic popular sus
ținut de Filarmonica din Sibiu ; 
13,25 — Telex ; 13 30 Univers știin
țific. .14,05 — Melodii interpre
tate de orchestra de muzică u- 
șoară a Radioteleviziunii ; 14,20 — 
Caleidoscop cultural-artistic : 14,40
— Drumuri pe cinci continente ; 
15,40 — Retrospectivă în imagini
— Tenis 1975.- (partea a II-a) : 17,30
— Sărbătoarea culorilor (Cojocul)
— film documentar ; 18,00 — Club 
T ; 18,50 — Rădăcini maramure
șene — film documentar-artistic 
consacrat creației plastice a sculp
torului Gheza Vida : 19,20 — 1001 
de seri ; 19.30 — Telejurnal : 20.00
— Teleenciclopedia ; 20.45 — Pu
blicitate : 20.50 — Film serial.
Kojak. 21,40 — 24 de ore ; 21,50 
•— Săptămîa sportivă ; 22,no — 
Mica publicitate — tele-divertis- 
ment.

DUMINICA 15 FEBRUARIE 1976

PROGRAMUL I

8,30 — Deschiderea programului; 
Avanpremiera zilei ; 8,40 — / Tot 
înainte ! ; 9.35 Film serial pentru 
copii : Daktari ; 10,00 — Viața
sătulul ; 11.15 — Ce știm și ce nu 
știm despre... Cunoașterea Uni
versului ; 1145 — Capodopere ale 
muzicii și literaturii : 12.30 — De 
strajă patriei : 13,00 — Telex :
Album duminical alcătuit la 
cererea telespectatorilor pe baza 
scrisorilor sosite la redacție ;

R. P. D. COREEANĂ - Imagine de la Combinatul siderurgic 
Kangseun

întrunit la Belgrad, Prezidiul Conferinței Federale a Uniunii 
Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia a examinat pre
gătirile pentru cea de-a V-a Conferință a șefilor de stat și de 
guvern ai țărilor nealiniate, care va avea loc, in acest an, la 
Colombo.

în expunerea cu privire la 
pregătirile pentru această con
ferință, Miloș Minici, vicepreșe
dinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru 
afacerile externe, a relevat prin
tre altele, condițiile complexe 
de pe arena internațională în 
care se va desfășura conferința 
de la Colombo. El a arătat că 
cea de-a V-a conferință a țări
lor nealiniate urmează să ex
prime evoluția acestei mișcări 
de la prima conferință de la 
Belgrad și, in special, de la con
ferința de la Alger, perioadă în 
care politica de nealiniere s-a 
transformat într-un factor in
fluent în cadrul politicii inter
naționale, pătrunzând adine în 
raporturile internaționale. Tot
odată, el a relevat creșterea ro
lului țărilor nealiniate în solu
ționarea tuturor problemelor in
ternaționale în general.

Ministrul de externe iugoslav 
a spus că lupta pentru pace și 
independență, pentru securitate, 
pentru dezvoltarea șl democra
tizarea relațiilor internaționale 
rămîne concepția globală și ori
entarea de lungă durată a poli
ticii de nealiniere. Printre țelu
rile imediate ale politicii de ne
aliniere, Minici a subliniat crea
rea condițiilor și posibilităților 
în vederea aplicării hotărîrilor 
cu privire la crearea unei noi 
ordini economice internaționale 
și orientarea in direcția dezvol
tării și extinderii colaborării re
ciproce a țărilor nealiniate și a 
țărilor în curs de dezvoltare.

Pe planul problemelor politice 
internaționale; el a subliniat ne
cesitatea examinării posibilități
lor de angajare mai directă și 
de exercitare a influentei țări
lor nealiniate în soluționarea

• pe scurt * pe scurt * pe scurt •

I.

• LA 13 FEBRUARIE S-A 
SEMNAT, la Moscova, protoco
lul de colaborare bilaterală pe 
anii 1976—1977 intre organizațiile 
de ziariști din Republica Socia
listă România și Uniunea So
vietică.

TENTATIVĂ DE LOVITURA 
DE STAT EȘUATA

• VINERI SEARA, guvernul 
federal al Nigeriei a difu
zat, prin intermediul postu
lui de radio Lagos, un 
comunicat în care se arată că 
trupele credincioase generalului 
Murtala Ramat Muhammed, 
șeful statului, au înăbușit o ten
tativă de lovitură de stat mili
tară inițiată de către un grup 
de tineri ofițeri — transmit 
agențiile Reuter și France 
Presse. „Situația — se spune in 
comunicat — se află sub contro
lul forțelor armate și ale fioliției 
care rămin deplin atașate guver
nului federal al Nigeriei“. Tn 
întreaga țară — se menționează 
în comunicatul guvernului fe

16.20 — Filrîi serial. Ascensiunea 
omului. Episodul VII. Un meca
nism maiestuos ; 17,25 — Drum de 
glorii ; concurs pentru tineret de
dicat aniversării a 100 de ani de 
la cucerirea independenței de stat 
a României ; 18,40 — Trei ipostaze 
ăle devenirii — reportaj ; 19.00 — 
Micul ecran pentru... cei mici ! ;
19.30 — Telejurnal. Comentariul 
săptămînii : 20,00 — Baladă pen
tru' acest pămînt : Sueidava : 20.20
— Publicitate . 20,25 — Film ar
tistic. Micul pescar — o produc
ție a studiourilor cinematografice 
japoneze. Premieră TV ; 22,00 — 
24 de ore.

PROGRAMUL II

10,00 — Matineu simfonic : 20,00 
-r Erpi îndrăgiți de copii ; 20,25 — 
Sțară de balet. Cenușăreasa de S. 
Prokofiev ; ăl.10 — Valorile umane 
și .cultura. 21.35 — Film serial. 
Kojak (reluare).

LUNI 16 FEBRUARIE 1976

PROGRAMUL I

16.00 — Teleșcoală : 16.30 — E- 
misiune'în limba maghiară ; 19.00
— Turism și vînătoare : Lacul
Roșu ; 19.20 - 1001 de seri : 19.30
— Telejurnal ; 20,00 — Colocvii
contemporane : 20,30 — Interpretul 
preferat : Marina Voica ; 20,55 — 
Să muncim și să trăim în chip 
comunist. Lotru — anul X ; 21.20
— Roman-foileton. . FORSYTE 
SAGA. Episodul VIU : ..Vara tîr- 
zie a unui Forsyte“ ; 22,10 — 24 
de ore.

PROGRAMUL H

17.00 — Telex ; 17.05 — Aventura 
cunoașterii (reluare) : Creierul Li
man ; 17,35 — Film artistic. Lu

crizelor și a situațiilor de criză 
din lumea întreagă, apoi în do
meniul dezarmării, precum și în 
legătură cu lărgirea procesului 
de destindere.

După reuniunea 
de la Atena

Iugoslavia apreciază pozitiv 
reuniunea de la Atena și re
zultatul convorbirilor cu privi
re la colaborarea interbalca- 
nică, un început al unui proces 
de lungă durată al dezvoltării 
colaborării economice și tehni
ce multilaterale a țărilor bal
canice, a declarat purtătorul de 
cuvînt al Secretariatului fede
ral pentru afacerile externe, 
Mirko Kalezici. După părerea 
Iugoslaviei, a spus el, convor
birile au evidențiat existența 
unor posibilități relativ largi și 
au exprimat interesele comu
ne importante ale colaborării 
multilaterale în aceste domenii, 
în ciuda deosebirilor și difi
cultăților care decurg în primul 
rind din poziția diferită a țări
lor balcanice. Chiar descoperi
rea acestor posibilități și stabi
lirea acestor interese ar trebui 
să constituie un impuls, alături, 
de dezvoltarea relațiilor bila-1 
terale, pentru înțelegerea reci
procă. însănătoșirea climatului 
și întărirea păcii - în Balcani, 
ceea ce ar însemna și o contri
buție la traducerea în viață a 
hotărîrilor Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa.

deral — situația evoluează nor
mal. dar in interesul securității 
de stat și publice au fost im
puse restricții de circulație pe 
întreg teritoriul Nigeriei.

• DELEGAȚIA FRON
TULUI UNITĂȚII SOCIA
LISTE condusă de tovarășul 
Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinte al Consiliului Nați
onal al F.U.S., aflată in 
Finlanda, a avut convorbiri 
cu conducerea Uniunii De
mocratice a Poporului Fin
landez — S.K.D.L. Au parti
cipat Ele Alenius, președin
te. Aarne Saarinen, prim-vi- 
cepreședinte, și Aimo Haap- 
anen, secretar general al 
S.K.D.L. S-a făcut un schimb 
de păreri în probleme de 
interes comun, fiind expri
mată dorința reciprocă de 
dezvoltare în continuare a 
relațiilor dintre F.U.S. și 
S.K.D.L. .

mea se distrează. O producție a 
Studioului cinematografic „Bucu
rești“. Premieră TV ; 18,50 •— Fot
bal. Film de desene animate ; 19.00
— Muzică ușoară cu formația 
..Romanticii“ ; 19.15 — Publicitate;
19,20 — 1001 de seri ; 19,30 — Te
lejurnal ; 20.00 — Film serial pen
tru copii (reluare). Daktari : 20,25
— Meridiane literare ; 21,25 —
Telex : 21.30 — Gospodari, iniția
tive, realizări. Din .activitatea con

SAPWAIMA TV
(14 — 20 FEBRUARIE 1976)

siliilor popu are ale sectoarelor 
Capitalei ; 21,50 — Portativ ’76 — 
discul de muzică ușoară și exigen
țele lui.

MARȚI 17 FEBRUARIE 1976 

PROGRAMUL I

9,00 — Teleșcoală ; 10,00 — Dan-, 
suri și contrgdansuri ; 10,25 — 
Film artistic : Oamenii amurgu
lui ; 12,20 - Telex ; 16.00 — Tele
școală ; 16.30 — Curs de limba 
franceză (nivel mediu) ; 17,00 — 
Telex : 17.05 — Pentru sănătatea 
dv. Alimentația îh bolile ficatu
lui-.; 17.15 — Scena. Emisiune de 
actualitate și critidă teatrală ; 
17.35 Melodii vechi, interpreți

D
upă crearea de 
către Adunarea 
Generală a O.N.U., 
in 1964, a Confe
rinței Națiunilor 
Unite pentru Co

merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
insărcinată să se ocupe de pro
blemele fundamentale ale dez
voltării comerțului, țările in curs 
de dezvoltare, constituite ad-hoc 
în „Grupul celor 77”, au stator
nicit tradiția de a se întruni, 
înaintea fiecărei sesiuni a 
U.N.C.T.A.D., pentru a discuta 
problemele cu care sînt confrun
tate și a elabora o poziție co
mună pentru respectiva sesiune 
a U.N.C.T.A.D. Recenta reuniune 
de la Manila a avut aceeași 
sarcină : de a ajunge Ia o plat
formă comună a grupului pen
tru apropiata sesiune (a patra) 
a U.N.C.T.A.D., care va avea 
loc in luna mai la Nairobi.

Reuniunea de la Manila a a- 
vut loc într-un moment deose
bit pentru țările in curs de dez
voltare. Pe de o parte, decala
jele care le despart de statele 
industrializate au, in ciuda ac
țiunilor desfășurate pe plan in
ternațional, o tendință de men
ținere și chiar de agravare. Pe 
de altă parte, în ultima perioa
dă economia lor a fost puternic 
afectată de condițiile economice 
internaționale nefavorabile. Pro
cesul inflaționist, dezordinea 
monetară, recesiunea din țările 
industrializate, apariția unor noi 
forme de discriminare și con- 
stringere economică, activitatea 
societăților transnaționale și 
accentuarea tendințelor pro- 
tecționiste în statele avansate 
au avut consecințe deosebit de 
nenative pentru țările „lumii a 
treia”.

Importanța internațională a 
acestei reuniuni a fost sub
liniată de documentele pe 
care le-a adoptat, Declara
ția de la Manila și Programul 
de acțiune, care vin să reafir
me cu putere necesitatea instau
rării unei noi ordini economice 
internaționale drept condiție 
fundamentală pentru soluționa
rea justă și temeinică a proble
melor subdezvoltării. Declarația 
de la Manila consideră necesar 
și urgent să se întreprindă mă
suri radicale pentru statornici
rea de noi relații economice, 
bazate pe justiție și echitate, 
pe respectarea deplină a prin
cipiilor egalității statelor, ne
amestecului in treburile interne, 
pe dreptul fiecărui stat de a-și 
exercita plenar și permanent 
suveranitatea asupra resurselor 
naționale și a tuturor activități
lor sale economice. Relevind 
însemnătatea eforturilor fiecă
rui popor, Declarația subliniază, 
totodată, necesitatea promovă
rii cooperării internaționale în 
scopul dezvoltării accelerate a 
statelor rămase în urmă și creș
terii ponderii lor in comerțul 
mondial prin măsuri eficace și

SITUAȚIA DIN LIBAN

• ACTIVITATEA ECONO
MICA ȘI COMERCIALA se 
desfășoară normal pe întreg 
teritoriul libanez, informează a- 
gențiile de presă. Vineri trafi
cul rutier a atins, la Beirut, rit- 
mult cel mai intens. în același 
timp activitatea oficiilor ban
care, începută joi, a fost Ia fel 
de intensă și lipsită de inci
dente ca și in ziua precedentă.
VICTIME ALE UNEI EPIDEMII 

DE POJAR

• UN NUMĂR DE TREIZECI 
DE COPII și-au pierdut viața 
intr-un sat din provincia Amas- 
sya, din estul Turciei, din cauza 
izbucnirii unei epidemii de po
jar. Acest deznodămint tragic s-a 
datorat vremii deosebit de ne
favorabile. care a pus autorită
țile sanitare în imposibilitatea 
de a trimite în satul contagiat

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

noi ; 17,55 — Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură ; 18,25 — 
Intîlnire cu... soprana Elena Pa
triciii ; 18,40 — Teleglob : Moscova 
în preajma Congresului ; 19,00 — 
Vibrăm în consonanță cu ritmu
rile noi — versuri ; 19,20 — 1001 
de seri ; 19,30 — Telejurnal : 20.00
— Patria este numai în patrie ; 
20,40 — Satu-n care m-am născut
— cîntece maramureșene ; 20,50 — 
Seară de teatru. Ciclul Oameni ai 

zilelor noastre. „Interviul" de Du
mitru Drăgan ; 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial. Lampa al
bastră. Producție a studiourilor 
bulgare. Episodul IV ; 20,55 —
Telex ; 21,00 — Spectacolul lumii 
(IV) : De la Pinar la Tropicana ;
21,20 — Poveste muzicală ; 21,40 — 
Ce știm și ce nu știm despre... 
(reluare) ; 22,10 — Din filmoteca
TV.
MIERCURI 18 FEBRUARIE 1976

PROGRAMUL I

9.00 — Teleșcoală ; 10,00 — Să 
muncim și să trăim în chip co- 

realiste. In această ordine de 
idei, după cum reiese și din ex
periența bogată a României, 
precum și a altor state, rolul 
primordial in procesul dezvoltă
rii economice și sociale a ori
cărui stat revine factorului in
tern, efotturilor proprii, mobili
zării tuturor resurselor materiale 
și umane în această direcție, 
prin alocarea unei părți im
portante din venitul național 
pentru fondul de dezvoltare. 
Cheia de boltă a unei ase
menea acțiuni trebuie să fie 
crearea unei industrii naționale 
proprii. Cooperarea internațio
nală nu poate, firește, să înlo
cuiască, ci numai să sprijine și 
să potențeze eforturile practice, 
de anvergură ale fiecărui stat 
în curs de dezvoltare.

La rindul său, Programul de 
acțiune stabilește strategia de 
ansamblu pentru creșterea și 
diversificarea exporturilor țărilor 
în curs de dezvoltare, subliniind 
necesitatea sporirii ajutorului de 
dezvoltare a țărilor avansate la 
0,7 la sută din produsul lor so
cial total pină in 1980, și a sta
tornicirii unui nou sistem mone
tar internațional care să țină 
seama de interesele țărilor in 
curs de dezvoltare. Se propune, 
de asemenea, convocarea, sub 
egida U.N.C.T.A.D., in 1977, a 
unei conferințe pentru elabora
rea unui Cod de conduită mul
tilateral și obligatoriu privind 
transferul de tehnologie către 
aceste state.

P
entru România, re
uniunea de la Ma
nila are o semni
ficație aparte de
oarece cu acest 
prilej țara noastră 

a devenit, după cum se știe, 
membru al „Grupului celor 77".

Opinia publică românească a 
salutat cu vie satisfacție hotări- 
rea adoptată in unanimitate la 
Manila, in care poporul nostru 
vede întruchiparea bunelor re
lații dintre țara noastră și po
poarele acestor state. Adresind 
calde mulțumiri țârilor partici
pante la sesiunea de la Manila, 
îndeosebi guvernelor statelor la- 
tino-americane pentru înțelege
rea prietenească pe care au ma. 
nifestat-o față de dorința Româ
niei de a participa, in cadrul 
grupului latino-american, la ac
tivitatea „Grupului celor 77”, 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. aprecia, la recenta sa 
ședință că acest act „reprezintă 
o expresie a relațiilor tot mai 
strinse, de solidaritate și coope
rare existente intre România și 
țările in curs de dezvoltare, a 
amplificării raporturilor priete
nești cu aceste state, a conlu
crării dintre ele pe arena inter
naționala. Totodată, constituie o 
nouă și pregnantă recunoaștere 
a justeței politicii externe a țării 
noastre, a fermității și consec
venței cu care România socia
listă acționează pentru afirmarea

medici și medicamente — rela
tează agenția France Presse, 
citind presa turcă.

• „SERIA NEAGRA" A ACCI
DENTELOR avioanelor de vină- 
toare „Starfighter“ continuă. Joi, 
un aparat „Starfighter“, aparți- 
nînd forțelor aeriene ale Cana
dei de pe teritoriul R. F. Ger
mania, s-a prăbușit intr-o zonă 
împădurită din apropiere de lo
calitatea Hoexter, landul Rena- 
nia de Nord-Westfalia, Potrivit 
precizării făcute de Ambasada 
Canadei în R.F.G., pilotul și-a 
pierdut viața.

• GERURILE ȘI VISCOLELE 
PUTERNICE din regiunea nor
dică a Mării Negre au provocat 
greutăți pentru navigație in zo
nele porturilor Herson și Niko
laev, spre care drumul navelor 
trece prin limanuri și canale. 
Pentru a se asigura activitatea 
neîntreruptă a porturilor sint 
utilizate două spărgătoare de 
gheață, care croiesc cale liberă 
caravanelor de nave maritime.

munist. Lotru — anul X (reluare); 
30.25 — Biblioteca pentru toți. 
Folclorul — izvor pururea reîn- 
tlneritor ; 11,20 — Muzica ușoară ;
11,30 — Atenție Ia... neatenție (re
luare) : 11,55 — Telex ; 16.00 —
Teleșcoală ; 16,30 — Curs de limba 
rusă (nivel mediu) ; 1T,OO — Te
lex ; 17.05 — Pentru timpul dv. 
liber vă recomandăm... ; 17,20 — 
I.a volan — emisiune pentru con
ducătorii auto ; 17,30 — Frumoasă 
țară, dulce Românie — cîntece pa
triotice ; 17.40 — La o artistă...)
Marioara Volculescu ; 18,00 —
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură ; 18,30 — Tragerea pro- 
noexpres ; 18.35 — Dincolo de
note. Azi — George Grlgoriu ; 
18.55 — Tribuna TV ; 19,20 — 1001 
de seri ; 19.30 — Telejurnal ; 20,00
— Telecinemateca. Ciclul Un mare
cineast : STANLEY KRAMER. 
PROCESUL MAIMUȚELOR — 
producție a studiourilor ameri
cane : 22.00 Mozaic muzical-co-
regrafic ; 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 — Studio ’76. Tinerii tim
pului prezent : 20,25 — Orchestre 
simfonice ; 21,15 — Telex ; 21,20 — 
Și trombonul face muzica — film 
documentar ; 2L40 — Roman foi
leton. Forsyte Saga (reluare).

JOI 19 FEBRUARIE 197« 

PROGRAMUL I

16,00 — Teleșcoală ; 16,30 — Curs 
de limbă germană (nivel mediu) ; 
17.00 — Telex ; 17,05 - Din țările 
socialiste ; 17,15 — Muzica — emi
siune de actualitate muzicală ; 
17.35 — Enciclopedie pentru tine
ret ; 18,00 — Cabinet juridic 1 18,20
— îmi Iubesc țara cu drag — cîn

dreptului popoarelor la libertate 
și independență națională, pen
tru promovarea unor relații noi, 
bazate pe încredere și respect, 
de adevărată egalitate și cola
borare intre națiuni”.

Țară socialistă și, in același 
timp, țară in curs de dezvoltare, 
România este legată de aceste 
state prin aceleași aspirații de 
progres, de folosire in interes 
propriu a resurselor naționale in 
scopul dezvoltării și progresului, 
prin acțiunile hătărite pentru e- 
liminarea din viața internațio
nală a vechii politici imperia
liste, de dominație și dictat, pen
tru edificarea unei noi ordini e- 
conomice în lume. Pe această 
bază temeinică, relațiile dintre 
țara noastră și statele in curs 
de dezvoltare au cunoscut, In 
ultimii ani, o dezvoltare impe
tuoasă, volumul comerțului ex
terior român cu acestea creseind 
de cinci ori numai între 1970- 
1975. S-a extins și intensificat 
cooperarea bi și multilaterală cu 
aceste state, cooperarea in pro
ducție, in activitatea economică 
in general, au fost inițiate nu
meroase acțiuni de realizare in 
comun a unor importante obiec
tive industriale, agricole și so
cial-culturale menite să valori
fice la un nivel superior resur
sele materiale și umane.

In mod deosebit merită sub
liniată contribuția prețioasă a 
secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in orientarea hotârită 
a dezvoltării relațiilor țării noas
tre cu aceste state. Vizitele efec
tuate de președintele României 
in numeroase state latino-ameri
cane, africane și asiatice, con
vorbirile purtate la București cu 
șefi de state și guverne, cu re- 
prezentați ai forțelor progresiste 
și democratice și ai opiniei pu
blice din aceste state, declara
țiile solemne, tratatele, acordu
rile, celelalte importante docu
mente semnate cu aceste ocazii 
au deschis largi posibilități co
laborării reciproce pe multiple 
planuri - politic, economic, cul
tural, tehnico-științific etc. -, 
conlucrării active la soluționarea 
problemelor majore ale lumii 
contemporane.

In calitate de membru al 
„Grupului celor 77“, România va 
intări, firește, și mai mult soli
daritatea cu aceste state, dez- 
voltind in continuare relațiile 
bilaterale de cooperare, conlu
crarea activă in eforturile ce se 
depun pentru soluționarea ma
rilor probleme ale contempora
neității, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internațio
nale care să pună capăt sub
dezvoltării, să asigure progresul 
economic și social al tuturor 
popoarelor, îndeosebi al țârilor 
in curs de dezvoltare, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună, 
a păcii, colaborării și înțelegerii 
intre națiuni.

BAZIL ȘTEFAN

Convorbirile 
de la Panmunjon

La Panmunjon a avut loc o 
nouă reuniune în cadrul con
vorbirilor dintre reprezentanții 
organizațiilor de Cruce Roșie din 
Nordul și Sudul Coreei. După 
cum relatează agenția A.C.T.C 
reprezentantul R.P.D. Coreene 
a precizat că tratativele pe li
nie de Cruce Roșie au ajuns la 
un stadiu de criză datorită po
ziției sud-coreene care încearcă 
să transforme aceste convorbiri 
într-un mijloc de propagandă 
anticomunistă.

Dacă partea sud-coreeană se 
preocupă de destinul țării și 
națiunii, a afirmat reprezen
tantul nord-coreean. trebuie să 
adopte o poziție umanitaristă, 
de stimă față de compatrioți, 
trebuie să dea dovadă de since
ritate in cadrul tratativelor, să 
respecte cu strictețe ordinea de 
zi asupra căreia au convenit 
cele două părți, să se abțină de 
a transforma aceste convorbiri 
cu caracter umanitar în propa
gandă demagogică.

tece și locuri populare ; 18.45 — 
Universitatea TV ; 19.20 — 1001 de 
seri ; 19.30 — Telejurnal ; 20,00 — 
Mai aveți o (întrebare ? : 20,40 — 
Publicitate ; 20,45 — Cadran eco
nomic mondial ; 21,05 — Palmare
sul cînteculu, (II) ; 21.25 — Revista 
literar-artistică TV. Rolul culturii 
în formarea conștiinței comuniste 
a omului nou ; 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 — concertul Orchestrei
Simfonice a Radioteleviziunii ; 
22.00 Pagini de umor. Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

VINERI 20 FEBRUARIE 1976
< 

PROGRAMUL I

18.00 — Teleșcoală ; 16,30 — Curs 
de limbă engleză (nivel mediu) ; 
17,00 — Emisiune în limba ger
mană ; 18.45 — Tragerea loto ;
19,00 — Reflector ; 19,20 — 1001 de 
seri : 19.30 - Telejurnal ; 20.00 — 
Revista economică TV ; 20.30 —
Film artistic. Arcul de foc ; 22,10
— 24 de ore.

PROGRAMUL n

17,00 — Telex ; 17,05 — Patria
•ste numai în patrie — anchetă 
(reluare) ; 17.45 — Muzică distrac
tivă cu formația Adalbert Wink- 
ler ; 18,00 — Desene animate ; 18,2S
— Drumuri pe cinci continente ;
19.15 — Publicitate ; 19,20 — tooi 
de seri ; 19,30 — Telejurnal ; 20,00
— Treptele afirmării ; 20.35 —
Viața economică a Capitalei. Ca
litatea serviciilor pentru popula
ție ; 20,55 — Publicitate ; 21.00 — 
Melodii îndrăgite cu... Karel Gott ;
21.15 — Telex ; 21.20 — Teatru 
TV ; Premieră pe țară. „Appassio- 
nata“ de Mircea Enescu.
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