
Proletari din toate țările, unlți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

SPAȚIILE INDUSTRIALE,
MAI BINE UTILIZATEBrigăzile uteciste, puternic 

angajate in eforturile pentru
suplimentarea producției

21 de brigăzi ale tinerilor, din 
care fac parte 400 de uteciști 
își desfășoară activitatea in sec- 
țiile-cheie 
Ele s-au 
începutul 
producții peste plan in valoare 
de 1 200 000 lei, față de care, 
pină in prezer.:. au obținut 
1 680 000 lei. ~ 
țiate astfel, brigăzile 
din secțiile _ 
anticoro6ive. mecanic-șef. Ia loc 
de frunte inscriindu-și numele 
tinerii Nicolae Ciopașu. Augus
tin Ghete. Ionică Gherciu. Lu
cian Lisianu. Aurel Comanici. 
Costel Sandu, Cornel Comici, 
Gheorghe Olaru și Nicolae Cio
bani.

• Comisia profesional-științificâ a comitetului U.T.C. coor
donator al activității „Politehnicii muncitorești pentru tine
ret" • Cercurile de creație tehnico-științificâ din secțiile 
cazangerie prelucrări mecanice și protecție antichimică și-au 
realizat sarcinile de pian cu mult înainte de termen • Cei 
400 de uteciști din brigăzile tineretului au obținut o producție 
peste plan fațâ de angajamentul asumat, de încâ 480 000 lei.

Colectivul întreprinderii de 
utilaj chimia din Făgăraș s-a 
aflat în acest an în fața unor 
sarcini de plan deosebite. Pe 
lingă creșterea producției cu 18 
la sută comparativ cu anul tre
cut, colectivului i-a revenit 
obligația de a asimila un număr 
înseninat de noi produse.

S-a reușit economisirea a 
4 000 tone metal anual. Cine 
sint de fapt cei care prin efor
tul lor au făcut ca unitatea să 
se situeze la loc de frunte pe 
județ ? Aflăm de la Emil Ti.be- 
lea. secretarul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii, că 70 la 
sută din muncitori sint tineri, 
și că primul an al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice a 
constituit pentru organizația 
U.T.C. prilejul declanșării mul
tor acțiuni menite să antreneze 
participarea tinerilor la promo
varea noului în producție, să 
asigure ridicarea permanentă a 
nivelului lor de pregătire. „In 
această privință — ne spunea 
secretarul comitetului U.T.C. — 
în ' cadrul „Pbîitehrticii' "munci
torești pentru tineret" am or
ganizat cursuri de calificare in 
meseriile de cazangii, sudori, 
strungari, lăcătuși, mașiniști 
poduri rulante, electricieni, 
precum și cursuri de perfecțio
nare pentru cazangii, sudori, 
strungari și tehnicieni speciali
zați pentru anumite sectoare. 
Cele 10 cursuri sint conduse de 
lectori cooptați din rindul tine
rilor ingineri, al membrilor co
misiei profesional-științifice.

Se știe că în județul Brașov, 
în fiecare întreprindere, acti
vează cercuri de creație teh- 
nico-științifică. Aici, la I.U.C. 
Făgăraș, există 3 asemenea 
cercuri, înființate la secțiile ca
zangerie, prelucrări mecanice

Cultura generală a omului contemporan

Cult, în
Ca să rezumăm, vom spune 

că, din punct de vedere ciberne
tic, cultura este un sistem des
chis, avînd o funcție socială 
bine precizată și care cere un 
efort individual permanent

în colectivitate, în familie sau 
la locul de muncă, un „om cult“ 
este stimat. Dar ce înseamnă a 
fi cult ? Totdeauna cultura a a- 
vut același conținut ? Azi, mal 
sînt valabile canoanele de acum 
citeva secole sau milenii ?

Este esențial să fim conștienți 
de marile prefaceri pe care le 
trăiește omenirea, că participăm, 
după puterile noastre, la pro
gresul omenirii. Fără nici o în
doiala, epoca noastră este un 
moment de răscruce pentru o- 
menire. Eforturile atîtor și atî- 
tor generații de înaintași pro
gresiști au făcut ca miturile să 
se prăbușească în multe dome
nii. Omenirea dispune azi de 
cunoștințe suficiente pentru a-i 
permite să își înscrie voința prin 
trimiteri de nave cosmice și 
prin studierea particulelor ele
mentare. Niciodată în multimi
lenara istorie a omenirii nu a 

La ordinea zilei in agricultură
ASIGURAREA
FURAJELOR
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ADĂPOSTURI
LOR PENTRU
ANIMALE (Ancheta noastră in pag. a Vll-a)

și proiecție anticoroaivâ. Ele 
și-au propus preluarea unor 
lucrări din planul tehnic al în
treprinderii-, pe care le-au con
ceput, proiectat, executat și 
omologat în secțiile amintite. 
Vom sublinia că lucrările pre
luate spre rezolvare de cercurile 
de creație tehnico-științifice ale 
tinerilor depășesc valoarea de 
400 000 lei și că ele au foșt exe
cutate cu mult Înainte de ter
menele prevăzute.
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Succesele obținute de tinărul rectificator Tudor Lăptea, de la întreprinderea de autocamioane Bra
șov, sint datorate pasiunii și priceperii cu care muncește, atenției pe care o acordă tuturor ope

rațiilor ce le execută IDfULOCIC U.T.C

sensul epocii tale
Opinii de prof. dr. doc. 

ing. Edmond Nicolau

existat un moment atit de dens 
în descoperiri științifice pe toate 
planurile —univers, lumea sub- 
atomică — societate — persona
litate umană etc. In toate do
meniile cunoașterii, omul epo
cii noastre a adus un semnifica
tiv plus de cunoaștere. în ace
lași timp, omenirea, în ansam
blul ei, este avidă de cultură, 
dorește să trăiască mai bine, să 
își înțeleagă pe deplin rostul, 
destinul. Desigur, nu este o do
rință nouă. Dar întrebările omu
lui contemporan sînt formulate 
azi în limbajul eliberat de po
vara unor mitologii religioase 
aparținînd unui trecut îndepăr
tat, rod al unui stadiu de în
ceput al oamenirii.

Este firesc, ca într-un moment 
atît de important să medităm și 
la sensurile culturii. Este, dealt- 
minteri, o temă foarte mult dis
cutată în ultimele secole. 

ale Întreprinderi i. 
angajat, încă de la 
anului, sâ realizeze

__ au
Se cuvin eviden-

tir.enlor
prelucrări, utilaje.

ADINA VELEA

Pentru latini, cultura însem
na, în primul rînd, cultura pă- 
mîntului, prin extensiune tre- 
cîndu-se la sensul de cultură a 
spiritului, seni întîlnit și la Ci
cero.

în accepțiunea marxistă a no
țiunii, cultura se constituie în 
procesul activ al producerii și 
reproducerii vieții sociale, ca o 
rezultantă a activității oameni
lor.

Ca orice noțiune, și noțiu
nea de cultură are o istorie a 
sa. Nu întotdeauna s-a dat ace
lași sens noțiunii de om cult. 
Și e firesc să fie așa, deoarece 
cultura începe să ființeze ca un 
domeniu al vieții sociale odată 
cu efortul omului de a introdu
ce o ordine rațională în fluxul 
experienței și se dezvoltă pe 
măsură ce omul înțelege mai 
profund realitatea. La început, 
cultura însemna stâpînirea unei 
mitologii, a valorilor pe care 
memoria colectivității, adică is
toria, le degaja din faptele — 
în special de arme — de desco-

(Continuare in pag. a Vll-a)

La Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Blaj, după două 
săptăminl de lucru, timp în care 
colectivele constituite la nive
lul fiecărei secții au angajat 
ample consultări cu conducăto
rii proceselor tehnologice, cu 
maiștrii și muncitorii, s-au de
finitivat concluziile privind po
sibilitățile de folosire mai judi
cioasă a spațiilor de producție 
existente. Concluziile la care s-a 
ajuns atestă convingător spiri
tul de răspundere ce a caracte
rizat activitatea fiecărui colectiv 
investit cu această importantă 
sarcină. Aproape 1 400 mp vor 
căpăta o destinație productivă 
contribuind in final la realiza
rea de pe actualele suprafețe, 
cu mid eforturi financiare, a 
unei producții globale supli
mentare de peste 8 milioane 
lei. Cit de eficientă se dove
dește o asemenea acțiune este 
suficient, de asemenea, să mai 
arătăm că prin soluțiile găsite 
combinatul a propus conducerii 
ministerului și centralei, Insti
tutului de cercetări și proiec
tări per.îru industria lemnului, 
renunțarea la fondurile destina
te pentru construcția halei unei 
noi fabrici ce urma să se con-

Fotografia : GHEORGHE CU CU

Dezbaterea noastră
A FI TÎNĂR REVOLUȚIONAR

■

1. Ce trăsături considerați că vă definesc 
pe voi și pe colegii voștri și care vă dau 
dreptul să răspundeți la următoarea 
întrebare ?

2. Ce înseamnă să fii tinăr revoluționar 7 

£4 ÎNVEȚI O MESERIE,
DAR NU ORICARE

1 Dezbaterea propusă de 
colegii mei din Galați 
este, prin ea însăși, unul

1 din argumentele care de
termină pe fiecare dintre noi 
care vrem să existăm, să ne 
afirmăm ca tineri revoluționari, 
să ne analizăm cu exigență fie
care pas, fiecare realizare, chiar 
fiecare insucces, explorînd tot
odată mobilurile intime care ne 
îndeamnă să acționăm în spirit 
revoluționar. Ce trăsături ne 
definesc, de pildă, pe noi, elevii 
Grupului școlar de construcții 
din municipiul Cluj-Napoca ? 
Mai întîi, in proporție de peste 
95 la sută sîntem veniți din sa
tele mai multor județe ardele
nești. Dorim să învățăm o me
serie. dar nu oricum, ci străduin- 
du-ne să-i depășim sfera, care, 
să recunoaștem, este destul de 
îngustă. Vom fi zidari, vom fi 
mozaicari, instalatori, mecanici, 
electricieni, sudori ori tîmplari. 
dar vrem să fim în același timp 
și oameni cu o cultură generală 
cît mai solidă, cu informații bo
gate și diverse din cît mai multe 
domenii. Și, de ce nu, unii din
tre noi visează chiar să fie ei 
înșiși creatori de artă, de cultu
ră, altfel nu-mi închipui exis
tența și activitatea cenaclului li
terar al grupului nostru școlar. 
Alt reper, care, poate, pentru 
foarte mulți pare oarecum ciu
dat : o mare parte din colegii 
mei sînt fete, iar numărul lor 
crește în proporție geometrică 
de la an la an.

2 La absolvire se vor urca 
pe schele alături de 

, bărbați, în absolut toate 
meseriile specifice con

strucțiilor. Oare nu este și asta 
o dovadă, alături de celelalte, că 
generația noastră sparge niște 
șabloane, că iubind noul în ge-
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ampla- 
pe fio
la va-

noi

struiaacă aici in 1978 și 
sarea utilajelor aferente, 
tualele spații. Economii ___ 
loarea totală a investiției : 2,5 
milioane lei.

Ampla acțiune declanșată în 
vederea depistării unor 
spații insuficient folosite a re
levat, pe lingă efectele economi
ce deosebite ale unei asemenea 
măsuri, faptul că fiecare mun
citor, fiecare conducător al 
unei secții au considerat că este 
de datoria lor ca, atunci cind se 
discută probleme esențiale ale 
producției, să-și spună cuvîn- 
tuL Dintr-o asemenea înțelege
re clară a responsabilității 
muncitorești, s-a născut și pro
punerea pe care cel mai tînăr 
șef de secție din combinat, ing. 
Nicolae Mircea, a ținut să o 
facă. Cu toate că in secția PFL 
urmează a se amplasa și noua 
fabrică de care aminteam la 
început, el a găsit noi soluții 
prin care, chiar și in aceste 
condiții, pe spațiile existente să 
poată fi organizată o secție de 
lădițe din PFL și placaj. Pro
punere care. bineînțeles, * șl 
fost acceptată.

C. DUMITRU

J

u

neral și noutatea în particular, 
participă activ la desfășurarea 
unui larg proces de înnoire, de 
perfecționare, de nivelare a unor 
asperități care, pe alocuri, încă 
mai există ? Și cum s-ar putea 
numi un tînăr din această gene
rație, dacă nu revoluționar ?

LIVIU TEREC,
anul II — liceu industrial, 

Grupul școlar de construcții 
din Cluj-Napoca, locțiitor 

al secretarului comitetului 
U.T.C. pe școală

(Continuare tn pag. a Il-a)

Am cunoscut și-am iubit Hușii 
tîrziu, dar de cind mă știu m-a 
încercat dulce nostalgia acestui 
romantic oraș mic, rupt parcă 
dintre file de cronică cu zugră
veli de albastru și aur, despre 
care pomenește Cantemir, el în
suși neam de nobil din ținutul 
Fălciului, ca despre „un tîrgu- 
șor, dar scaun al unui episcop, 
altfel prin nimic deosebit". Ceva 
numai al lor au avut însă hușa- 
nii încă din anii tulburi ai isto
riei noastre medievale, — vinul 
ales, lacrima de soare cald a pă- 
mîntului moldovenesc. Voievodul 
cărturar, în „Descrierea Moldo
vei", nu uită să scrie, punînd 
mai întâi Cotnarul, că, „îndată 
după acesta, vinul de la Huși, 
in părțile Fălciului, e socotit cel 
mai bun".

Cronicărește orașul este mai 
vechi încă, deoarece în 1441, un 
student de la Universitatea Ja-

FESTIVITATEA DECORĂRII 
TOVARĂȘULUI ION PĂȚAN 

LA ÎMPLINIREA VÎRSTEI DE 50 DE ANI
DECRET PREZIDENȚIAL

privind conferirea Ordinului „23 August" clasa I 
tovarășului Ion Pățan

Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidului șl statului de făurire a socie

tății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră,
cu prilejul împlinirii vîrstel de 50 de ani,
Președintele Republicii Socialiste România

decretează:
Articol unic — Se conferă Ordinul „23 August" clasa I tovarășului Ion Pățan.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

imiiiisin nici»v miișFSi:u 
i Mimi Imita distincție 

CDNfERITÂ TOMĂȘMI ION PÂJAN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
înminat, miercuri, Intr-un cadru 
festiv, tovarășului Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, Ordinul „23 Au
gust" clasa I, conferit prin De
cret prezidențial pentru contri
buția adusă la înfăptuirea poli

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Pățan,

Doresc ca, în numele Comite
tului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și al guver
nului, precum și al meu perso
nal, să te felicit călduros cu pri
lejul împlinirii vîrstel de 50 de 
ani, și, în mod deosebit, pentru 
activitatea desfășurată în înde
plinirea diferitelor sarcini pe 
care ți le-au încredințat parti
dul și statul, Iar acum în rîn- 
durile membrilor Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al parti
dului — și, totodată, să-ți adre
sez urări de multă sănătate și 
putere de muncă.

Doresc, de asemenea, să-ți 
adresez felicitări pentru înmî- 
narea Ordinului „23 August" 
clasa I, prin care conducerea 
partidului și statului au dorit să 
sublinieze contribuția pe care o 
aduci, prin activitatea ta, la 
realizarea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea, a politicii interne 
și externe a statului nostru so
cialist.

Lucrezi într-un domeniu care 
are o mare însemnătate atît pen
tru progresul general al țării 
noastre, cît și pentru dezvol
tarea relațiilor internaționale, 
ținînd seama că schimburilo 
economice, colaborarea și coo

gellonă din Cracovia era Johan
nes Mathei din Huși, alte docu
mente, mai sigure, îi numără 
anii din 23 ianuarie 1502, tirgul 

Un fost „tîrgușor“, azi 
oraș in plină dezvoltare

Reportaj de Octavian Stoica
fiind de atunci intr-un fel uitat, 
departe cum se afla de marile 
căi de comerț ale vremii. Nico
lae Iorga îl găsește „un oraș 
fără viață, fără socoteală amă
nunțită a timpului". Toți călăto
rii, dar mai cu seamă același N. 

ticii partidului *și  statului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră, cu prilejul împlinirii 
vîrstel de 50 de ani.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ștefan Voi- 
tec, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu,' 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Io

perarea în producție constituie 
astăzi factori de mare impor
tanță pentru întărirea conlucră
rii și prieteniei dintre state. 
Dăm o apreciere deosebită ac
tivității pe care o desfășori. Nu 
doresc să vorbesc acum și de 
lipsuri — cum ai făcut tu — ci 
să subliniez că, în acest dome
niu, partidul și statul nostru, 
precum și cadrele care lucrează 
nemijlocit în sectorul respectiv, 
au obținut o serie de rezultate 
bune. Nu trebuie să uităm insă 
că, în actualul cincinal, proble
mele și sarcinile din domeniul 
relațiilor internaționale, al coo
perării în producție sînt deose
bit de mari. Avem multe pro
bleme de soluționat în colabo
rarea și cooperarea cu țările so
cialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu celelalte state ale 
lumii — și trebuie să acționăm 
cu mai multă fermitate pentru 
a asigura desfășurarea în cele 
mai bune condiții a muncii

Cuvîntul tovarășului Ion Pățan
IN PAGINA A 7-A

Iorga, îl despart de viața econo
mică a țării de care îl lega nu 
doar o parodică cută feroviară, 
un tren „alcătuit din vechi va

goane uzate, cu perdele rupte și 
canapele șterse de soare", cu 
„stații unde șefii de tren și con
ductorii iau cite o cafea și țin 
cite un taifas". Am crezut că 
ilustrul profesor, mare sentimen
tal, exagera, dar am mai citit și 

sif Uglar, Uie Verdeț. Ștefan 
Andrei. Ion Coman, Teodor Co
man, Mihai Da!ea, Vasile Patl- 
lineț, Aurel Duma.

Tovarășul Ion Pățan a luat 
cuvîntul, mulțumind pentru 
înalta distincție ce i-a fost a- 
cordată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a felicitat cu căldură pe săr
bătorit.

Membrii Comitetului Politic 
Executiv l-au felicitat călduros, 
urîndu-i multă sănătate, ferici
re, noi succese în activitatea sa.

noastre in acest sector, ca, de
altfel, în toate celelalte sectoare 
de activitate. Desfășurarea cu 
succes a activității noastre, in
clusiv în comerțul exterior, tre
buie să asigure înfăptuirea hotă
rîrilor Congresului al XI-lea, a 
programului elaborat de con
gres privind ridicarea nivelului 
de viață material și spiritual al 
întregului nostru popor. Reali- 
zînd în cele mai bune condiții 
sarcinile ce ne revin fiecăruia, 
putem spune că ne facem dato
ria față de partid, față de clasa 
muncitoare, față de poporul 
nostru.

Eu doresc să exprim convin
gerea că și în viitor vei acționa 
cu toate forțele pentru realiza
rea sarcinilor de mare răspun
dere încredințate de partid și 
guvern și să-ți urez succes în 
întreaga activitate. încă o dată 
— multă sănătate și fericire! 
(Aplauze).

in I. Simionescu despre călătorii 
care, plecind de la Casna spre 
Huși, „plictisiți de stat in vagoa
ne, cu genunchii la gură, se dau 
jos pe lingă tren, urcîndu-se cind 
vor, culegînd flori din mers".

A rămas doar amintirea acelui 
tren „jucărie de păpuși", cum il 
alinta un cîntec al părinților 
noștri, un oraș industrial care 
vrea să se nască aici, deocamda
tă modest, i-a făcut existența a- 
nacronică. Industrii are și acum 
Hușul, o foarte mare fabrică de 
ciorapi, o alta de conserve, una 
de încălțămnite, o viitoare fila
tură (curînd va produce cu în
treaga capacitate), toate con
struite în ultimul cincinal în ca
drul politicii de generoasă 
ridicare a tuturor regiunilor 
României socialiste. Edilii local
nici, îndrăgostiți de aceste locuri

(Continuare in pag. a Il-a)
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inventica ’76
Inițiind această rubrică, ziarul nostru iși pro

pune, in paralel cu dezbaterea problemelor prio
ritare ale cercetării și ingineriei tehnologice din 
România, îp anii cincinalului pe care-l parcurgem, 
să contribuie la informarea mai largă, pe ace
leași domenii, a tinerilor cititori asupra unor re

zultate obținute in diverse alte țări. Așadar, in 
această rubrică vă vom face cunoscute citeva 
invenții, grupate pe domenii de interes actual, 
după cum se va vedea, in general, aceleași la 
noi ca și in alte părți. In numărul de astăzi :

Noi materiale de construcții
• Un inventator australian a 

realizat structuri din beton, com
puse din agregate de polistiren 
și fibre de polipropilenă. de 10 
ori mai ușoare decît cele tra
diționale. Atît de • ușoare, incit 
plutesc pe apă. După opinia au
torului este posibil să se reali
zeze. astfel, importante economii 
la transportul și manipularea e- 
lementelor prefabricate, operații 
cărora. în prezent, le revin 40 
la sută din costul total al con
strucțiilor. în plus, acest tip de 
beton 6ste foarte adecvat pro
ducerii unor elemente prefabri
cate sub forme complexe. Pen
tru a demonstra seriozitatea in
venției sale, autorul și-a propus 
să construiască-o casă în mări
me naturală, sg o pună pe apă 
și să o remorcheze pînă la o 
insulă, unde o va expune în fața 
publicului.

• Preocupări asemănătoare 
pentru obținerea de elemente 
prefabricate foarte ușoare are 
și o firmă americană. Straturi
le exterioare ale panourilor sînt 
din material plastic, armat cu 
fibre de sticlă, pe care se a- 
daugă un finisaj din mortar de 
prundiș. în mijloc, panourile 
sînt umplute cu poliuretan. masă 
plastică ușoară, cu bune calități 
izolante. Aceste elemente pot fi 
manipulate ușor de doi oameni, 
nefiind necesară întrebuințarea 
macaralelor sau altor utilaje spe
ciale, iar montarea este rapidă 
și simplă, puțind fi realizată și 
de muncitori necalificați.

• Specialiștii sovietici au 
elaborat un procedeu industrial 
de confecționare a conductelor 
de canalizare anțicorozive din... 
hîrtie groasă de ambalaj și po
lietilenă. Procedeul pare sim
plu : pe un tambur se înfășoa

DIN POȘTA SĂPTĂMÎNII
Sub genericul ..Fiii salu

lui" la căminul cultural din 
.'omuna Malu cu Flori, ju
dețul Dîmbovița, a avut loc 
în cadrul unei adunări fes
tive. o întîinire între local
nici și consătenii lor ple
cați din comună cu multă 
vreme în urmă. A fost pre
zentat un spectacol la reali
zarea căruia și-au dat con
cursul țărani cooperatori, 
elevi și cadre didactice d»n 
satele comunei. Cu același 
prilej au fost deschise in 
holul căminului cultural o 
expoziția de pictură, iar 
într-una din săli, ca urmare 
a preocupării profesorului 
Hie Popescu și a elevilor 
săi, de colecționare a celor 
mai vechi obiecte folosite 
de localnici, uri micro-muzeu 
etnografic cuprinzînd de la 
linguri, blide din lemn, ce
ramică, piepteni pentru lină, 
furci de tors și pînă Ia răz
boiul utilizat la țesutul fru
moaselor costume naționale 
expuse pe pereții încăperii 
(Miron Drăghici) • Aproape 
1 090 de tineri vor reprezenta 
municipiul Constanța in con
cursul republican de filatelie 
intitulat „Centenarul inde
pendenței de stat a Româ
niei". Deocamdată filateliștii 
constănțeni participă la ex
pozițiile organizate pe a- 
ceastă temă în orașul lor 
(Lucian Cristea) • Zilele 
trecute mergeam cu trenul 
spre Tîrgoviște. Vremea era 
urîtă și friguroasă. în gara 
Nucet au urcat mulți tineri, 
elevi ai liceului agricol din 
localitate. Aveau hainele 
murate de ploaie și urme de 
noroi pe încălțăminte. Au 
intrat cuviincios în compar
timent, au ocupat locurile 
pe care le-au găsit libere. 
Unul dintre noii veniți le-a 
propus celorlalți să-și pe
treacă timpul jucînd ..jocul 
cu formarea cuvintelor din 
ultima silabă". După o vre

ră un strat de hîrtie și o peli
culă de polietilenă care, in pro
cesul tratamentului termic, se 
îmbină cu hîrtie. Ele sînt su
ficient de trainice, impermeabi
le și mult mai ieftine decît cele 
metalice.

© La rîndul ei. firma belgiană 
,,Eterriit“ a pus in fabricație 
conducte din azbociment cu ca
lități prețioase (inalterabile, sla
bă conductibilitate electrică, su
prafață interioară foarte netedă, 
etanșeitatea îmbinărilor, cost 
scăzut) care se impun în fața 
conductelor metalice într-o se
rie de aplicații : rețele de dis
tribuire a apei în orașe. în sis
temele de irigație, pentru ră
cirea cu apă de mare a cuptoa
relor de topire din uzinele de 
aluminiu, pentru evacuarea ape
lor uzate. Datorită rezistențelor 
mecanice importante, ele sint 
folosite, de asemenea, la lucră
rile de străpungere pe sub șo
sele, căi ferate, cursuri de apă 
fără întreruperea circulației. în 
vederea montării diverselor con
ducte și canalizări.

• O firmă franceză a breve
tat procedeul de obținere a unor 
panouri prefabricate cu proprie
tăți izolante, despre care se a- 
firmă că fac să scadă cu 40 la 
sută costul încălzirii și răcirii 
unui imobil în construcția că
ruia sînt folosite. Ele sînt for
mate din trei straturi : cele ex
terioare sînt fabricate din pla
caj, aluminiu, fibre de sticlă și 
azbest, spațiul dintre ele fiind 
umplut cu sfere din polistiren.

• Turnurile înalte de răcire 
din termocentrale necesită pen
tru construirea lor o mare can

me au schimbat jocul com
plinind cuvinte prin adăogi
rea a cite upui sonet. I-am 
urmărit cu interes și plă
cere. Cind au ajuns Ia des
tinație s-au îmbrăcat foarte 
liniștiți, și-au spus ..la re
vedere". mi-au dai respec
tuos ..bună ziua". Insă ce 
m-a impresionat mai mult, 
dincolo de comportamentul 
lor civilizat, a fost faptul 
că nu l-am auzit pe nici unul 
să se vaite de frig, de greu
tăți. Au considerat munca 
depusă de ei in această pe
rioadă ca pe ceva firesc. Si 
eu cred că asa trebuie con
siderată. pentru că munca 
este, pentru noi toți, izvorul 
vieții, al existenței, al forței 
noastre naționale. iar ei 
sînt cei ce se vor bucura de 
binefacerile societății socia
liste multilateral dezvoltate. 
Am coborit din tren cu su
fletul plin de bucurie. Pe 
cine să felicit ? Părinții, 
școala, organizația de tine
ret ? Cred că totul se dato- 
rește societății noastre lip
site de exploatare, partidu
lui nostru și conducerii țării 
care se îngrijește de toate 
și de noi toți (Gheorghe 
Paraschiv. învățător) • De 
cite ori m-am adresat ma
gazinului nostru din comuna 
Valea Ursului, județul 
Neamț, întrebind cum aș 
putea . să-mi procur o sobă 
de încălzit și o mașină de 
gătit cu combustibil lichid, 
vinzătorii au ridicat din 
umeri. Singurul lucru pe 
care am izbutit să-1 aflu 
este că obiectele cu pricina 
sînt produse de întreprin
derea „23 August" din Satu 
Mare. Firește, fabrica nu are 
relații directe cu consuma
torii, de aceasta se ocupă 
unitățile comericale. dar cum 
să-mi explic eu faptul că 
magazinul nostru nu ni le 
oferă ? N-ar fi bine ca di
recția comercială județeană 

titate de metal și beton, atin- 
gind o greutate de 24 000 tone. 
Inspirați de stadionul olimpic 
din Miinchen. constructorii vest- 
germani au imaginat un turn de 
răcire dantelat, de dimensiuni 
mult mai mici și o greutate de 
numai 800 tone. Tumul este un 
coș metalic ajurat, format din 
vergele metalice întinse intre 
inele cu diametrul de 100 m fi
xate pe un „catarg" din beton. 
Apa care este supusă răcirii 
vine in sistemul de țevi, aerul 
Încălzit de acestea (mai ușor) 
urcă, și în depresiunea astfel 
formată vine aerul rece care ră
cește în continuare fluxul de apă 
caldă. Alte două avantaje sînt 
importante : procesul de răcire 
se produce fără evacuarea va
porilor în atmosferă (deci fără 
poluare), iar apa răcită poate fi 
refolosită.

• Secția de ceramică a Școlii 
de mine și metalurgie din Cra
covia a elaborat un procedeu de 
fabricare a nisipurilor artificiale 
prin arderea materialelor argi- 
loase. In prezent se construiește 
în R. P. Polonă prima clădire 
din betoane preparate dintr-un 
astfel de nisip artificial.

• Firma engleză „Megafoam 
Limited'*  a pus la punct un pro
cedeu și un utilaj pentru ter- 
moizolare prin injectarea de ma
terial plastic expandat in spa
tiile goale existente intre zidu
rile apropiate ale clădirilor, ca 
modalitate de a economisi com
bustibilul și de a reduce cheltu
ielile pentru încălzit. Durabili
tatea acestei termoizolații. ne a- 
sigură inventatorii, nu este mal 
mică decit cea a clădirilor.

VIRGIL SIMION

ceea ee se rezolvă 
simplu. nu peste 
țări, ci chiar in ca- 
și satele învecinate 
lași județ. Brăila ?

Statuia lui Decebal din Deva — un simbol al luptei 
pooorului pentru apărarea pămintului strămoșesc, pentru 

libertate și nea ti mare

Dezbaterea noastră:
A FI TÎNĂR

REVOLUȚIONAR^

EXEMPLU
PERSONAL
!N MUNCA

1 Trăind In mijlocul aces
tui an al marilor impli- 

, niri ce țin de ăncinahil 
revoluției tehnico-stimți- 

fice. am convingerea că «piritei 
revoluționar trebuie să ne în
soțească pe noi. tinerii de toate 
vîrstele. pas cu pas. in tot ceea 
ce înfăptuim pe măsura tinere
ții noastre. Spiritul revohitiorar 
cere. înainte de toate. exempLal 
personal in muncă, apoi dărui
re. pasiune, perseverez tâ corg- 
știenta îndeplinire a sarcîr.tlcr 
încredințate de societate. Nu
mai un om de omenie, icrrză- 

faptele sale, devota: mun- 
cest inestimabil izvor de 

valori materiale și sțărituaje. 
poate $4-: adncâ fcs pas ca swL 
bxi eeshdți. pe m dar
eare asai exmă — pa.?rvi șc m- 
tfereriti fstă de surră 
rri ai i|aaa izjeasză a E.
•drrârac Usăr «? de o 

to:

A c

ase. a fi trup in trapul țârii, 
-f-acărâ- de iiiwaif in focul in- 
eandesceat. veș-uc viu al asanai 
acestui popor harnic, brav r

Liceului pedagogic din Tg. Jiu. 
Ct’ul de tinăr revoluționar re
prezintă acea dăruire supremă 
pentru conturarea unui inah 
profil moral-civic, permanentă 
ir. explorarea noului in toate 
domeniile de activitate. Aceas
ta numai pnntr-o învățătură te
meinică. prin muncă asiduă. Nu
mai așa ne putem forma viitori 
educatori comuniști. animați 
de efervescența mersului înain
te al societății. Numai așa vom 
putea sădi, la rîndul nostru. !n 
inimile celor mai tinere vlăsta
re ale țârii, care vor fi elevii 
noștri, acel minunat sentiment: 
spiritul revolaționar. Fiind noi 
înșine tineri revoluționari, mii- 
r.e vom putea forma generații 
de alți tineri revoluționari.

2 A fi tinăr revoluționar
Înseamnă a aplica In mo- 

, cui cel mai exigent in 
viață prevederile Codului 

principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste, a te defini 
ca cetățean demn de a face 
parte din rîndul celor mai tineri 
comuniști ai patriei.

ION ELENA. 
locțiitor de secretar 

al comitetului U.T.C.. 
Liceul pedagogic Tg. Jiu

„Scrisori din țara copilăriei“*)
Victor Vântu a avut ideea fe

ricită de a aduna intre coperțile 
unui volum texte de o deosebită 
vibrație literară, in cele mai 
multe caruri aparținînd unor 
scriitori reprezentativi. „Scriso
rile- nu sînt. firește, „din țara 
copuiriei-, ci despre această 
..țară*,  asa cum a fost șl, mai cu 
seamă, așa cum este. Frecvent, îl 
găsim pe scriitor, poet ori pro
zator. critic sau publicist, reve
nind pe meleagurile natale șl con- 
semnînd cu vie participare chipul 
nou pe care acestea îl datorează 
socialismului. Un anume caracter 
uniform al pieselor era greu de 
evitat. Monotonia este însă de 
azi aceasta (situație rară!) îm- 
bucurătoare. Este o „monotonie" 
pe care o dictează realitatea în
săși. nu condeiul neinspirat al 
scriitorului. Fiindcă, aproape fie
care dintre acești autori, intor- 
«Srtdu-se în satul ori In orașul în 
care și-au petrecut primii- ani de 
vtașâ. fn așezări „unde odinioară 
nu s-a întimplat nimic", au de 
eoasatat marile prefaceri pe care 
Le-a adus prezentul. în locul unor 
case șubrede găsesc construcții 
trainice tr.stele uliți de mahala 

de bLccur.. unde se ducea o exis
tență mizer larvară, au apărut 
prospere localități urbanistice, iar 
pe terer.ur. aride altădată se ln- 
rnd culturi mănoase. Totuși, să 
remarcăm eă rr-vză. uneori, și o 
aosttf morxMor. e reală, produsă 
ie faptul că -- tor. semiton: Iși 
transcriu îmr-un limba; mres- 

e-ix» remfr-_--J-. eal
rxw ps*?**  sret, au la

lelei fă păstreze pămintul dtr- 
al dcelznlor care-l incon- 

rtri pentru rostirile lui tradi- 
țwsale. Ponderea Hușului in 
producția noastrâ alimentari 
este «precabili : după spusele 
torerâșs/u: .Veamfu Ioan, direc
tor al I.AS. Huși, de c*ci  plea
că. ..cite o friptură și cite o ju
mătate de litru de via pentru 
fiecare român-. ce?a ce iasesm- 
nâ destul pentru vn oraș cu doar 
22 OOO de locuitori. mult
decit aiit, aceste rezultate au 
fost obținute și printr-o judi
cioasă organizare a forței de 
muncă, căci tw industrii, lucrea
ză 60 la sută tineri, restul fiind 
ocupați in agricultură. Orașul 
trăiește deci sub semnul unei 
porunci ctitorești a lui Stefan 
cel Mare ce hotăra : «... iar al 
doilea paharnic al meu să fie la 
Huși". Podgoriile de astăzi, salba 
fără preț a Hușului. oricît ar 
părea de curios nu sint In mare 
parte mult mai vechi decit noile 
generații. Vechii reporteri de
plângeau diripinarea viilor, lor- 
ga scrie despre bogăția lor de 
„odinioară". Directorul I.A.S.- 
ului, loan Neamțu. ne-a vorbit 
mai pe larg despre efortul de 
sistematizare a suprafețelor 
plantate, despre desființarea vi
ilor mici, nenumărate, care îm
pestrițau degeaba pantele', astfel 
incit, „nimeni nu știa cit vin se 
făcea și de ce soi", despre ame
najarea și exploatarea a sute și 
sute de hectare. într-un cuvînt 
despre munca, de multe ori grea 
căci via cere sudoare și iubire 
deopotrivă, a hușanilor și a ce
lor 9 cadre cu pregătire supe
rioară și 15 cu studii medii, cite 
are l.A.S.-ul.

I. Simionescu nota că „Hușii 
și-au păstrat și în partea econo-
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BUNICUL ȘI DOI DELINCVENȚI MINORI"
Tot ce vrea să spună Maria 

Callas Dinescu in acest film fă
cut după un scenariu de Petre 
Sălcudeanu este cit se poate de 
adevărat. Incontestabil, nepăsa
rea față de copii și educația lor, 
cind ești părinte, e criminală. 
Fără doar și poate universul 
spiritual și de sensibilitate al 
acestora este pe cit de tulbură
tor pe atit de delicat. O greșea
lă în procesul educațional poate 
produce traume cu ecouri lungi 
in timp. „Unde fugim de acasă?" 
— iată un titlu frumos. care 
s-ar putea potrivi ideii acestui 
film, care vrea să spună că fuga 
copiilor e probabilă atunci cind 
casa nu e casă. Pledoaria mai 
are un termen și anume acela 
că în viață oamenii intră fru
moși, toți copiii sint buni, cred 
in reperele fundamentale ale 
conștiinței umane — afecțiunea, 
prietenia. Copiii au un simț es
tetic foarte dezvoltat, care se 
referă și la sfera morală. în 
film se mai spune și că lucrăto
rii miliției sint oameni de trea
bă și sensibili, care nu urmăresc 
numai delincvenți sau rezolvă 
cazuri, ci urmăresc in plan su
perior să facă educație cetățea
nului. Cine se poate îndoi, cine 

baștină. Nu clișee literaturizante 
se cereau aici, ci prospețime de 
expresie, autenticitate. Cu atît 
mai demne de semnalat sînt tex
te precum cele ale lui Ion Băieșu, 
în care „sprinteneala" șl capa
citatea de a da o tăietură dra
matică faptelor narate conferă pa
ginii o culoare care se ține min-

te. Invitat la o întllnlre cu copiii 
din satul său. autorul are surpri
za de a constata că afirmațiile 
lui nu sînt crezute. Nimeni nu 
credea, că, odată, era posibil să 
se Închidă școala fiindcă a ple
cat un învățător cînd azi în în
treaga comună sînt vreo cinci
zeci de cadre didactice, multe cu 
studii superioare. Modul plin de 
nerv, specific dramaturgului și 
umoristului, în care e povestită 
toată scena (hazlie, pe o anume 
latură) scoate mai bine în evi
dență semnificația profundă a 
faptelor istorisite.

Bucuria în fața înfăptuirilor zi
lelor noastre nu exclude alura 
nostalgică a unor confesiuni, ae
rul de blindă melancolie pe care 
amintirea vremurilor și obiceiu
rilor din copilărie îl aduce pen
tru or.care om. pentru un scrii
tor. dec-., cu atît mai mult. Se 
reține astfel evocarea unor șeză
tori de altădată. rdMale pe un 
-or. rec-_ies de Mtha: Bcniuc. La

■W a».’: d:< țipând reehi*.  ..ea 
casele micuțe, dar cu grădini 
mar-.~. !n pane riudunle lui tu 
rămas un adevăr. dar asta nu 
înseamnă cd orașul nu cunoaște 
ca pretutindeni la noi geometria 
nouă si oarecum dură aici a 
blocurilor de locuințe și a unor 
edificii tehnice (I.T.A.. M.A.T.,
GOSTAT) și social-culturale de
sena'e recent de arhitecți mo
derni. nici că podgoriile sale nu 
știu ce-i aceea ..mecanizare" și 
incd una intensivă. Reporterul 
vechi spera de mult că „adău- 
gindu-se și darurile naturii, e

Un fost „tirgușor", azi
oraș in plină dezvoltare

nergia omenească ar putea face 
minuni in acest orășel tihnit". 
Scepticismul lui, justificat a- 
tunci, nu-și mai are rostul, atita 
doar că gospodarii de la Huși, 
oraș-grădină în cel mai deplin 
înțeles al expresiei, intre care 
am cunoscut și o femeie, Moldo
van Georgeta, incredibil de tînă- 
ră pentru răspunderea pe care 
o are, — au vrut să păstreze mai 
întîi și apoi să întregească, au 
dorit să construiască, nu să dă- 
rime.

Secolul nostru mecanic și-a 
găsit astfel aici o firească justi
ficare, deosebit de omenească și, 
dacă vrei, poetică. Intre butucii 
de viță betonul stilpilor care în
locuiesc arhaicii araci nu mai pa- 

poate avea ceva împotrivă ? De
tectivul din acest film, căruia 
copiii îi spun „bunicul' pentru 
că e bun și nu pentru că e bă- 
trîn, e intr-adevăr atît de cum
secade, bonom și înțelept incit 
poți crede că puștii, dacă vor să 
facă o metaforă in ceea ce îl 
privește, se gîndesc la o felie de 
pîine cu unt.

lucruriToate 
spuse corect, spuse
rect, sint spuse răspicat, 
neartistic. Maria Callas 
nescu (în „De bună voie și 
silit de nimeni" se întîmpla 
fel), nu pare a-și propune să 
trateze filmic subiecte, ci teme. 
Adică, teze. Ideile unui film, 
tematica sa sînt firește condiția 
și justificarea lui ca artă, dar 
ele trebuie exprimate prin 
mijloace specifice in cadrul 
unui subiect, iată un loc comun. 
La locuri comune apelezi cind 
nu ai ce spune altceva. Filmul 
acesta despre copii și cu copii 
are o elementaritate de alfabet,

dar 
Di- 
ne- 

la

prune".
de așteptat, unele

floricele, se spuneau povești, se 
cînta, iar în unele seri mama 
cocea pogăcl cu jumări de porc 
și lipie cu varză șl piper și cu 
magiun de -------- -

Cum era ____
texte sînt mai avîntate, Iar al
tele mal sobre; sînt scriitori care 
preferă relatarea exactă, nu feri
tă totdeauna de uscăciune. Iar 
alții cultivă un stil împodobit, 
recurgînd din belșug — și uitînd 
clteodată, poate, de măsură — la 
metaforă. Sînt diferențe pe care 
le dictează temperamentul și na
tura înzestrării artistice, dar și 
particularități determinate de în
suși locul de proveniență. In
tr-un fel vor scrie Ion Dodu' Bă
lan șl Alexandru Ivasiuc, în al
tul Constantin Ciopraga și Alecu 
Ivan Ghilia, în altul bucurește- 
nil Eugen Barbu și Radu Co- 
sașu. Sînt texte a căror poezie 
stă în cuvînt, dar și în . fiorul 
meditației conținute. Pentru acest 
din urmă aspect, exemplară mi 
se pare ..scrisoarea" lui Octavian 
Paler intitulată '„Olimpul". Ea e 
semnificativă șl pentru o notă 
mai generală a întregului volum, 
pe care Victor Vântu o amintea 
în euvîntul introductiv. Este vor
ba de faptul că. fără a fi vădu
vite de Informație șl culoare, cele 
mai reprezentative „Scrisori" au 
un pronunțat tonus problematic.

VICTOR ATANASIU 

re rece ți cenușiu. De-a lungul 
drumului pe care urcăm, dale de 
ciment căptușesc șanțurile de 
scurgere a apei, iar din loc in 
loc tuburi tot de ciment afun
date la cinci metri adincime a- 
sigură pămintului o subtilă res
pirație pe care doar bărbatul 
voinic și mare de lingă mine, 
Neamțu loan, o pricepe. In par
tea aceasta a podgoriei I.A.S. 
Huși, via va da rod peste ani, 
pînă atunci pe dealurile scobite 
de rîpi urîte sint săpate terase 
largi care curg unele in altele, 

ca treptele de marmoră neagră 
ale unui antic amfiteatru. Dru
mul este prost, abia tăiat în ma
lul repede, mașina însă, un ARO 
pentru orice teren, nu-și dez
minte faima, iar directorul se do
vedește un șofer cu ambiții. Nu-și 
pierde vremea, ne arată ce-i de 
văzut, dar mașina are o stație și 
un telefon care nu-l lasă să uite, 
nici nu vrea asta, că el conduce 
o unitate de 8 000 de hectare de 
vie, cu o recoltă medie de 12 
tone de struguri la hectar, că are 
ferme la Recea, la Drie, la Gal
bena, că trebuie să știe tot și 
să se priceapă la toate cite țin 
de această ființă vie care este 

o gramatică cinematografică 
pentru începători, cadrele sint 
„tăiate" cu stingăcie, tonul sfă
tos și didactic compromite' sco
pul lecției. (Două exemple. Fra
tele mai mare a plecat împreu
nă cu sora, bunicul și colegul 
lui, căpitanul, de data aceasta 
mai ales tată, în căutarea fiu
lui cel mic care a fugit de aca
să. Frațele cel mare ajunge in 
Gara de Nord. Pînă ajunge, pînă 
se învîrte prin gară, pînă pri
vește în dreapta și in stingă tre
ce un sfert de oră de proiecție. 
Nu se intimplă in acest timp 
nimic, jcel mai grav este că nu 
se intimplă tensiunea scontată 
de autori. Al doilea, Bunicul, 
merge in fabrică la un coleg al 
unuia din tați și stă cu el de 
vorbă despre necesitatea de a 
ne cunoaște colegii de muncă și 
după orele de program. Simpo
zioanele, ședințele chiar de orice 
grad pe această temă sint de 
multă vreme mai vii, mai impli
cate, mai interesante).

Sincer vorbind, acest film 
didactic (este posibil ca nici în 
intențiile autorilor să nu fi fost 
altceva) nu era obligatoriu să 
constituie obiectul unei analize. 
Dar el poate stîrni citeva reflec
ții care trebuie să constituie în 
schimb obiectul unei analize. 
Pentru ce, inexplicabil, filmul 
pentru copii și adolescenți tra
tat cu seriozitatea pe care o re
clamă este atît de rar în fil- 
mografia noastră națională ? 
Avem un admirabil autor de basm 
in Elisabeta Bostan și cam atît. 
Liceul, școala, adolescența, pro
babil cei mai frumoși ani din 
viața omului, și mai probabil cei 
mai importanți în formarea per
sonalității umane, sint ignorate. 
Spectatorii de cincisprezece ani 
privesc fascinați westernuri bune 
sau proaste, polițiste și producții 
străine în care află cum trăiesc 
adolescenții din alte țări. La 
virsta orgolioasă în care omul 
vrea să afle totul despre sine 
și in toate chipurile, adolescen
tului nu i se oferă adevărul des
pre el exprimat prin cea 
populară artă, filmul. Noi 
putem face altceva decît să con
statăm, casele de film, creatorii 
sînt cei care trebuie să acopere 
acest gol nejustificat $i nedorit. 
Inutil să adăugăm că aici exi
gența trebuie să funcționeze cel 
puțin în același grad ca pentru 
filmele adresate ..maturilor11. 
Inocenta sesizează falsul nu eu 
indignare, ci cu tristețe. E mult 
mai grar.

mai 
nu

SMARANDA JELESCU 

vinul. Și dacă ar fi numai atit, 
dar mai este și o ingrășâtorie de 
taurine și 2 400 de teren arabil și 
grija unei noi stații de condițio
nare și imbuteliere (capacitate 
6 OOO de vagoane !) incă in con
strucție, cifre care, prozaic, ex
primă tulburătoarea toamnă hu- 
șană, cea de dincolo de cunos
cutele sonete ale lui Pillai'. De 
sus de unde am ajuns, deasupra 
„castelului" valea se întinde do
molită de brîul teraselor proas
pete și directorul îmi explică : 
„Acum desfundăm tot. iar unde 
azi se urcă anevoie cu piciorul, 
peste cițiva ani vor merge li
muzinele". îi spun că de fapt 
acum și acolo pe 100 de hectare 
se plănuiește un alt obraz unui 
colț de Moldovă. Zîmbește și 
nu-mi răspunde. Aproape, dar 
învelit într-o pîlcă de azur și de 
rouă, Hușul se pierde între gră
dinile sale care-l fac unic și veș
nic tinăr. Știu de la părinți că 
via nu lasă odihnă gospodarului, 
mai ales in anul acesta, așa că 
nu mă mir cînd aflu că 
la culesul zorit din toamna 
aceasta au venit mai mult de 
1 700 de elevi și studenți care au 
făcut treabă temeinică, un spor 
de bYațe de care era nevoie.

Mai tirziu mi-a fost dat să mai 
trăiesc o bucurie la pivnițele Li
ceului agroindustrial din Huși, 
înființat încă din 1908, și nu 
una legată de Zghihara de Huși 
și Busuioaca de Bohotin (soiuri 
rare și vechi păstorite tot de in
ginerul loan Neamțu), ci una, 
hai să-i zic, artistică : sculptate 
în stejarul fără moarte al butoa
ielor uriașe de dalta cu suflet a 
unui copil aproape, Romila Iosif, 
chipurile solemne ale strămoși
lor noștri voievodali stau într-o 
neclintită înșiruire. Domnii Mol
dovei, domnii Munteniei, domnii 
români ai întregii țări transfor
mă crama într-o inedită lecție 
de istorie, aici, în acest Huși al 
muncii și al statorniciei, altădată 
aflat de I. Simionescu ..aproape 
mumificat în izolarea lui".

România-film prezintă in cadrul Festivalului „CÎNTAREA ROMÂNIEI"
Festivalul filmului la sate (5 decembrie 1976-31 ianuarie 1977)

Jouă iun; Sogate m manifestări cinematografice organizate in 
toaî’5 hidetc’’* tării sub eqida Festivalului national al educației si culturii 
soc'iiir e „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Cele mai recente filme artistice și documentare 
românești, alături de o selecție de filme repre
zentative din repertoriul internațional.

Programe cinematografice atractive în peste 
4000 de localități în cadrul unor manifestări de 
larg interes :
- întilniri cu realizatorii și dezbateri pe marginea 

filmelor românești
- concursuri de cultură cinematografică
- cicluri de filme artistice și documentare cu o 

tematică de mare diversitate inspirată din ac
tualitatea socialistă și din istoria patriei.

Festivalul filmului la sate
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul MANEA MĂNESCU. prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au trimis tovarășului KAISONE PHOMVÎ- 
HANE, secretar general al Comitetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, prim-ministru al Guvernului Republicii 
Democrate Populare Laos, și tovarășului SUFANUVONG. președin
tele Republicii Democrate Populare Laos, următoarea telegramă :

Aniversarea unui an de la proclamarea Republicii Democrate 
Populare Laos ne oferă plăcutul prilej ca, în numele Partidului Co
munist Român. Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România, al poporului român și al nostru personal, să vă adre
săm dumneavoastră, Partidului Popular Revoluționar Laoțian, gu
vernului și întregului popor laoțian prieten, calde felicitări și cele 
mai sincere urări de prosperitate și pace.

Victoria obținută de poporul laoțian în lupta grea, plini de 
sacrificii, împotriva dominației imperialiste și reacțiunii interne, 
pentru dreptul de a se dezvolta liber, de a fi stăpîn pe destinele 
sale, a deschis o nouă pagină în istoria Laosului. In prezent, sub 
conducerea Partidului Popular Revoluționar Laoțian, oamenii mun
cii din țara dumneavoastră își consacră toate eforturile lichidării 
urmărilor exploatării colonialiste, consolidării independenței națio
nale. dezvoltării economice a patriei, făuririi noii orînduiri sociale.

Ne exprimăm convingerea că, acționînd în spiritul documentelor 
semnate și al înțelegerilor convenite la București, vom asigura 
dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie, solidaritate și coopera
re multilaterală dintre România și Laos, vom adînci și întări co
laborarea rodnică dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Popular Revoluționar Laoțian, spre binele celor două popoare ale 
noastre, în interesul tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Cuvîntul tovarășului 
Ion Paf an

Președintei*  Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Statelor Unite Mexicane, JOSE 
LOPEZ PORTILLO, următoarea telegramă :

• COMENTÎND ALEGE
REA GIMNASTEI ROMÂN
CE NADIA COMANECI 
drept cea mai bună sportivă 
a anului, cronicarul sportiv 
al agenției France Presse 
scrie între altele : „Perfec
țiunea atinsă de tripla cam
pioană olimpică Nadia Co- 
măneci. precum și răsunetul 
internațional fără precedent 
al victoriilor sale au avut 
cîștig de cauză față de me
daliile și recordurile înotă
toarei Kornelia Ender (R.D 
Germană) situată pe locul 
doi în ancheta agenției 
franceze dc presă".
• CELEBRUL PUGILIST 

AMERICAN, Joe Louis, una 
dintre figurile legendare ale 
boxului mondial, acum în

Cu prilejul preluării de către dv. a mandatului de președinte al 
Statelor Unite Mexicane doresc să vă adresez calde felicitări și 
urări de succes, iar poporului mexican prieten multă prosperitate și 
fericire.

îmi exprim satisfacția pentru bunele relații de prietenie și co
laborare care s-au dezvoltat între România și Mexic în spiritul 
înțelelegerilor convenite între statele noastre. Sînt ferm convins că 
în viitor raporturile româno-mexicane se vor extinde în domeniile 
politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii ca și 
pe tărîmul vieții internaționale spre binele popoarelor român și 
mexican, în interesul păcii și colaborării, al clădirii unei noi ordini 
economice în lume.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Dragi tovarăși,
Doresc, în primul rînd. să ex

prim conducerii partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde mulțumiri pen
tru înalta distincție ce mi-a fost 
acordată cu prilejul împlinirii 
virstei de 50 de ani.

Ca activist de partid și de stat 
văd în această distincție o în
datorire in plus ce-mi revine de 
a-mi ridica calitativ munca, la 
nivelul exigențelor imprimate 
de secretarul general al parti
dului.

Aș vrea să subliniez câ. în 
climatul promovat cu consec
vență de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la nivelul conducerii 
partidului, al tuturor organelor 
și organizațiilor de partid și de 
stat, de muncă intensă. înaltă 
responsabilitate, exigență comu
nistă și unitate in acțiune, a- 
vem fiecare din noi cadrul pro
pice pentru a ne desfășura ple
nar activitatea în vederea în
deplinirii obiectivelor Congre
sului al XI-lea al partidului.

Realizările din domeniu! re
lațiilor economice externe. în 
care îmi desfășor munca, sînt 
indisolubil legate de activitatea 
multilaterală, neobosită, internă 
și internațională, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Cutezanța 
revoluționară, viziunea de largă 
perspectivă eu care conducăto

rul partidului și statului nostru 
acționează pentru dezvoltarea și 
modernizarea accelerată a eco
nomiei. pentru instaurarea în 
lume a unui climat de colabo
rare egală, reciproc avantajoasă 
au creat premise trainice pen
tru extinderea comerțului nos
tru exterior și cooperării cu 
alte state, deschid cimp larg 
perfecționării și creșterii. în 
continuare, a eficienței acestor 
activități.

Putem spune câ, în prezent, 
România este mai activ ca ori- 
cind angrenată în fluxurile 
economice internaționale, co
respunzător cerințelor dezvol
tării economiei naționale. Per- 
miteți-mi să exprim întreaga 
mea recunoștință, a tuturor 
celor ce muncim in domeniul 
relațiilor economice externe, 
secretarului general a! partidu
lui. care ne conduce in mod 
ferm și eficient pe linia reali
zării obiectivelor in acest do
meniu important al activității 
noastre.

Știu că !n munca mea nu am 
reușit întotdeauna să mă ridic 
Ia nivelul exigențelor imprimate 
de conducerea partidului. Do
resc. insă, să asigur și cu acest 
prilej pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că nu voi precupeți 
nici un efort, voi depune în
treaga energie și pricepere, 
pentru îmbunătățirea calitativă 
a activității, astfel incit să con
tribui în și mai mare măsură 
la înfăptuirea sarcinilor stabi
lite de conducerea partidului și 
statului. (Aplauze).

La ordinea zilei în agricultură

ASIGURAREA FURAJELOR Șl PREGĂTIREA
ADĂPOSTURILOR PENTRU ANIMALE

Complexă prin diversitatea 
acțiunilor pe care le necesită 
prin volumul de lucrări cu ca
racter de urgență, depozitarea 
ultimelor cantități de furaje și 
executarea de noi grajduri și 
adăposturi pentru animale se 
află in aceste zile in plină și 
intensă desfășurare. în unitățile 
agricole din județul Cluj, lucră
rile pentru erearea de condiții 
optime de furajare și adâpostire 
a animalelor in tot cursul iernii 
a fost și continnâ să fie o ac
țiune prioritară. Măsurile adop
tate de comandamentul jude
țean agricol au impus o foarte 
bună organizare a muncii, o 
amplă mobilizare a tuturor for
țelor din unități și comune. Au 
fost create astfel formații spe
cializate de mecanizatori și coo
peratori care să asigure folosi
rea grupată a mijloacelor me
canice și de transport la recol
tatul și depozitatul furajelor. 
Ca urmare, in cea mai mare 
parte a cooperativelor agricole 
planul de insiloxare a fost de
pășit.

Vizităm chera punct*  de 

lucru. La C.A.P. Geaca, pe lingă 
cele 800 de tone fînuri existente 
s-au mai achiziționat încă 60 
tone pentru echilibrarea balan
ței furajere. La aceste cantități 
gospodarii fermei au mai adău
ga*  2 700 tone furaje grosiere, 
cantitate care asigură hrana 
pentru întregul efectiv de ani
male existent. Tnsilozările con
tinuă cu porumbul ajuns tirziu 
la maturitate. Două tocători lu
crează aici zilnic, fără întreru
pere. ..Producția de lapte — ne 
informează inginerul șef al 
cooperativei. Gheorghe Pogan 
a crescut față de luna trecută 
cu aproximativ un litru, esti- 
mindu-se pentru sfîrșitul aces
tui an un spor de 150 litri peste 
cantitatea planificată, de la 
fiecare vacă. Grajdurile fermei 
zootehnice au fo6t zugrăvite iar 
reparațiile terminate. Progra
mul de lucru, rațiile stabilite în 
funcție de potențialul produc
tiv al animalelor au fost la rin- 
dul lor afișate, respectarea lor 
fund urmărită ca rigurozitate-.

Aceleași temeinice preocupări 
le-am lntilnit și la I-A.S. Cluj- 

Napoca, unde, pentru cele 1 200 
de taurine au fost însilozate 
peste 5 000 tone de furaje și 
depozitate 1 200 tone de fîn. 
Directorul unității, tovarășul 
Remus Chiorean, ne asigură că 
munca continuă aici fără între
rupere pentru a putea fi creată 
o rezervă de cel puțin 1 000 
tone de furaje însilozate. De 
asemenea, la C.A.P. Baciu însi- 
lozarea cocenilor se face în 
amestec cu tăiței de sfeclă și 
alte nutrețuri. Paralel, două 
echipe formate din cîte 30 de 
mecanizatori continuă sortarea 
știuleților în funcție de procen
tul de umiditate, urmărindu-se 
ca nimic din ceea ce poate 
constitui hrană pentru animale 
să nu se deprecieze.

După ce au fost terminate lu
crările de reparare a grajduri
lor în vederea adăpostirii în 
bune condiții a animalelor, la 
cooperativa agricolă din Chin- 
teni, sînt pe cale de a fi fina
lizate lucrările unui nou grajd 
pentru 120 de vaci cu lapte. 
Concomitent, o preocupare 
deosebită in aceste zile a con
ducerii cooperativei agricole o 

constituie asigurarea furajelor 
și gospodărirea lor cît mai' efi
cientă. în acest sens au fost 
luate măsuri pentru asigurarea 
unor cantități sporite de semi- 
siloz și siloz.

Există însă, după cum am 
putut constata, și unități în 
care, din păcate, asigurarea ne
cesarului de hrană pentru ani
male se desfășoară sub posibi
lități. Astfel, la cooperativele 
agricole Fizeșul Gherlei, Cășei, 
Boian, Vaida-Cămăraș, Mica, 
Chițcău, cantitățile de furaje 
însilozate pînă acum nu depă
șesc 500—700 tone, cu toate că 
prevederile erau în jur de 
1 000 de tone. Aceasta se dato
rează în principal unor deficien
țe organizatorice, folosirii in
complete a timpului de lucru, 
deselor defecțiuni la mijloacele 
de recoltare și de transport. Si
tuațiile semnalate se cer, desi
gur, înlăturate de urgență, 
pentru ca acum, cînd mai este 
încă posibil, toate cantitățile 
de furaje să fie însilozate și 
depozitate de urgență.

BENONE NEAGOE

Președintei® Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Emiratelor Arabe Unite. ȘEIC 
ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite, am plăcerea 
să vă transmit felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și prosperitate poporului țării 
dumneavoastră.

îmi exprim speranța că între statele noastre se vor dezvolta re
lații de colaborare reciproc-avantajoase în folosul țărilor și popoare
lor noastre, al păcii și cooperării internaționale.

Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace. 
LUBOMIR STROUGAL, a trimis primului-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, MANEA MĂNESCU, următoare*  
telegramă :

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste România, 
la întoarcerea din vizita pe care am efectuat-o in Iran, vă transmit 
un cordial salut și cele mai bune urări poporului frate român in 
edificarea patriei tale socialiste.

Prlmul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, ALEKSEI N'IKO- 
LAEVICI KOSÎGHIN, următoarea telegramă :

în numele guvernului român și al meu personal, vă exprim 
profunde condoleanțe in legătură cu încetarea prematură din viață 
a tovarășului Grigori Ăgafonovici Arzumanian, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a C.C. al P.C.U.S.. președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Armene.

Vă rugăm să transmiteți întreaga noastră compasiune Guvernului 
R.S.S. Armene și familiei îndoliate.

AdEXOA
La invitația ministrului aface

rilor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco- 
xăescu, ministrul afacerilor ex- 
■erne al Republicii Democratice 
Madagascar, Bruno Rakotomavo, 
urmează să sosească într-o vizi- 
jtă oficială în țara noastră.

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a debarcării de pe 
vasul „Granma“ și a Zilei For
țelor Armate cubaneze la am
basada Republicii Cuba din 
București a avut loc, miercuri, 
o conferință de presă la care au 
participat reprezentanți ai zia
relor și publicațiilor centrale, ai 
Agenției române de presă 
Agerpres, Radioteleviziunii, pre
cum și corespondenți ai presei 
străine acreditați în țara noastră.

Ambasadorul cubanez Hum
berto Castello a evocat epopeea 
grupului insurecțional de pe 
vasul „Granma“, condus de Fi
del Castro, care a marcat în
ceputul luptei armate împotriva 
dictaturii lui Batista, încheiată 
victorios la 1 ianuarie 1959. Un 
rol deosebit în această luptă — 
a subliniat vorbitorul — revine 
poporului cubanez.

Vorbitorul s-a referit la soli
daritatea manifestată de Parti
dul Comunist Român, de Româ
nia socialistă, de poporul român 
cu lupta poporului cubanez,, cu 
prima țară socialistă din Ame
rica Latină. El a subliniat, în 
context, relațiile strînse stator
nicite intre Partidul Comunist 
din Cuba și Partidul Comunist 
Român, intre țările și popoarele 
noastre.

Ambasadorul Humberto Cas
tello a menționat, în încheiere, 
că la 2 decembrie se va consti
tui Adunarea Națională a Pu
terii Populare — organ suprem 
al puterii de stat din Cuba, ast

(Urmare din pag. I) 

periri ale strămoșilor. Și pînă nu 
cemult, in sfera europeană a 
culturii predomina acest ideal 
s a’.ornicit în antichitatea grea
că. in care Iliada și Odiseea 
erau puncte de reper fundamen
tal.

Desigur, cultura fixează aces
te momente și dintr-o necesita
te pragmatică : necesitatea de a 
pune la dispoziția membrilor 
comunității, in special a tinere
tului. dar nu numai a sa, mo
dele cit mai plastice, de cum 
trebuie să fie un membru al ce
tății.

Lucrurile au evoluat, vechile 
mituri s-au prăbușit, iar func
țiile culturii s-au păstrat, mai 
mult, s-au amplificat. Și e nor
mal să fie așa, deoarece cultura 
este cristalizarea cunoașterii. 
Acest sistem deschis care este 
cultura, se amplifică în perma
nență prin asimilarea produse
lor noi și, intr-o măsură cu mult 
mai mică, elimină din ceea ce 
a devenit balast, cochilii moar
te. ce nu mai au nici un con
ținut semantic semnificativ pen
tru noile generații.

In epoca noastră cultura a de
venit un bun al maselor, atît în 
sensul că masele sînt consuma
toare ale creației culturale, cit 
și in acela că masele participă 

fel că această dată, care coincide 
cu a XX-a aniversare a debar
cării de pe vasul „Granma", va 
căpăta o profundă importanță 
istorică pentru poporul cubanez.

*
Ministrul apărării naționale 

al Republicii Socialiste Româ
nia. general-colonel Ion Coman, 
a adresat prim viceprim-minis- 
trului și ministru al Forțelor 
Armate Revoluționare ale Re
publicii Cuba, comandant de di
vizie Raul Castro Ruz, o tele
gramă de felicitare cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a Zi
lei Forțelor Armate Revoluțio
nare ale Republicii Cuba.

Miercuri după-amiază, la 
București, a avut loc semnarea 
Protocolului între Ministerul E- 
nergiei Electrice din Republica 
Socialistă România și Ministerul 
Cărbunelui și Energiei din Re
publica Democrată Germană în 
problemele colaborării tehnico- 
științifice pe anii 1977 și 1978.

Documentul a fost semnat de 
către Nicolae Mănescu, minis
trul energiei electrice, și Klaus 
Siebold, ministrul cărbunelui și 
energiei din R.D.G.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Centrafricane, am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, Antoine Kezza, a vorbit 
miercuri seara la posturile noas
tre de radio și televiziune.

Noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Canadei în 
Republica Socialistă România, 
Joseph Elmo Thibault, a sosit 
la București.

tot mai mult la actele creatoa
re ale culturii.

Ce trebuie să înțeleagă un a- 
dolescent, care se află în școală, 
prin cultură în etapa actuală ? 
In ce sens trebuie îndrumată 
activitatea individuală în cultu
ră ?

Cultura se formează desigur 
cu sprijinul societății, dar și 
printr-un efort individual per
manent. Colectivitatea umană a 
creat sistemul școlar care am
plifică incomparabil efortul ce 
se putea face în cadrul familial.

Cult,
Dar școala durează o perioadă 
finită din viața omului, în timp 
ce însușirea și crearea culturii 
durează permanent. Indicații 
deosebit de prețioase pentru 
sensul actual al culturii găsim 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea ca
drelor din domeniul științelor 
sociale și învățămintului politic, 
„Noi avem nevoie nu de o cul
tură abstractă"... „Școala cu a- 
devărat umanistă este cea care 
asigură formarea profilului nou, 
complex și multilateral al omu
lui orînduirii socialiste bazate 
pe o inaltă civilizație și cultură, 
pe afirmarea plenară a perso
nalității umane în sferș. creației 
sociale". Sint indicații foarte
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FOTBAL XV: 0 etapă a surprize, ia care gazdele au pierdut patru puncte

...PE CEAȚĂ
E:apa a suferit din trei aotiTt : calitatea ttba

lului — Ln c*ntinuare  precar*  —, a c«wH|Uer <e 
joc (frig, eeaia. terenuri înmuiate) și din cauza 
durităților care au stricat spectacolul și an viciat 
climatul sportiv. Au fost dictate trei eUminlri si 
s-au acordat exagerat de multe cartonase galbesc.

Așadar, numărul extrem de restrins de spectatori 
la cuplajul interbucureștean de pe stadionul .jn Au
gust- — doar vreo 3 SM la primul mea, sporind 
către 5 m la al doilea — e simptomatic ; arată eă 
iubitorii acestui sport — ce se practică la cote va
lorice reduse — incep să se rărească. Credem că 
un asemenea „recoid- nu s-a mai bătut. Aceasta 
trebuie să dea de gindit celor chemați să asigure 
spectacolul fotbalistic : jucători, antrenori, clu
buri ete.

Probabil e*  suporterii acestei discipline, ln aș
teptarea măsurilor radicale și urgente reclamate 
pentru îmbunătățirea substanțială a activității fot
balistice, ca urmare a eșecurilor internaționale și 
a slabelor sale progrese, vor să vadă, mai intii, ce 
proiecte și care-s oamenii cărora li se încredințea
ză această misiune grea și generoasă. Interes fi
resc, dacă ne glndim Ia suferințele și insatisfacțiile 
lor.

Ceea ce a surprins In această etapă est*  asaltul 
oaspeților, care a mai presărat puțină sare și piper. 
Incomodate vizibil de ambiția adversarelor, gazde
le au cedat 4 puncte. Cit de echilibrate au fost 
meciurile se vede și din aceste date : craiovenii au

Progresul — Dinamo 
2-1 (1-1).

Condiții improprii de joc. O 
ceață lipită de pămint. Un meci 
oarecare. Partida a început in 
nota de dominare a liderului 
care manevra cu dezinvoltură 
balonul, lăsîndu-ne impresia câ 
are la discreție meciul. Ion Ma
rin deschide scorul în min. 9. 
Dar nu trece mult și pe teren 
se restabilește echilibrul. In 
min. 30 Iorgulescu. printr-un șut 
fulgerător, aduce egalarea. După 
pauză, Dinamo forțează victoria. 
Cea mai mare parte din timp 
dinamoviștii joacă în terenul 
Progresului, dar nu reușesc să 
creeze faze periculoase în careul 
apărat strașnic de tînărul Tichi- 
giu. Trecerea timpului îi exaspe
rează, însă acțiunile de atac în 
loc să capete limpezime, devin 
și mai haotice. Urcă în ofensivă 
pînă și fundașii centrali, Sătmă- 
reanu II devine un veritabil vîrf 
de atac, și iată că Țevi, pe 
contraatac, îi prinde descoperiți, 
sprintează și înscrie golul victo
riei (min. 74). (C. VASILE).

Steaua — Politehnica 
lași 2-1 (0-1).

Ceață deasă. Nu se vedea ju» 
cător cu jucător. Cei mai feri
ciți au fost arbitrii. Ei și-au 
zis că, în sfîrșit, fiindcă tot e 
ceață, n-ar fi rău să ia decizii 
anapoda. Cel de la centru, adi
că Ion Chilibar, i-a favorizat 
vădit pe ieșeni, acordîndu-le lo
vituri libere și indirecte după 
propriile inspirații. Steliștij au 

clare și de o mare precizie în 
ceea ce privește sensul adevă
rat și profund al culturii. Dar 
credem că este util să reamin
tim mai întii sensul noțiunii de 
umanism, atit de des pusă în 
discuție de apărătorii vechilor 
forme de educație.

Inițial, umanismul desemna 
preocupări filologice. Era uma
nist acela care se ocupa de lim
bile clasice ale antichității eu
ropene, adică de greacă, latină 
și ebraică. Termenul de uma
nist se aplica în special filolo

în sensul epocii tale
gilor de după Petrarca (1303— 
1374) și pînă la începutul seco
lului al XVII-lea — convențional 
pină in 1617, anul morții elenistu
lui francez Casaubon. Mai putem 
fi azi de acord cu aceste con
cepții ? Evident, nu ! Ce sens 
ar avea să formăm pe toți tine
rii noștri ca filologi, specialiști 
în trei limbi aparținînd trecu
tului, care nu mai sînt vorbite 
de mii de ani ? Nu ar fi cu 
mult mai interesant să îi învă
țăm pe tineri limbile vorbite 
azi, spre a putea, in modul a- 
cesta cunoaște realizările și pro
blemele altor tineri, cărora le-ar 
putea împărtăși din experiența 
lor de viață ? Nu este important 
să cunoaștem adevărul despre 

atacat tot timpul. au avut oca
zii numeroase dar au ratat mult 
(Iordă.nescu. singur cu portarul. 
Dumitru, Stoica. Zamfir). In 
min. 44. pe fondul dominării e- 
chipei militare, ieșenii contra
atacă. Rom îl ă II il pune in po
ziție de șut pe Costea care mar
chează nestingherit. Repriza a 
doua are aceeași ..față". Atacă 
Steaua, mai clar și mai insis
tent ca în prima parte a jocu
lui. După încă o serie de ratări 
(Dumitru, lovitură liberă, pozi
ție excelentă, Stoica, Sameș, 
Zamfir), Troi centrează (a fost 
singurul lucru bun pe care l-a 
făcut în acest meci) și Dumitru 
înscrie printr-o lovitură de cap 
imparabilă. în min. 79, un fun
daș ieșean face henț în careu. 
Execută Vigu și... 2—1. Romi- 
lă II protestează și este elimi
nat. In finalul meciului, Iordă- 
nescu este faultat în careu, dar 
arbitrul Chilibar consideră că nu 
este cazul să mai acorde încă un 
penalty. Oricum, victoria era 
decisă. (TEODOR POGOCEA- 
NU).

F.C. Argeș — F.C. Bi
hor 3-3 (2-1).

Din. nou fotbaliștii piteșteni 
i-au dezamăgit pe suporterii 
lor. De fapt, de mai multe 
etape argeșenii reușesc acasă să 
înscrie greu și o fac numai 
după ce sînt conduși cu un 
punct sau două, așa cum s-a 
întimplat în meciurile cu Pro
gresul și F.C.M. Reșița. Ieri au 
fost conduși de două ori, din 
minutul 24, cînd Gherghely 

lume, să știm în elementele lor 
fundamentale, mecanismele so
ciale din lumea noastră ?

Educația trebuie să formeze 
pe tînăr pentru viață, pentru 
viața reală. Și aceasta nu se 
poate face decît privind înain
te, fiind contemporan cu socie
tatea în care trăiești. Iar trecu
tului să îi dăm ceea ce i se cu
vine — o parte din timpul nos
tru. Aparținem unei culturi și 
unei țări, să cunoaștem în pri
mul rînd cultura și trecutul po
porului căruia aparținem. Iar 

prin această cultură și prin a- 
ceastă istorie vom putea cu
noaște și tot ceea ce a dat mai 
de preț omenirea — în toate 
culturile și toate istoriile altor 
popoare. Dar să nu neglijăm 
știința și tehnica. Știința înseam
nă cunoaștere rațională, tehno
logia este calea prin care ne 
făurim ceea ce ne este necesar, 
ceea ce ne trebuie pentru ca 
miine să trăim mai bine ca azi. 
Ne putem dispensa de aceste 
căi ale progresului — de fapt 
singurele căi spre progres ? Evi
dent, nu ! Astăzi este o infirmi
tate intelectuală dezinteresul to
tal pentru știință și tehnică — 
din moment ce orice manifesta-

driblează do: fundaș: r apoi 
ratează cu efect desch z ~.d sco
rul. care rămine favorair.: oas
peților pînă in minutul 34. și 
din minutul 55. pină aproape ae 
sfîrșitul partidei, in urma a 
două goluri înscrise toc de 
Gherghely. în interval de 4 
minute. Al treilea gol al b:ho- 
renilor a fost înscris dintr-o 
lovitură de pedeapsă acordată 
de arbitrul C. Niculescu, m
urma faultului comis de Ol- 
teanu. Mai bine organizați,
orădenii au practicat un joc
frumos, lucid, cu pase precise,
inițiind numeroase acțiuni peri
culoase, două dintre acestea 
soldîndu-se cu șuturi în bara 
porții apărată de Speriatu. Ce 
n-a reușit la națională Radu II, 
a realizat în acest meci : a în
scris toate cele 3 goluri ale 
echipei sale ! (N. MILITARU).

Corvinul — U.T. Arad 
1-1 (1-0).

Insistența localnicilor s« con
cretizează în minutul 21, cînd 
Georgescu înscrie spectaculos 
cu capul din excelenta centrare 
a lui Angelescu. După pauză, 
Corvinul asaltează poarta ad
versă prin Economu (min. 50), 
Georgescu (min. 55), Miculescu 
(min. 56, 63, 89), Tonca (min. 
66 și 88), dar cei care înscriu 
sînt... oaspeții, prin Broșovscni 
în min. 76 din pasa lui Leac — 
cel mai bun jucător al arădeni
lor. De menționat că, nesancțio- 
nînd jocul dur din primele sale 
manifestări, arbitrul a pierdut 

re. chiar și cele artistice, se 
bazează în parte pe ele.

Nu poate fi cineva cult, dacă 
nu și-a însușit elementele de 
bază ale culturii contemporane 
căreia aparține. A fi cult în
seamnă a fi cult în sensul epo
cii tale — și totdeauna a fost la 
fel. Desigur, azi e cu mult mai 
greu să fii cult, în comparație 
cu trecutul, omenirea dispunind 
de date incomparabil mai multe 
față de orice epocă trecută. Se 
știe că numărul oamenilor de 
știință contemporani cu noi este 
mai mare ca numărul cumulat 

al tuturor oamenilor de știință 
care au trăit în întreaga istorie 
a omenirii. Cultura oferă o ima
gine a trecutului — în primul 
rind a trecutului patriei, a co
lectivității căreia aparținem. 
Pentru fiecare dintre noi este 
important ca prin cultură să ne 
cunoaștem trecutul, dar, în ace
lași timp, să ne pregătim pentru 
viitor. Așa a fost și in timpul 
clasicismului antic, cînd Homer 
putea să ofere arhetipuri intere
sante, deoarece viața evoluase 
prea puțin în decursul a cîteva 
milenii. Dar mai putem concepe 
o cultură, un sistem școlar care 
să nu pregătească pe tinăr pen
tru viitor, adică pentru viața 
pe care el o va duce în socie

d-n mină și în final a 
căua: să se impună dictir.d 
fără jus*.if:c*r*  4 avertisment*  
(Bitea fi Kukla — U.T_A_, Mi- 
rriescu șl Georgescu — Corvi- 
auL fi două eliminări — Cura 
ș: R. VTad — pentru un fault *1  
primului —•, fapt ce a inc: Lat 
jucttorii dudnd. la final, 1*  o 
annosferă mult prea încinaft pe 
stadion- (NICOLAE STANCTT).

Uni». Craiova — A.S.A. 
Tg. Mureș 1—1 (0—1).

Frig fi eeaU densă pe na- 
dior.ul c:r. Craiova Cei 20 000 
de spectator, au pleca: deza
măgi:: de calitatea jocului, de 
arbitrajul prestat de C. Dinu- 
lescu (București) și. desigur, de 
se—eșecul echipei locale. In 
min. 36. in urma unei lovituri 
de colț, poarta apărată de 
Nagel va C supusă unui tir de 
3 șuturi consecutive și, tu ulti
mi instanță, fundașul GII gore 
va opr. balonul cu mina. Arbi
trul acordă pena?.: și Oble- 
mer.co transformă impecabil 
Echipa din Tg. Mureș se va 
indirji și mai tare, iar craiove
nii se vor apropia din ce în ce 
mai rar de un careu strașnic 
apărat. La reluare, după ce 
Ba iaci va rata majorarea sco
rului. oaspeții vor egala prin 
Pîslaru. în urma unui dribling 
prelungit printre apărătorii 
advers:. De la 1—1 spectacolul 
fotbalistic a pierdut orice in
teres. Gazdele au jucat debuso- 
lat. iar oaspeții au intrat In 
obișnuit*  tactică a menținerii 
scorului cu orice preț. Ștefă- 
nescu și Pîslaru au primit car- 
tor.așe galbene. (ȘTEFAN TUN- 
SOIU).

F.C. Constanța — 
F.C.M. Galați ‘ 2-0 
(0-0).

Paradoxal, în fotbalul nostru 
există și un derbi al codașelor 
cu un joc la valoarea echipelor 
și. pentru ca totul să fie în ton, 
și cu un arbitraj (Gh. Retezan 
— București) în nota evoluției 
celor 22 de jucători. în această 
ambianță, cei 6 000 de spectatori 
au privit mai mult zborul pes
cărușilor pe albastrul cerului 
și, din cînd în cînd, verdele 
gazonului pe care își disputau 
balonul neascultător fotbaliștii. 
Și totuși partida a dat un în
vingător și acesta a fost F.C. 
Constanța prin cele două goluri 
înscrise de Buduru, fotbalist ce 
a urcat drumul de la „C“ la 
„A“ în acest sezon. Atît despre 
un joc anost sau, mai bine zis, 
submediocru. (LIVIU BRUCK
NER).

Rapid - Sportul stu
dențesc 1-1 (0—0).

Un meci de un nivel tehnic 
mediocru. Un spectacol la fel de 
mediocru, deși n-am zice că n-au 
fost și momente calde. Dar nu
mai cu dîrzenia. cu duritățile și 
ambiția de a-ți depăși adversa
rul, nu iese fotbal de calitate. Pe 
acest fond, am sesizat un anume 

tate ? O pregătire care trebuie 
să fie multilaterală, dar bazată 
pe procesul muncii — tocmai 
pentru a da tinărului posibilita
tea unei vieți demne, autono
me : munca ne eliberează de 
coșmarul inactivității, de angoa
sa unei zile de miine nesigure — 
situație atit de frecventă în ță
rile capitaliste — chiar în cele 
europene zise „industrializate4' — 
a se vedea, de exemplu, cazul u- 
nui profesor suplinitor de la 
Nisa, care s-a sinucis de curînd, 
din cauza șomajului cronic.

A fi cult azi înseamnă a cu
noaște in primul rind datele ști
inței contemporane despre na
tură, societate și om. Este de
sigur mai greu decît să me
morăm miturile comunei primi
tive privind facerea lumii — 
dar cum s-ar putea compara 
fascinația acestei cunoașteri 
profunde și reale cu poveștile 
create în copilăria omenirii ? 
Sînt oare aceste mituri mai mult 
ca o poveste ? Și mai poate in
teresa povestea pe tinărul care 
cunoaște viața adevărată ?

Educația prin muncă și pen
tru muncă are un sens profund. 
Ea formează pe om în sensul 
contemporan al cuvîntului, for
mează pe om pentru realitatea 
în care el va trăi. Prin însușirea 
științei contemporane — a spi
ritului acestei științe, tînărul va 
fi apt să își înscrie aportul său 
eficient la activitatea de con
strucție socialistă, de dezvoltare 
a patriei, a societății noastre 
socialiste. 

echilibru. Echipele au fost sen
sibil egale și la ocazii, și la 
ratări. De aceea, rezultatul ni se 
par*  echitabil. Au marcat Oct. 
Ionescu (min. 47) printr-un volă 
splendid (pasă frumoasă Tănă- 
sescu) și Neagu (min. 68) dintr-o 
lovitură indirectă : balonul, ex
pediat puternic, a trecut prin zi
dul „spart" al studenților. Au 
primit cartonașe galbene : Ciu- 
garin — cam gratuit — Cazan 
și Șutru — pe merit. Dar arbi
trul N. Petri ceanu. prompt în 
sancțiuni cu unii, i-a iertat prea 
ușor pe alții. (C. VASILE).

Jiul — Politehnica Ti
mișoara 4-0 (2—0).

Ambel*  echipe au abordat 
parr.da cu cele mai bune for
mații de care dispun, dar local
nicii s-au impus net prin jocul 
lor combinațiv. prin superiori
tatea liniei de atac care a dat 
un randament maxim : cei trei 
de la înaintare înscriind patru 
goluri — Bucurescu (min. 40). 
Dumitrache (min. 42 și 55) și 
Sălăgean (min. 80). Trebuie 
arătat că timișorenii — eu o 
echipă matură — au meritul de 
a fi jucat deschis, nu s-au pos
tat în apărare, căutînd și reu
șind să joace fotbal, motiv pen
tru care au lăsat o bună impre
sie la Petroșani. (M. MIRCEA).

F.C.M. Reșița — S.C. 
Bacău 2-1 (0-0).

N-am notat decît acele ac
țiuni ofensive ale meciului care 
s-au soldat ori sș puteau solda 
cu șuturi spre poartă. Reșitenii 
au inițiat 26, iar băcăuanii 14. 
Rezultă că la 2.2 minute apără
torii au avut de rezolvat o 
situație potențială de gol. Dar 
fructificate au fost doar trei. 
Soluțiile folosite au avut prea 
puțin de-a face cu fotbalul. 
Jucătorii oaspeți au faultat de

NOTA ZERO LA PURTARE
Nu este pentru prima dată cînd Anghelinl se manifestă ca un ju

cător dur, indisciplinat. In meciul de ieri a renunțat să vineze pi
cioarele adversarilor și s-a ocupat de... arbitru. Mai întîl, a refuzat 
să se prezinte la chemarea acestuia pentru a vedea cartonașul gal
ben. I-a întors spatele și și-a văzut de drum. Trebuia eliminat. Ar
bitrul Chilibar, care — cum spuneam in cronica meciului — a arbi
trat slab, a închis ochii, astfel că, în repriza a doua Anghelinl își 
permite o nouă ieșire nesportivă față de conducătorul jocului. Din 
nou arbitrul îl tolerează. Și, uite așa, din concesie în concesie... An- 
ghelini a scăpat neeliminat. Nu același lucru avea să se întîmple cu 
Romilă II, căpitanul formației ieșene, care, mai întii a văzut carto
nașul galben pentru proteste (la lovitura de la 11 m) și apoi pe cel 
roșu pentru că, probabil, l-a insultat pe conducătorul de joc. Aș
teptăm cuvîntul comisiei de disciplină. Se pare că numai cartona
șele (indiferent de culoarea lor !) nu sînt suficiente... (T. POGO- 
CEANU).

JOENIUO1R.0D
STEAUA — POLITEHNICA IAȘI 

5~1 (3—0). Joc la discreția junio
rilor 3in Ghencea. Steaua anunță 
o nouă garnitură de tineri talen- 
tați, îndrăgostiți de fotbal. Să ve
dem cît va ține această dragos
te... (T. P.).

UNIV. CRAIOVA — A.S.A. TG. 
mureș 2—1 (1—1). Golurile au 
fost înscrise de Croitoru (min. 40) 
și Gugu (min. 52). Pentru A.S.A. 
a înscris Tudoran (min. 5). 
(ȘT. T.).

F.C. CONSTANȚA — F.C.M. 
GALAȚI 0—0. Partidă săracă în 
faze la cele două porți, consecin
ță firească a lipsei de angajament. 
(L. B.).

CORVINUL — U.T.A. 1—1 (1—1), 
De data aceasta echipa locală nu 
a mai reușit un joc pe măsura ce
lor precedente, cedind un punct 
oaspeților. Au înscris Klein (min. 
29) pentru Corvinul, respectiv 
Reisz (min. 31) pentru U.T.A. 
(N. S.).

F.C.M. REȘIȚA - S.C. BACAU 
0—0. în disputa cu reșițenii, ju
niorii băcăuani și-au onorat lo
cul I ocupat în clasament. Repli
ca dîrză a gazdelor, mult mai 
bună decît în meciurile anterioa

meridian

22 de ori, ți au acordat 12 cot- 
nere. în prima repriză, reșițenil 
trag 8 șuturi pe poartă și alte 
12 în afara spațiului porții. 
In partea a doua, jocul devine 
mai vioi. Și, după ce în minutul 
59 Tănase ratează un 11 m ca 
urmare a unui fault asupra lui 
Gabel, tot el înscrie în minutul 
65, pentru ca, 11 minute mai 
tirziu. Gabel să majoreze sco
rul. Și, totuși, cele mai multe 
ocazii ale meciului le-au avut 
băcăuanii. In minutul 55 Pană 
și în minutul 60 Botez dove
desc totala lor nepricepere în a 
îndeplini o formalitate, înscrie
rea golului. Ii răzbună Soșu în 
ultimul minut de joc. Dar prea 
tirziu. Bun arbitrajul lui Mihai 
Fediuc din Suceava. Cartonașe 
galbene Volner și Bora. (I. 
DANCE A).

CLASAMENT
Dinamo 15 9 3 3 34—15 21
Univ. Craiova 15 7 4 4 26—17 18
Steaua 15 8 2 5 26—19 18
Jiul 15 8 2 5 22—17 18
U.T.A. 15 7 4 4 20—24 18
Sp. studențesc 15 6 5 4 18—10 17
Poli Timișoara 15 8 1 6 20—17 17
F.C.M. Reșița 15 7 2 6 23—21 16
A.S.A. Tg. Mureș 15 7 2 6 13—13 16
F.C. Argeș 15 6 4 5 22—27 16
Progresul 15 5 5 5 21—28 15
F.C. Bihor 15 4 6 5 20-22 14
Rapid 15 5 3 7 19—22 13
Corvinul 15 4 5 6 14—19 13
F.c. Constanța 15 5 2 8 18—21 12
Poli Iași 15 4 3 8 14—14 11
S.C. Bacău 15 4 3 8 19—22 11
F.C.M. Galați 15 1 4 10 10—31 6

Etapa viitoare
(duminică, 5 decembrie)

Dinamo — Jiul, Sportul stu
dențesc — S.C. Bacău, Univer
sitatea Craiova — F.C. Argeș, 
Politehnica Timișoara — Steaua, 
F.C.M. Galați — Progresul, 
U.T.A. — Politehnica Iași, F. C. 
Constanța — A.S.A. Tg. Mureș, 
F.C. Bihor — F.C.M. Reșița și 
Corvinul Hunedoara — Rapid.

re, a făcut ca partida să fie de 
un bun nivel tehnic. Rezultatul de 
0—0 e echitabil. (I. D.).

F. C. ARGEȘ — F.C. BIHOR 
2—0. Partida s-a desfășurat pe un 
teren din apropierea stadionului 
„1 Mai“ și a avut multe momen
te frumoase. Ambele goluri au 
fost înscrise în urma unor acțiițni 
spectaculoase inițiate de atâcan- 
ții argeșeni, superiori ieri colegi
lor din Bihor. (N. M.).

JIUL — POLI. TIMIȘOARA 0—1 
(0—1). Oaspeții reușesc să deschi
dă scorul în prima repriză, avan
taj pe care îl mențin și după pau
ză, cînd Jiul a controlat cu auto
ritate jocul dar nu a reușit să 
fructifice în gol nici o ocazie. 
(M. M.).

PROGRESUL - DINAMO 0-0. 
Un joc dîrz, cu multe ocazii ra
tate la ambele porti. (C. V.).

RAPID — SPORTUL STUDEN
ȚESC 3—3. Un joc de luptă, fru
mos, cu momente de fotbal-bun 
ilustrate și de numărul mare de 
goluri. Au înscris Oancea — de 
2 ori — și Albu, pentru Rapid, ș: 
Margelatu, toate cele trei goluri 
ale echipei din Regie. (C. V.).

virstă de 62 de ani, a anun
țat că intenționează să de
vină antrenor. El se va ocu
pa de pregătirea lui Roy 
Williams, un tînăr boxer de 
categoria grea din Philadel
phia, care a obținut 21 de 
victorii din cele 26 de me
ciuri disputate pînă în pre
zent.

• ÎN RUNDA A DOUA a 
turneului, interzonal feminin 
de șah de la Tbilisi, maes- 
tra româncă Gertrude Baum- 
stark a remizat cu Brigitte 
Hofmann (R.D. Germană).

în clasament conduce Va
lentina Kdzlovskaia, cu 2 
puncte, urmată de Gertrude 
Baumstark și Elena Fatali- 
bekova — cîte 1,5 puncte.



NAȚIUNILE UNITE
• PRELUNGIREA MANDATULUI FORJELOR 

O.N.U. ÎN REGIUNEA ÎNĂLȚIMILOR GOLAN • SE 
IMPUN MASURI EFECTIVE PENTRU DEZARMARE

Consiliul de Securitate al O.N.U. a hotărît să prelungească cu 
încă 6 luni, mandatul forțelor O.N.U. însărcinate cu supraveghe
rea dezangajării militare dintre Siria și Israel.

TINERETUL LUMII

ACȚIUNI REVENDICATIVE

ALE STUDENȚILOR

DIN R. F. G.
ȘTIRI, NOTE, COMENTARII @ ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII ® ȘTIRI, NOTE, COMENTARII 9 ȘTIRI

Cu acest prilej, Consiliul de 
Securitate, exprimîndu-și preo
cuparea față de situația de în
cordare care există în această 
zonă, a subliniat necesitatea ur
gentă da a fi continuate și in
tensificate eforturile în vederea 
instaurării unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu și 
a cerut părților interesate să 
pună imediat în aplicare Rezo
luția 338 (1973) a Consiliului.

în cuvîntul său, reprezentan
tul României, ambasadorul Ion 
Datcu, a arătat că O.N.U. tre
buie să joace un rol mai im
portant în eforturile vizînd reali
zarea unei reglementări politice 
globale a situației din Orientul

★
Comitetul pentru probleme 

politice și de securitate al Adu
nării Generale a O.N.U. a adop
tat, prin consens, un proiect de 
rezoluție, inițiat de România 
împreună cu alte state, privind 
necesitatea unor măsuri eficace
pentru realizarea scopurilor și 
obiectivelor Deceniului Dezar
mării al Națiunilor Unite 
(1970-1980).

Rezoluția adoptată ia atitu
dine față de lipsa de rezultate 
concrete în negocierile de de
zarmare și cere tuturor state
lor, precum și organismelor 
care se ocupă de problemele 
dezarmării să plaseze în centrul 
preocupărilor lor adoptarea de 
măsuri eficace pentru oprirea 
cursei înarmărilor, în special în

Mijlociu. în acest sens, el a sub
liniat necesitatea ca O.N.U. să 
contribuie mai activ la reconvo- 
carea Conferinței de pace de la 
Geneva, să participe la lucrările 
acesteia și să încurajeze iniția
tivele destinate să relanseze pro
cesul negocierilor dintre părțile 
implicate în conflict. Reprezen
tantul țării noastre a exprimat 
speranța că noua prelungire a 
mandatului forței O.N.U. din 
Golan va fi folosită în mod co
respunzător de toate părțile in
teresate, în direcția intensifică
rii eforturilor în vederea găsirii 
unor soluții negociate pentru an
samblul problemelor Orientului 
Mijlociu și instaurării unei păci 
juste și durabile în această zonă.

★ ★
de poziție pe această temă, cane 
poate constitui baza unui pro
gram complet de dezarmare — 
Comitetul pentru dezarmare de 
la Geneva nu a reușit să aducă 
nici în acest domeniu rezul
tate concrete.

în încheierea intervenției, re
prezentantul țării noastre s-a 
pronunțat pentru adoptarea 
unor măsuri urgente și efective, 
care să conducă cu adevărat la 
realizarea scopurilor și obiecti
velor Deceniului Dezarmării.

Peste 170 000 de studenți 
din 95 de universități și in
stitute superioare tehnice 
din R.F.G. au răspuns, 
marți, apelului la grevă lan
sat de asociațiile studențești 
în sprijinul cererilor privind 
ameliorarea condițiilor de 
învățămînt.

După cum s-a anunțat la 
Bonn, alți 300 000 de studenți 
din 200 de universități și-au 
exprimat adeziunea față de 
acțiunea greviștilor, organi
zed manifestații de sprijin.

GREVĂ ÎN ȘCOLI

BRITANICE

Peste 50 000 de persoane 
din West Midlands (vestul 
Angliei) — funcționari în 
școli, spitale și serviciile 
administrației locale — au 
declarat miercuri grevă, în 
semn de protest față de re
ducerea cheltuielilor publice, 
cerînd totodată îmbunătăți
rea nivelului lor de muncă 
și de viață.

Sesiunea Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari 
a R. P. Chineze

în marea Sală a Poporului din Pekin s-au deschis, In pre
zența conducătorilor partidului și statului chinez, lucrările celei 
de-a treia sesiuni a Comitetului Permanent al celei de-a patra 
Adunări Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze 

Nouă.

Momente semnificative 
in istoria contemporană a Cubei

domeniul nuclear, pentru redu
cerea cheltuielilor militare, și 
realizarea de progrese pe calea 
dezarmării generale și complete.

Luînd cuvîntul în legătură cu 
acest proiect de rezoluție, re
prezentantul țării noastre, Teo
dor Meleșcanu, a arătat că din 
analiza efectuată în cadrul 
O.N.U. rezultă că, în perioada 
care a trecut de la proclamarea 
anilor ’70 drept Deceniu al De
zarmării, cheltuielile militare 
în întreaga lume au continuat 
să crească Intr-o spirală alar
mantă, iar negocierile de de
zarmare, în ciuda eforturilor de
puse de numeroase state, nu au 
înregistrat rezultate concrete.

Referindu-se la unul din 
obiectivele fundamentale ale 
Deceniului, elaborarea unui 
program de dezarmare, vorbi
torul a arătat că deși nume
roase state au avansat idei 
concrete — România prezen- 
tînd, la sesiunea a XXX-a a 
Adunării Generale, un document

JAPONIA. Zilele 
trecute, In plini 
campanie electo
rală, oamenii mun
cii din Tokio au 
organizat o am
plă manifestație de 
protest împotriva 
creșterii prețurilor 
șl chiriilor, în con
dițiile inflației ca
re afectează eco

nomia niponă.

— informează agenția China

în cadrul ședinței din prima 
zi a lucrărilor a luat cuvîntul 
U De, vicepreședinte al Comite
tului Permanent, care a rostit 
o cuvîntare de salut la adresa 
tovarășului Hua Kuo-fen, cu 
prilejul numirii sale în funcțiile 
de președinte al C.C. al P.C. 
Chinez și președinte al Comisiei 
militare a C.C. Totodată, vorbi
torul a apreciat ca o mare vic
torie zdrobirea complotului 
grupului antipartinic Uan Hun- 
uen. Cian Ciun-Ciao, Cian Cin 
și Iao Uen-iuan, s-a referit la 
obiective majore care stau în 
prezent în fața Partidului Comu
nist și statului chinez, la nece
sitatea întăririi unității și coeziu
nii partidului, a apărării centra
lismului democratic și a dezvol
tării stilului său de muncă, care 
cere integrarea teoriei cu prac
tica, făurirea unor legături 
8trînse cu masele, întărirea spi
ritului de organizare și a disci
plinei, pentru a repurta noi vic
torii, și mai mari.

ARESTĂRI IN BANGLADESH

Fostul președinte al Republi
cii Bangladesh, Khondakar 
Mushtaque Ahmed, și alți zece 
lideri politici au fost arestați, 
au anunțat marți agențiile de 
presă, referindu-se la un comu
nicat oficial publicat la Dacca. 
Persoanele arestate sînt acuzate 
că „au organizat acțiuni preju- 
diciabile statului".

PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT

Președintele Hua Kuo-fen, în 
numele C.C. al P.C. Chinez, a 
propus numirea tovarășei Ten 
In-ceao în funcția de vicepre
ședinte al Comitetului Perma
nent al actualei Adunări Națio
nale a Reprezentanților Popu
lari.

învestitura nolilui 
președinte al Mexicului

La 1 decembrie, Jose Lopez 
Portillo, a depus jurâmîntul în 
calitate de președinte al State
lor Unite Mexicane. Jose Lopez 
Portillo a fost desemnat pentru 
cea mai înaltă magistratură a 
țării in urma alegerilor din iu
lie 1976.

în cadrul ceremoniei solemne 
desfășurată la Auditoriul Națio
nal din Ciudad de Mexico, Jose 
Lopez Portillo a preluat în
semnele prezidențiale de la fos
tul șef al statului mexican, Luis 
Echeverria, al cărui mandat a 
expirat la 1 decembrie. Au par
ticipat membrii guvernului și ai 
parlamentului, alte oficialități 
mexicane, precum și peste 1 000 
de invitați, reprezentînd 102 țâri 
ale lumii. Din partea României 
a participat o delegație oficială 
condusă de tovarășul Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Con
siliului de Stat.

• LA SAN SEBASTIAN și 
Pamplona — în Spania — au 
avut loc manifestații în semn de 
protest față de asasinarea unui 
tinăr de către un membru al 
gărzii civile. Peste o mie de 
persoane, scrie agenția France 
Presse. s-au adunat in carrierui 
vechi al orașului. Ei au fost im- 
prăștiați de poliție, care a făcu: 
uz de grenade cu gaze fumi
gene. în același timp, la Eibar, 
in apropiere de San Sebastian, 
au avut loc noi demonstrații or
ganizate în favoarea acordării 
unei amnistii generale și a eli
berării deținuților basci.

CONFERINȚA
IN PROBLEMA RHODESIANA
Miercuri s-au reunit la Ge

neva. sub președinția ambasa
dorului britanic Ivor Richard, 
toți conducătorii delegațiilor 
participante la Conferința pri
vind viitorul constituțional al 
Rhodesiei.

în cadrul reuniunii a fost a- 
bordată problema structurii vi
itorului guvern provizoriu care 
va conduce colonia britanică 
pînă la acordarea independen
ței.

ACORD ECONOMIC 
ROMÂNO-DANEZ

La Copenhaga a fost semnat 
miercuri acordul pe termen 
lung de colaborare economică.

Roră-S șî Dane
marca. Acordul a fost serr.raî 
de Ioa adjure: al mi
nistrului agr-.rulruru F indus
triei alimentare, r Irar Nor- 
gaard. ministrul relaților eco
nomice exteme.

CONSEONTE ALE 
VIOLENȚELOR DIN ULSTCT 
Cei peste șase ar.: de acte de 

violență și acțiuni teroriste au 
avut repercusruni negative a- 
supra economiei nord-irlandeze. 
Pe fundalul unei permanențe 
crize politice și economice, in 
perioada de referință numărul 
locurilor de muncă a scăzut, 
potrivit statisticilor oficiale, cu 
13 000. Au fost distruse 16 mari 
întreprinderi industriale. Numai 
în anul in curs și-au închis 
porțile 75 de întreprinderi, ca 
urmare a acestui fapt economia 
Inregistrind pierderi In valoare 
de 100 milioane lire sterline.

• LA ANKARA s-a anunțat 
oficial că numărul persoanelor 
rămase fără adăpost după puter
nicul cutremur de sâptâmina 
trecută se ridică la 60 OOQ. Nu
mărul localităților rurale care 
au fost greu afectate de sexsm 
este de IC.

• O PUTERNICA FURTUNA 
»-a arârut. marp seara, asupra

Intr-o sene de regiuni 
ale țării, scrie agenția France 
Presse, viteza viatului a depă
și: 120 kilometri la oră. Bilan
țul pagubelor materiale produse 
de furtună este considerabil, in- 
cluzind scoaterea din uz a nu
meroase drumuri, distrugerea 
mai multor linii telefonice și 
avarierea unor clădiri.

• ÎN ZIUA DE 30 NOIEM
BRIE a încetat din viață I.T. Ia- 
kubovski, mareșal al Uniunii 
Sovietice, prim-locțiitor al mi
nistrului apărării al U.R.S.S., 
comandant suprem al forțelor 
Armate Unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia, membru al C.C. al 
P.C.U.S.

Sfirșit de an 
incert 

in Piața comună
Așadar, ultima conferință 

din acest an a Consiliului 
(vest)-european, reunind șe
fi: de state și guverne din 
cele nouă țări membre ale 
Pieței comune s-a încheiat. 
Punctul cel mai fierbinte al 
inîilnirii l-a constituit, nu 
inîimplător, situația gravi 
legată de inflație și șomaj.

Dealtfel, trimisul special al 
agenției France Presse la Haga, 
lecui de desfășurare al confe
rinței, iși începea una din re
latări caracterizind economia 
Pieței comune printr-o „con
junctură care-și pierde respira
ția după primele semne de re
lansare". Anul 1976 fusese pro
nosticat de economiști de la 
Bruxelles ea fiind de bun au
gur. Cu toate acestea, anul care 
se află deja pe sfirșite nu a 
adus restabilirea acelui echili
bru maît așteptat nici pe piața 
muncii, unde cel puțin 5 mili
oane de oameni, in majoritate 
tineri. se găsesc in căutarea 
unei slujbe, nici in domeniul 
circulației monetare sau al sta
bilității prețurilor. Repetatele 
reuniuni menite a eoordona cit 
de cit politicile economice și so
ciale ale celor nouă au eșuat pe 
rind, in ultimă instanță de fie
care dată, fiecare guvern adop- 
tind poziția care-1 favoriza, in
diferent de urmările unor mă
suri asupra celorlalți parteneri. 
La Haga s-au discutat mai mul
te probleme, însă lecturarea 
principalelor documente eviden
țiază frecvența deosebită a cu
vintelor inflație, șomaj, relan
sare. Dacă in ceea ce privește 
controlul cursei ascendente a 
prețurilor s-au luat unele de
cizii care, în cazul unor state, 
au dat ceva rezultate, în ceea 
ce privește șomajul, în special 
în rîndul tineretului, statisticile 
se mențin la fel de Îngrijoră
toare.

Poporul Cubei socia
liste sărbătorește 
astăzi două eveni
mente cu profunde 
semnificații ale is
toriei sale contem

porane. In urmă cu două dece
nii, un grup de tineri revoluțio
nari cubanezi, conduși de Fidel 
Castro, debarca în țară, de la 
bordul goeletei „Granma", re- 
luînd lupta împotriva regimului 
antipopular al dictatorului Ba
tista. încă din acei ani, plat
forma politică revoluționar-de- 
mocratică, antiimperialistă, pro
clamată de insurgenți, avea să 
fie îmbrățișată de cele mai largi 
categorii ale populației. Trei ani 
mai tîrziu, victoria revoluției și 
răsturnarea definitivă a dictatu
rii deschideau poporului cubanez 
zorii unei vieți noi, libere, pe 
coordonatele edificării societății 
socialiste.

O semnificativă coincidentă a 
datelor face ca aniversarea a 
două decenii de la eroica ac
țiune din 1956 a revoluționarilor 
cubanezi să aibă loc in aceeași 
zi în care poporul Cubei prietene 
sărbătorește constituirea organu
lui suprem al statului, Adunarea 
Națională a Puterii Populare, 
expresie a instituționalizării de
finitive a statului socialist cu
banez. Intre aceste două eveni
mente de referință ale istoriei 
Cubei se află astfel un drum 
lung, punctat de lupte eroice 
pentru preluarea și apărarea 
noii puteri de intervenția impe
rialistă străină, drumul unei per
manente ascensiuni spre înfăp
tuirea năzuințelor de pace și 
progres ale poporului cubanez. 
Confruntat în primii ani cu mari 
dificultăți generate de nefasta 
moștenire a trecutului dictato
rial, guvernul revoluționar a 
adoptat o suită de măsuri vizînd 
naționalizarea principalelor sec
toare ale economiei, înfăptuirea 
reformei agrare, lichidarea apa
ratului de stat reacționar etc.

O atenție prioritară a fost a- 
cordată, de asemenea, ridicării 
nivelului de cultură al maselor, 
eradicării analfabetismului. Gra
ție acestor măsuri, în 1961 Cuba 
devenea prima țară latino-ame-

rlcană in care nu mal existau 
neștiutori de carte. Creîndu-și o 
bază social-economică și cultu
rală de tip nou, acționînd cu 
abnegație, sub conducerea gu
vernului revoluționar, poporul 
cubanez a reușit într-o perioadă 
de timp relativ scurtă să obțină 
succese însemnate în opera de 
edificare a noii societăți, socia
liste.

în ultimii cinci ani, industria

• împlinirea a 20 de ani 
de la debarcarea de pe 
vasul „Granma" • Se
siunea de constituire a 
Adunării Naționale a 

Puterii Populare

de bază a țării a crescut intr-un 
ritm de 11 la sută. Față de 1958, 
producția de nichel s-a dublat, 
rafinarea petrolului a sporit de 
la 3,6 milioane tone la 5,9 mi
lioane tone, iar producția indus
triei constructoare de mașini s-a 
triplat. O puternică dezvoltare a 
cunoscut, în același timp, agri
cultura. Suprafața agricolă cul
tivată s-a triplat, pe ogoare lu
crează astăzi cu 45 000 de trac
toare mai mult decît in 1958. 
Succese remarcabile au fost în
registrate în domeniul construc
țiilor de șooll, de locuințe, de 
obiective social-culturale, în mo
dernizarea rețelei rutiere, în do
tarea flotei maritime și de pes
cuit.

O însemnătate deosebită pen
tru continuarea procesului revo
luționar și mersul mereu ascen
dent al societății socialiste a 
avut-o primul Congres al Parti
dului Comunist din Cuba, des
fășurat la sfîrșitul anului trecut. 
Forumul comuniștilor cubanezi 
a adoptat decizii istorice. Au fost

elaborate directivele primului 
plan cincinal pe perioada 
1976—1980, a fost dezbătută plat- 
forma-program care va sta la 
baza programului partidului, a 
fost adoptat statutul partidului. 
De asemenea, în spiritul hotă- 
rîrilor Congresului, în acest an 
a fost aprobată, prin referendum 
popular, noua Constituție a Cu
bei socialiste și s-a realizat noua 
împărțire administrativ-terito- 
rială a țării. Conform prevede
rilor Constituției, s-au organizat 
alegeri pentru organele locale 
și superioare ale puterii de stat, 
sesiunea de constituire a Adu
nării Naționale, care se desfă
șoară astăzi, mareînd. în fapt, 
încheierea instituționalizării sta
tului socialist cubanez.

Poporul român, tînăra gene
rație din (ara noastră, care și-a 
manifestai cu consecvență soli
daritatea militantă cu lupta po
porului cubanez pentru apărarea 
cuceririlor sale revoluționare, 
pentru construirea noii societăți, 
se bucură din inimă pentru ma
rile succese obținute de Cuba 
prietenă. Relațiile de solidaritate 
și colaborare între țările și po
poarele noastre s-au dezvoltat 
încă din anii grei ai luptei anti- 
imperialiste și s-au întărit în 
continuare. Legăturile de cola
borare romăno-oubaneze cunosc 
o puternică dezvoltare în cele 
mai diverse domenii — politic, 
economic, cultural-știlnțific. In 
cronica relațiilor de prietenie 
frățească dintre România și 
Cuba, dintre poporul român și 
poporul cubanez, vizita în Cuba 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și vizita în țara noastră a tova
rășului Fidel Castro, au consti
tuit momente de cea mai mare 
însemnătate. Desfășurate în spi
ritul stimei și respectului reci
proc, întilnirile, discuțiile, înțe
legerile stabilite cu prilejul a- 
cestor vizite au contribuit la 
impulsionarea și adîncirea ra
porturilor de prietenie și solida
ritate româno-cubaneze, la ridi
carea Ia un nivel superior a co
laborării pe multiple planuri 
între cele două țări și popoare.

AUREL PERVA

CORUL „MADRIGAL- 
PREMIAT LA ROMA

PORTUGALIA

în cadrul unei festivități 
care a avut loc la Teatrul 
..Sistina" din Roma, a fost 
decernat premiul internațio
nal de artă . Sagitario d’oro*  

i Madrigai din Bucu
rești. dirija? de Marin Con
stantin. Printre laureapi a- 
cesteî ediții se numără, de 
asemenea. Anthony Quinn. 
Maia Plisețkaia. Virginia 
Zeani, Monica Vitti.

Deschiderea campaniei electorale

eoni

In cursul aceste: nopți, la ora 
24.00. ora Lisabonei. a început 
în Portugalia campania electo
rală pexrtru alegerile locale de 
la 12 decembrie. Pentru prima 
dată portughezii vor alege, in 
cadrul unui singur scrutin, 
membrii organismelor adminis
trației locale : adunarea cir
cumscripției administrative, a-

LAOS - succese pe frontul 
reconstrucției

Prima aniversare a pro
clamării Republicii De
mocrate Populare Laos, 
moment de răscruce în 
istoria milenară a acestei 
țări, găsește poporul lao
țian angajat din plin, cu 
toate forțele și capacită
țile creatoare în marea o- 
peră de reconstrucție na
țională. Pășind într-o eră 
nouă, poporul laoțian, e- 
liberat de dominația stră
ină și asuprirea forțelor 
retrograde interne, are 
în prezent posibilitatea 
să-și concentreze efortu
rile în vederea făuririi 
unei vieți libere, pentru 
edificarea unui Laos paș
nic, unitar și prosper.

Dezvoltarea industriei, 
extinderea și moderniza
rea agriculturii, impulsio
narea învățămîntului și 
culturii, desăvîrșirea re
voluției democratice, 
crearea bazei tehnice 
pentru construirea socia
lismului, promovarea 
unei politici externe in
dependente, de pace și 
prietenie — sînt coordo
natele principale ale po

liticii guvernului de la 
Vientiane. In momentul 
de față, poporul laoțian, 
bazîndu-se pe forțele 
proprii, este angajat in 
lupta dată pe frontul re
construcției, a vindecării 
rănilor provocate de răz
boi. Economia Laosului 
nou se consolidează neîn
trerupt, producția fiind 
reluată cu succes sau în 
curs de reluare în două 
treimi din unitățile pro
ductive, urmînd ca restul 
să intre în circuitul eco
nomic intr-un viitor a- 
propiat.

Faptele vorbesc de la 
sine despre dăruirea și 
hărnicia poporului lao
țian. întreprinderile din 
perimetrul capitalei, in 
mare parte fabrici produ
cătoare de utilaje agri
cole și bunuri de consum, 
și-au reluat activitatea, 
în provincia Phong Saly 
au fost construite o topi
torie și o turnătorie de 
metale, au fost instalate 
peste 100 de gatere pen
tru valorificarea potenția
lului forestier local, ate

liere pentru reparații 
auto. în nordul țării 
a fost dată în func
țiune o hidrocentrală iar 
la marele complex hidro
energetic de Ia Nam 
Ngum se execută lucrări 
in vederea extinderii ca
pacității. In provinciile 
Savanakhet, Moung și 
Moungla a fost reluată 
activitatea productivă în 
atelierele meșterilor fa- 
ianțari și ale țesătoriilor 
de covoare. In cinstea zi
lei de 2 decembrie — Zi
ua națională a Laosului 
— numeroase întreprin
deri din țară au anunțat 
depășirea sarcinilor pre
văzute precum și noi an
gajamente pentru perioa
da următoare.

La sate, unde se con
centrează 90 la sută din 
populație, suprafețele 
destinate oulturilor de o- 
rez, cartofi, bumbac, ceai, 
pomi fructiferi, au crescut 
considerabil, ca urmare a 
măsurilor întreprinse în 
cadrul reformei agrare, a 
desțelenirii de noi tere
nuri. Suprafața de ansam

blu a orezăriilor a crescut 
de la 291 000 de hectare 
cit era în perioada anilor 
războiului devastator, la 
peste 400 000 de hectare 
în prezent. Au fost re
puse in funcțiune mijloa
cele mecanice care asigu
ră irigarea culturilor agri
cole pe o suprafață de 
16 069 hectare și, totoda
tă, au fost amenajate noi 
canale pentru irigarea u- 
nei suprafețe de peste 
5 000 de hectare.

Cu succes se desfășoară 
și operațiunea de comba
tere a analfabetismului. 
După cum informează a- 
genția Khaosan Fathet

Lao, in toate provinciile 
țării se desfășoară cursuri 
de inițiere in tainele 
scrisului și cititului. Nu
mai în provincia Champa- 
ssak, din sudul țării, in 
această acțiune sînt cu
prinse 365 de sate, la ea 
participînd peste 21 000 de 
persoane. La Samneua 
și-a deschis porțile pri
mul institut de învăță
mînt superior în limba 
națională, iar fonduri în
semnate sînt alocate dez
voltării rețelei școlare, 
cercetării științific*  și 
tehnice.

RODICA ȚEPEȘ

Chiar In zilele clnd șefii de 
state și guverne se întilneau la 
Haga, miniștrii educației din ță
rile membre ale Pieței comune 
adoptau recomandarea de a 
se trece la îmbunătățirea actua
lului sistem educațional, sistem 
ce în prezent contribuie Ia în- 
groșarea numărului șomerilor. 
Potrivit agenției Associated 
Press, miniștrii au relevat ca o 
principală preocupare pregăti
rea pentru muncă a elevilor, în 
special în perioada finală a stu
diilor. S-a subliniat necesitatea 
de a se depista căi aplicabile 
pentru ușurarea tranziției de la 
procesuȚ instructiv-educativ la 
munca propriu-zisă, prin asigu
rarea unei pregătiri corespun
zătoare a tinerilor. Desigur, o 
asemenea măsură, în cazul In 
care s-ar putea aplica, ar putea 
reduce numărul sutelor de mii 
de absolvenți care, după studii 
costisitoare, caută luni la rînd 
prima slujbă.

Relansarea economică, dispu
ta comercială cu Japonia, mă
suri concrete pentru reducerea 
inflației și, în primul rînd, a 
șomajului, s-au abordat Ia Haga 
într-o manieră care nu lasă nici 
o îndoială că aceste probleme 
grave vor continua să se mani
feste. Tineretul, oamenii muncii 
din țările Pieței comune vor 
avea de înfruntat, în ciuda pro
nosticurilor promițătoare de la 
începutul Iui 1976, un sfîrșit de 
an incert.

I. TIMOFTE

R. P. POLONĂ. Modernul orășel studențesc din centrul universitar 
Torun

dunările municipale și camerele 
municipale.

La nivelul municipal pot pre
zenta liste de candidați partide 
legalizate sau fronturi de par
tide. La nivel de circumscripție 
administrativă pot fi prezen
tate. de asemenea, liste de can
didați al grupelor de alegători 
fără specificarea partidului. La 
nivel național. Partidul Socia
list, Partidul Social-Democrat și 
Centrul Democratic și Social 
prezintă liste monocolore. 
tidul Comunist a hotărît 
prezinte liste unitare democra^^ 
tice, la care s-au alăturat doui^B 
formații de stingă : Mișcarea^^L
Democratică Portugheză și Fron-Wv 
tul Socialist Popular.

COLABORAREA ECONOMICA 
SOVIETO-AMERICANA

Miercuri s-au încheiat, la 
Moscova, lucrările celei de-a 
4-a sesiuni a Consiliului econo
mic și comercial americano- 
sovietic, la care au fost exami
nate perspectivele dezvoltării 
colaborării sovieto-americane în 
diferite domenii. Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., l-a primit pe William 
Simon, ministrul finanțelor al 
S.U.A., aflat la Moscova.

O FEREASTRA SPRE CER: 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15).

MISIUNE PE IANTZI: Victoria 
(orele 9,30; 12; 15; 17,30; 20).

FRĂȚIORUL: București (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30);
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,15; 16; 
18,15; 20,30); Luceafărul (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ȘATRA: Patria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

BUNICUL ȘI DOI DELTNCVENȚI 
MINORI: Scala (orele 9,15; 11,15; 
13,30; 16; 13.15; 20,30): Capitol
(orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18; 
20,15); Excelsior (orele 9; 11.15; 
13.30: 16; 18,15; 20,30); Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30).

SALVO D’ACQUISTO: Central 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;

20,30); Palatul Sporturilor și Cul
turii (ora 18).

EXPEDIȚIA DISPĂRUTĂ: Fes
tival (orele 9,30; 12.30; 16; 19,30).

ÎNTOARCEREA PANTEREI ROZ: 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21); Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

OSÎNDA: Timpuri Noi (orele
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

AEROPORT -’75: Lumina (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

FINIST — ȘOIM VITEAZ: Doina 
(orele 13,30; 15,30; 19,30). La orele 
9,30; 11,30; 17,30 — PROGRAM DE 
DESENE ANIMATE.

EXPRESUL BULGARILOR DE 
ZAPADĂ: Grlvița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Volga (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

PREMIERA: Eforie (orele 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30); Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15); Flamura (orele 11,15; 13,30; 
15.45: 18; 20.15).

STROPITOAREA PORTOCALIE: 
Flamura (ora 9).

DIN ZORI ÎN ZORI: Buzeștl

r
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Furt la muzeul din Insula Naxos
Un număr de 22 de figurine aparținind artei 

cicladiene din cel de-al treilea mileniu înaintea 
erei noastre au fost furate din Muzeul Insulei 
Naxos, din Arhipelagul Cyclade. Experții din 
Atena declară că valoarea acestor figurine, 
descoperite în urmă ou trei ani, este inesti
mabilă.

mele mecanice seamănă eu proba atletică de 
triplusalt. Fiecare «pas*  măsoară peste 3 metri. 
Intr-un minut se pot face aproximativ 100 de 
salturi.

Cizme... motorizate
La Institutul de aviație din Ufa (capitala 

R.S.S.A. Bașkire) s-au conceput niște cizme 
neobișnuite, cu care omul poate, bunăoară, să 
se țină ore întregi după tramvai.

O cizmă din acestea cintărește peste 3 kilo
grame. Aceasta, deoarece ea este echipată cu... 
motoare cu ardere internă, montate de o parte 
și de alta a carîmbilor. La călcîiul cizmei e ata
șat un compresor, cu ajutorul căruia amestecul 
carburant se suflă în cilindrii motoarelor. Drept 
carburant se folosește benzina. Omul înaintează 
nu cu forța mușchilor de la picioare, ci pro
pulsat de tălpile mecanice.

Cu aceste cizme se pot parcurge într-o oră 
pînă la 25 de kilometri, cu un consum de car
burant de numai 70 de grame. Mersul cu ciz-

Mesaje extraterestre ?
N.A.S.A. are în vedere realizarea, începînd eu 

anul 1978, a unui program de ascultare a sem
nalelor care vin din spațiul extraterestru — a 
declarat unul din specialiștii 
naționale pentru aeronautică 
spațiului cosmic. Bob Edelson.

Expertul american a arătat că 
al tehnicii ar permite N.A.S.A.
însăși mesaje in spațiul extraterestru, dar că ar 
trebui să se aștepte prea mult timp pentru a 
se primi un eventual răspuns. In această si
tuație, s-a considerat mai simplu să se încerce 
interceptarea eventualelor mesaje transmise, 
în cazul înregistrării unor asemenea mesaje 
ar exista dovada mult căutată că există și o altă 
civilizație evoluată, ceea ce, măcar din punct 
de vedere logic, pare probabil. „Este de ne
conceput — a spus el — ca Pămintul să fie 
singura planetă locuită în cele aproximativ 
șapte trilioane de corpuri cerești cit numără 
galaxia noastră".

Administrației 
și cercetarea

stadiul actual 
să trimită ea

î 
I 
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(orele 9; 11,15; 13,30; 15; 18,15; 
20.15).

TANASE SCATIU: Gluleștl
(orele 16; 19); Arta (orele 13; 16; 
19).

ÎNTOARCEREA MARELUI 
BLOND: Dacia (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15); Cotroceni 
(orele 10; 14; 16; 18; 20).

PINTEA: Bucegl (orele 15,30;
17.45; 20).

OAMENI RESPECTABILI: Uni
rea (orele 15,30: 17,45; 20).

FILIP CEL BUN: Viitorul (orele 
15.30; 18: 20).

CEI PATRU MUȘCHETARI: 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15) .

EI AU LUPTAT PENTRU
PATRIE: Moșilor (orele 16,30;
19.15) .

PINOCCHIO: Moșilor (orele
10; 14).

FILIERA II: Ferentari (orele
16; 18,15; 20,30).

MICA SIRENA: Ferentari (ora 
14,30).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBA: Floreasca (orele 15,30; 18;
20.15) .

PE VECI AL TĂU: Miorița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Tomis (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15).

MOMEALA: Flacăra (orele 16; 
18; 20).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS: Pacea (orele 15,30; 17,45; 
20).

ULTIMA NOAPTE A SINGU
RĂTĂȚII: Rahova (orele 16; 18; 
20).

CEI 13 DIN BARLETTA: Munca 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DOSARUL GERICAROV: Crîn- 
gași (ora 17).

ULTIMELE ZILE ALB VERII: 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

ȚARA ÎNDEPĂRTATA: Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ASTA SEARA DANSAM ÎN 
FAMILIE: Popular (orele 15,30;
17,45; 20).

APAȘII: Progresul (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

Opera Română: RIGOLETTO — 
ora 19; Teatrul de Operetă: VO

IEVODUL ȚIGANILOR — ora 
19,30; Teatrul Național (Sala 
Mare): RICHARD AL III-LEA — 
ora 19; (Sala Atelier): DESTIN
— ora 19 (premieră); Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu): LUNGUL DRUM AL 
ZILEI CĂTRE NOAPTE — ora 
19; (Sala Studio): A 12-A NOAPTE
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Not- 
tara" (Sala Magheru): HENRIC 
AL IV-LEA — ora 19,30; (Sala 
Studio): CARAMBOL — ora 19; 
Teatrul de Comedie: PREȘUL — 
ora 19,30; Teatrul Mic: VIAȚA E 
CA UN VAGON? — (5ra 19,30; 
Teatrul Giulești: REGELE IOAN
— ora 19,30; Teatrul Evreiesc de 
stat: EVREICA DIN TOLEDO —

ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy): REVISTA CU PA
IAȚE — ora 19,30; (Sala Victo
ria) : E NEMAIPOMENIT — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă": 
PINOCCHIO — ora 16; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Academia) : 
PUNGUȚA CU DOI BANI — ora 
10; BU ALI — ora 17; Ansamblul 
„Rapsodia Română": UN PESCĂ
RUȘ IN LARG — ora 19,30; Cir
cul „București": COLOMBO... ȘI 
MISTERELE CIRCULUI — ora 
19,30.

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă rusă (ediție pentru cadrele

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA î București Pia|a „Sclnteii*  Tel : 17 60 19, 17 60 to. Abonamentele se fao la oficiile poștale șl difuzor» din Întreprinderi șl Instituții — Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii*.  
Cititorii din străinătate se pot abona adreslndu-se la ILEXIM - departamentul export-import presă P.O. Box 136-13S telex 11236 București etc. 13 Decembrie M. I

didactice). 17,00 Telex. 17,05 Pen
tru timpul dv. liber, vă recoman
dăm... 17,20 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii auto. 17,30 *
Din țările socialiste. 17,40 Muzica t 
șl poezia românească. 18,10 Con
temporanele noastre. Realizator 
M. Glosanu. 18,45 Universitatea 
TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Reflector. Realizator 
Clprian Enache. 20,20 Revista lite- 
rar-artlstică TV: Monumente la 
timpul prezent. 21,00 Muzică cu
baneză. 21,30 Cadran mondial. 
21,55 Matto Grosso — film docu
mentar. 22,45 Telejurnal.

PROGRAMUL 2

20,00 Opera în concert. Ciclul 
„Literatura și muzica". Goethe- 
Massenet: „Werther". în pauză: 
Telex; Bucureștiul necunoscut: 
Orașul văzut de Preziosi.


