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Șl PERFECȚIONAREA PROFESIONALA

sarcină complexă, de înaltă răspundere,
a economiei noastre

Prin menținerea In continuare a unui ritm 
Înalt de dezvoltare economico-socială a țării, de 
repartizare judicioasă a forțelor de producție în 
profil teritorial, acest cincinal va însemna pen
tru toate județele o creștere fără precedent a 
potențialului lor economic, o ridicare substanți
ală a nivelului de viață materială și spirituală 
a locuitorilor. într-adevăr, în perioada 1976— 
1980 nu există nici un județ în care necesarul 
de forță de muncă suplimentară să fie mai mic 
de 20 000 de persoane și foarte puține in care 
acest nivel să se situeze sub 30 000. Cu alte cu
vinte. economiei noastre socialiste îi revine sarci
na să pregătească între 1 800 000—2 000 000 de ca
dre, dintre care 1 500 000 vor fi muncitori calificați, 
iar restul personal cu pregătire medie și superi
oară.

Bineînțeles, In această privință eforturi mai 
mari vor trebui depuse in județele care in pre
zent traversează un amplu proces de dezvoltare 
și cărora li s-au alocat pentru cincinalul în curs 
fonduri de investiții sporite, județe care vor 
trebui să ajungă pină în 1980 la o producție in
dustrială în valoare de peste 10 miliarde lei. 
Dar cu aceeași acuitate se pune problema recru
tării, pregătirii și perfecționării profesionale a 
forței de muncă in toate județele, în întreaga 
economie. In uriașul efort de asigurare și in
struire, pe care îl vor depune,

In amfiteatrele 
„politehnicii 

muncitorești" — 
toți tinerii uzinei

ing. MIRCEA COSMA, 
președintele Consiliului 
tineret muncitoresc — 

Prahova

Cu toate că județul nostru 
dispune de o puternică indus
trie, in cursul acestui cincinal 
vom beneficia de investiții care 
necesită o sporire considerabilă 
a numărului de cadre calificate. 
Acestea vor fi pregătite prin 
Scoli 
cursuri 
va fi 
noastre 
sarcini 
re ? Tn o primul 
să precizez că 
pat la elaborarea în detalii a pro
gramului de recrutare, caii-; 
ficare și perfecționare a forței 
de muncă la nivelul județului si 
am preluat din acest program 
răspunderi concrete, cu termene 
ferme. Desigur, vom porni de 
la experiența noastră de pină 
acum și care se concretizează 
în recrutarea, anul trecut, in 
numai 6 luni de zile, a peste 
6 000 de tineri din orașele și 
comunele județului. Dealtfel. în 
cincinalul 1971—1975, în județul 
nostru au fost pregătite peste 
73 000 de cadre. în formarea 
cărora organizațiile U.T.C. au 
participat cu inițiative și ac
țiuni proprii. Dintre acestea, de 
unanimă apreciere se bucură 
„politehnica muncitorească pen
tru tineret“, pe care am înfiin
țat-o la uzina „Neptun“ din 
Cîmpina, și care își propune :

profesionale, cit și prin 
de scurtă durată. Care 
contribuția organizației 

la realizarea acestei 
de mare răspunde- 

rînd. trebuie 
am partici

pe care trebuie
orientarea școlară 
ridicarea nivelului 
pregătirii tehnico-productive șl 
a practicii in producție a elevi
lor școlii profesionale, a licee
lor industriale și teoretice ; des
fășurarea uceniciei la locul de 
muncă, organizarea și bunul 
mers al Cursurilor de calificare ; 
organizarea și desfășurarea pre
gătirii profesionale a celorlal
te categorii de tineri, în baza 
formelor prevăzute de Legea 
nr. 2 din 1971, precum 
concursuri profesionale ; 
nizarea activității de 
tehnico-științifică în rîndul 
neretului și a cursurilor de in
formare tehnico-științifică.

Pe baza rezultatelor obținute 
la Cîmpina, in acest cincinal 
ne propunem generalizarea poli
tehnicilor muncitorești pentru 
tineret in 15 noi întreprinderi, 
printre care cele de pe platfor
mele industriale Teleajen și 
Brazi, la întreprinderea de an
velope Florești, întreprinderea 
„1 Mai“ Ploiești etc.

Ținînd seama de faptul că în 
județul nostru avem o serie de 
meserii deficitare în forța de 
muncă, cum sint cele de son
dori, mineri, forjori, turnători, 
strungari, ne-am propus să des
fășurăm o susținută muncă de 
educație și orientare profesiona
lă pentru atragerea numărului 
corespunzător de tineri spre 
aceste profesii. încadrarea in 
economie a unui număr cit mai 
mare de tinere fete ne va preo
cupa, de asemenea, în mod 
deosebit. Intenționăm să acțio
năm în așa fel ca locurile de 
muncă din sfera serviciilor, de 
pildă, specifice femeilor, să fie 
într-adevăr ocupate de 
fete, iar băieții să fie 
mâți spre locurile de 
mai pretențioase sub raportul e- 
forturilor fizice. în prezent, 
activiști ai comitetului județean, 
ai comitetelor municipale și o- 
rășenești ale U.T.C. se află an
gajați în acțiunea de identifica
re a tinerilor neincadrați in 
muncă și cuprindere a lor in 
cursurile de calificare din uni
tățile economice.

să-l depună unitățile de invățămint, ministerele, 
centralele, întreprinderile, consiliile populare, un 
rol deosebit de important, răspunderi concrete 
revin organizațiilor U.T.C., pentru că, se știe, 
majoritatea noilor încadrați vor fi tineri. în spi
ritul hotărîrii Congresului al X-lea al U.T.C., 
organizațiile dc tineret, în colaborare cu sindi
catele, cu consiliile populare, cu consiliile fe
meilor, cu ceilalți factori, trebuie să se implice 
cu toate forțele lor în această mare acțiune, să 
participe activ la orientarea profesională a ele
vilor încă din clasele primare, la recrutarea și 
îndrumarea tinerilor spre meseriile deficitare 
ale județului lor, spre locurile de muncă cerute 
de economia națională, să-și aducă întreaga lor 
contribuție la calificarea și continua perfecțio
nare in specialitate a forței de muncă tinere.

Ziarul nostru își propune să urmărească în
deaproape, să oglindească cu operativitate și să 
generalizeze experiența valoroasă și rezultatele 
obținute, să sprijine efortul factorilor implicați 
în recrutarea și pregătirea forței de muncă. în 
cadrul rubricii de azi consemnăm experiența 
și o parte din acțiunile pe care și le propun 
comitetele județene Prahova și Vilcea ale U.T.C., 
în preocupările lor de a răspunde r’t mai bine 
uneia dintre 
acest cincinal.
profesională ; 
calitativ al

și prin 
orga- 

creație 
ti-

tinere 
îndru- 
muncă
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• Epopeea luptelor 
muncitorești din ia- 
nuarie-februarie 1933
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• Săptămina cinema
tografică
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Proletari din toate țările, uniți-vă !

AIE CEFERISTELORSUCCESE

5 500

SI AIE SIDERURGICILOR• ••

O tradiție cu valoare de simbol : luminarea carnetului de utecist locurile legate de amintirea

JURNAL DE ÎNTRECERE

acestei uni- 
reușit ca, in

Lucrătorii Depoului 
C.F.R. Pitești au în
registrat, de la înce
putul anului, o de
pășire cu 9,5 la sută 
a prevederilor de 
plan ' la producția 
globală. Totodată, ac- 
ționînd sub deviza 
„Să remarcăm, o zi 
pe lună, trenuri cu 
combustibil econo
misit!“, mecanicii și

pe seama sporirii 
productivității agre
gatelor, furnaliștii de 
la Combinatul side
rurgic Hunedoara au 
produs, peste preve
deri, de la începutul 
anului, 2 500 tone 
fontă. La obținerea 
acestui succes de 
prestigiu și-au adus 
contribuția lucrătorii

L

cele mai importante sarcini din

PE ȘANTIERELE DE 
INVESTIȚII 

Modalități diverse, 
eficiente în pregătirea 

constructorilor
ANTON CIUBOTARU, 
președintele Consiliului 
tineret muncitoresc — 

Vilcea

Investițiile vor avea și 
acest cincinal o mare pondere 
în economia județului nostru. 
Continuă lucrările la amenajă
rile hidroenergetice de pe Lo
tru și Olt, se construieșc noi 
obiective industriale, se dez
voltă puternic cele existente. 
Iată de ce se resimte și se va 
resimți și de acum înainte ne
voia calificării prin modalități 
diverse, eficiente a unui mare 
număr de tineri în meseriile 
specifice șantierelor, 
pectiv zidari, dulgheri, 
fierari-betoniști etc.

res- 
mineri, 

Comite-

ROMULUS LAL
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fochiștii 
tăți au 
perioada amintită, să 
economisească peste 
85 tone de combusti
bil convențional, can
titate suficientă pen
tru remorcarea a 34 
perechi de trenuri de 
tonaj mediu, pe dis
tanța Pitești-Bucu- 
rești.

Și feroviarii stației

secțiilor din combi
nat, care pregătesc 
materiile prime ce 
intră în încărcătura 
furnalelor. Astfel, 
formațiile de lucru 
de la fabricile de a- 
glomerare a minereu
rilor au furnizat în 
plus 5 000 tone de a- 
glomerat feros auto- 
fondant, iar colecti-

Cind am ajuns la Hoghiz, lo
calitate de podiș, situată la 56 
de kilometri de Brașov, ningea 
cu fulgi mici și șfichiuitori, iar 
vintul încerca să ridice din nou, 
spre cer, zăpada abia așezată. 
După încă 3—4 kilometri de 
mers prin viscol, cind orice ur
mă de civilizație părea să fi 
dispărut din peisajul aspru, mi 
s-a înfățișat deodată, de după 
un versant masiv, ca o gigantică 
și complicată fortăreață înălțată 
de om împotriva stihi
ilor naturii, combina
tul. Și dacă mai există 
cititori care, datorită 
reminiscențelor din 
lecturile romantice ale 
adolescenței, sint în-, 
clinați să vadă în 
strucție o derizorie 
opusă intemperiilor, 
le spun că, privind 
aceasta, intemperiile 
care ți se par derizorii : neclin
titele turnuri din beton, înalte de 
70 de metri, uriașele conducte- 
cuptoare care le leagă și prin 
interiorul cărora ar putea cir
cula cu ușurință un autocamion, 
ca și halele cu pereți fermi, tă
iată parcă în piatră, la adăpostul 
cărora vor funcționa netulbu
rate, ca mecanismele unor cea
sornice, harnicele compresoare

C.F.R. Pitești-Sud, In 
perioada care s-a
scurs din acest an, 
au expediat, peste 
prevederile de plan 
la zi, aproape 
tone mărfuri, au în
cărcat suplimentar 
peste 300 vagoane, au 
redus timpul plani
ficat de staționare a 
vagoanelor în tranzit 
cu 2 la sută.

vul Uzinei cocsochi- 
mice a realizat o 
cantitate suplimenta
ră de cocs metalur
gic, care poate con
stitui consumul teh
nologic necesar pen
tru topirea și elabo
rarea a peste 2 000 
tone fontă.

(Agerpres)
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glorioaselor tradiții de luptă ale clasei muncitoare, ale partidului comunist

Foto : O. PLECAN

Si fabuloasele mori de ciment 
au o semeție atit de liniștită și 
trainică incit viforele și ninso
rile care le asaltează îți fac 
impresia unui protest formal al 
naturii. Simți că aici civilizația 
și-a spus definitiv cuvintul.

ral de reparații, m-a făcut d - 
altfel să înțeleg de la bun în
ceput că munca, aici, nu e con
siderată deloc o aventură, o a. - 
țiune temerară și imprevizibilă, 
deși „atelierul“ este, de fapt, 
întreaga platformă industriali
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orice con- 
rezistență 

trebuie să 
construcția 
sint cele

Oamenii pe care i-am cu
noscut, in marea lor majoritate 
tineri, iți transmit același senti
ment al certitudinii. tmbrăcați 
în pufoaicele care, parcă, nu-i 
apără de frig, ci apără frigul 
de căldura lor tumultuoasă, ho- 
tăriți și energici, ei aduc in mij
locul ursuzelor dealuri siguranța 
muncii ritmice și neîntrerupte. 
Maistrul Ștefan Zaharia, un tî- 
năr aspru și bun, de o severi
tate paternă, aflat in fruntea 
altor 55 de tineri de la atelie-

și operațiunile se execută ade
seori sub cerul liber, far prțn 
..reparații“ se înțelege nu o dată 
și montarea unor instalații ale 
căror secrete trebuie învățate 
acum, din mers. Cu un aer fi
resc, de gazdă care îți arată 
cum și-a orînduit gospodăria, 
maistrul m-a condus de-a lun
gul fluxului tehnologic, 
inte de a-mi schița pe 
înlănțuirea principalelor 
tive. Viscolul făcea să-i
brațul întins, detunăturile explo-

nu in-a- 
o hîrtie 

obiec- 
vibreze

Noi suprafețe redate

în circuitul agricol
dezvoltării 
cel puțin 

au și fost 
lucrări de

Cincinalul 1976-1980 prevede, printre indicatorii 
agriculturii intensive, creșterea suprafeței arabile cu 
125 000 hectare. Prin acțiunile întreprinse pînă acum 
identificate aproximativ 120 mii hectare, care, prin 
ameliorare, fertilizare și aplicare a tehnologiilor moderne de
cultură pot produce, în echivalent porumb, mai mult de jumă
tate milion tone cereale. Cele mai mari suprafețe care vor fi 
redate circuitului agricol aparțin județelor Timiș, Tulcea, Ilfov. 
Harghita, Cluj, Brașov și Bihor. Cum se acționează pentru în
făptuirea acestui obiectiv de

• In județul Maramureș circa 
30 000 ha vor fi supuse in acest 
cincinal lucrărilor de hidroame
liorații. Sub îndrumarea orga
nelor de specialitate au fost 
regularizate albiile și consolida
te malurile rîurilor Someș, Tisa, 
Lăpuș pe o lungime de 20 km, 
fiind scoase de sub influența 
excesului de umiditate 8 000 ha 
de teren și apărate de inunda
ții localitățile din zonă. Lingă 
Remeți au fost redate circuitu
lui agricol 300 ha terenuri de

maximă necesitate ?

luncă. Iar în bazinul hidrogra
fic Săcălășeni-Lăpușel și Bozin- 
ta Mică acțiunile întreprinse au 
condus la creșterea potențialu
lui productiv pe mai mult de 
15 000 hectare.

• Circa 88 000 ha din supra
fața arabilă a județului Con
stanța vor fi supuse lucrărilor

ȘT. DORGOȘAN
(Continuare în pag a ll-a)

.- .Hor de la carieră ti acopereau 
cuvinte!-’, dar maistrul, iluminat 
de bucuria izblnzii, continua 
să-mi explice cum se numesc 
și ce funcție au elementele vas
tei construcții, 'oprindu-se in mod 
deosebit asupra acelora la care 
munciseră el și oamenii lui. Cu 
o mîndrie neascunsă mi-a des
chis poarta de fier a sălii com- 
presoarelor, spunîndu-mi : „Ve
deți, în valea asta plină de pă

mânt. de praf de cal
car și de zgură există 
mai multe sute de me
tri pătrați în care totul 
sclipește de curățenie.“ 
Fixate pe postamentele 
lor de beton, zecile

de compresoare semănat), în
tr-adevăr, cu niște bijuterii 
enorme. Fără voie mi-au venit 
in minte, așa cum le învăța
sem în școală, cuvintele profe
tice ale lui Sahia : 
brica aceasta ar fi a 
lor, dacă ea ar fi 
după legi proletare, 
acesta de Bozan ar înnebuni, și 
lustrul bielei lui ar întrece soa-

a

„Dacă fa- 
muncitori- 
organizată 
slăbănogul

rele...“ „Eu am mai lucrat —

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

DEZVOLTAREA
CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE

Sporirea gradului de civiliza
ție și confort al vieții se regă
sește, între altele, și în dezvol
tarea construcției de locuințe. 
Despre înfăptuirea obiectivelor 
consiliilor populare în această 
direcție vă prezentăm citeva 
dintre ultimele realizări. La Hu
nedoara, de pildă, pentru har
nicii siderurgiști de aici se con
struiesc in acest an 700 de apar
tamente, după cum la Suceava 
peste 1.300 de familii se vor 
bucura de confortul noilor lo
cuințe construite în cartierul 
„George Enescu“. La Craiova, 
un viitor orășel denumit „Craio- 
vița nouă“, care va dispune în 
final de peste 25 000 apartamen
te, înregistrează deja pe cel cu 
numărul 7 500.

La Ploiești și în alte locali
tăți prahovene, constructorii au 
pus la dispoziția beneficiarilor, 
cu aproape o lună mai devreme, 
primele 300 de apartamente din 
planul pe acest an. Alte blocuri 
însumînd peste 800 de aparta
mente se află în faze finale de 
execuție. în județul Botoșani se 
vor ridica în 1976 peste 2 100 noi 
apartamente, alături de cele 
4 400 construite in cincinalul tre
cut.

CONSTRUIND O LUME
A DEMOCRATISMULUI

PRACTIC Șl PRACTICAT
Ce alege scriitorul român 

contemporan, scriitorul care-și 
socoate și dorește scrisul ca un 
aport la mai binele cetății, din 
peisajul complex al societății 
noastre din ultimii ani ? Ce, din 
clipa istoriei, ar trebui să cape
te durata artei ? Ce, din multul 
unei epoci, etape frămintate, 
poate deveni puținul esențiali- 
zator, cu valoare de document 
viu pentru eternitate ? Sint a- 
cestea citeva din întrebările 
fundamentale pe care, în mod 
firesc, arta si artistul și le pun,

Platon Pardău

reamintirea lor îmi pare cu

Desigur, nimic nu te așteaptă „de-a gata“,
dar, ca totul să fie gata, trebuie să pui umărul

iar
atit mai normală cu cit. sîntem 
martori ai unor ani cu o mare 
densitate de fapte decisive, la 
noi, pentru indivizi, pentru co
lectivitate. Există, așadar, o 
multiplă tentație. S-ar putea 
vorbi, fără a simplifica lucru
rile, de o „presiune a vieții“ 
asupra scriitorului, o presiune 
obiectivă a realității bogate în 
evenimente, evoluînd pe căi 
rectilinii sau contradictorii, pre- 
gătindu-și minuțios reperele 
fundamentale ale viitorului ori 
descoperind soluții spectaculoa
se spontane. Peisajul este di
vers. Evenimentul, „faptul ieșit 
din comun“, poate fi întîlnit la 
tot pasul. întîmplările singula
re cîndva, generatoare la noi de 
literatură, cum ar fi spectacolul 
apostolatului și dăruirii pentru 
o cauză au dobîndit frecvența 
cotidianului. Epoca este una de 
revoluționarizare în profunzime, 
exercitînd asupra artei atrac
țiile și fascinațiile asumării de 
noi teritorii ale științei, tehnicii 
ori ridieîndu-i inedite probleme

pot 
cum 
utili 
isto-

ale situației omului în mediul 
vital. Alegerea, opțiunea 
deveni specializare, după 
șansele de interes de a fi 
zilei de miine a culturii și 
riei s-au complicat.

Deci ce-ar trebui să alegem ? 
Care sint acele citeva puncte 
esențiale, suprafețele de maxi
mă sensibilitate ? După opinia 
mea, succesele și insuccesele 
literaturii noastre noi, au fost, 
fără excepție, legate de capaci
tatea acesteia de a întruni pre
zentul cu viitorul. De a separa 
falsele date ale viitorului de 
cele adevărate, de a intui ce 
sămînță poate rodi și ce să- 
mînță e sortită sterpăciunii. Ex
periență omenească, inteligență 
artistică, 
verificat astfel fără putință de 
eroare. ~ 
sigur 
deplin 
scurtei
care mă refer — ne trimite în 
domeniul relațiilor umane.

Indiscutabil, în 
vilizației noastre

talent toate s-au

Regula — termenul de- 
e impropriu — rămina 
valabilă și, aplicîndu-se 
dar dinamicei epoci la

ansamblul cir 
socialiste, anii

„Din primii ani de scoală am 
visat să devin învățătoare, do
rință pe care nu mi-am schim
bat-o niciodată. Deci am urmat 
cursurile unui liceu pedagogic 
din județul meu. Vara, la absol
vire. am intrat la repartiție, dar 
locurile s-au anunțat cu citeva 
ore înainte. Toate erau in că
tune și sate despre care nici nu 
am auzit. Am intrat în ordinea 
mediilor, dar ce folos dacă nu 
am cunoscut nimic ? Am ales 
un post la intimplare, fără a ști 
dacă e sat ori cătun, doar atit 
știam că aparține unei comune 
mari, cu perspective de urbani
zare, ceea ce m-a făcut să-l a- 
leg. In timpul verii am venit 
să-mi văd școala, satul : e un 
cătun cu vreo 50 de familii, la 
o distanță de 5 km de comuna 
de care aparține. Școala nu e 
deloc arătoasă ; în cătun încă 
nu există curent electric. Cind 
le-am spus părinților ce am vă-

zut, nu prea au fost de acord ca 
eu să rămin in invățămint. Au 
zis că mai bine să caut altceva 
de lucru, dar eu n-am fost de 
acord. Am visat să devin învă
țătoare și n-aveam de gind să 
aleg alt drum tocmai cind mi-am 
văzut visul realizat. Doar și co
piii din acest cătun trebuie șco
larizați. trebuie să se ocupe ci
neva de ei, deci, de ce n-aș fi 
eu aceea ?

Am venit la 
mi-am început 
singurul cadru 
patru clase, și 
rectoare. Am muncit mult pen
tru a aranja clasa, iar de la 15 
septembrie am mult de lucru cu 
copii din 4 clase, mai ales cu cei 
din clasa intîi. Dar 
am mult de lucru 
scriu. Munca imi 
insă că noi trebuie 
ani acolo unde am 
zați, dar oare nu e

1 septembrie și 
activitatea. Sint 
didactic aici, am 
tot eu sini și di-

nu faptul că 
mă face să 
plate. Știu 
să stăm trei 
fost reparti- 
prea mult 7

La cei 20 de ani ai mei. aș avea 
și eu nevoie să discut cu cineva 
de virsta mea, să văd o emisiune 
TV și aici n-am această posibili
tate. Sint foarte singură și după 
activitățile de la școală ori pre
gătirea pentru lecțiile de a doua 
z). nu fac altceva decit să citesc 
sau să croșetez. îmi plac foarte 
mult aceste activități, dar oare 
îmi ajunge atit ? Vă rog să-mi 
răspundeți. E chiar obligatoriu 
să stau trei ani aici ? Nu ar fi 
de ajuns un an 7 Da, înțeleg că 
și acești copii trebuie etktcați de 
cadre calificate, dar nu se poate 
ca in aceste cătune să fim re
partizați prin rotație, adică să 
nu stăm mai mult de un an izo
lați intr-un cătun ?“

Scrisoarea lui L.M. din jude
țul Mureș am primit-o mai de 
mult. Căderea să-i răspundă ti
nerei învățătoare o are. firește, 
un om care a trecut prin acest 
debut procesional, de aceea teri-

soarea ei am trimis-o unuia din 
sutele de dascăli pe care-l știam 
rămas intr-un sat din Maramu
reș și după trei, și după zece, și 
după douăzeci de ani. Pe aceas
tă cale s-a născut un dialog 
între două generații ale aceleiași 
nobile cariere.

„în profesia noastră 
nu te poți simți 
nici în cel mai

părtat cătun 
munte"

singur 
înde- 
de

Atuttci, cind am urcat prima 
spre Maramureș, era o 

cum 
țară

dată 
toamnă calmă, cu un cer 
numai partea aceasta de 
poate să-1 aibă.

Din centrul de comună 
in satul ce-1 aveam scris pe re
partizare era „numa o leacă de

pină

mers“, cum îmi zicea o bătrî- 
nică pe care o cunoscusem in
tr-un trenuț ce se tîra alene 
spre Șugatag.

Știu că pluteam pe deasupra 
lucrurilor. Dacă cineva mi-ar fi 
spus că visez l-aș fi lăsat s-o 
zică. Lăsasem in urmă Oltenia 
crăpată de soare și mîngîiată 
de tămîioșii viilor. Aici griul 
era nesecerat și totul parcă sta 
pe gînduri : să se coacă, ori nu?

Au trecut de atunci douăzeci 
de toamne și de fiecare dată 
am impresia că sosesc încă o da
tă, și încă o dată. Și fiecare 
drum al meu din timoul de a- 
tunci spre cel de azi are un 
singur miros : al toamnei cînd 
am sosit la Văleni împreună cu 
bătrînica care nu-mi spusese

prof. NldULINA BUFAN 
satul Văleni, Maramureș

(Continuare In pag. • lll-a)
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• Cu două săptămîni înainte 
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de startul
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Epopeea luptelor muncitorești din ianuarie — februarie 1933

GLORIOASĂ PILDĂ DE ABNEGAȚIE 
Șl PATRIOTISM

De 43 de ani încoace, în prag de pri
măvară, trăim cu toții sentimentul evoca
tor de demnitate si tărie izvorît din pildui- 
toarea epopee gravată in hrisovul istoriei 
tării de grevele petroliștilor și ceferiști
lor ce au avut loc in ianuarie-februarie 
1933. Atunci, într-o iarnă grea, mult mai 
grea decit iernile cunoscute îndeobște de 
truditorii fabricilor și uzinelor României, 
din îndemnul și sub conducerea comuniș
tilor, muncitorimea ceferistă și petrolistă 
ridicase din nou, cu mai multă putere 
decit altădată, drapelul luptei întru drep
tate socială, întru independența patriei.

Tara intrase în al cincilea an de criză. 
Ca de atîtea alte ori, aspri și neîndură
tori, stăpînii încercau să arunce povara 
apăsătoare a curbelor de sacrificiu in spa
tele muncitorimii. Acum însă. în 1933, 
tentativa avea să se izbească de duritatea 
de granit a unității forțelor muncitorești, 
unitate al cărei făuritor de necontestat era 
Partidul Comunist Român. Omogenitatea 
luptei proletare atestată de grevele din 
ianuarie-februarie 1933 s-a săvîrșit prin- 
tr-o tenace activitate de masă, legală și 
ilegală, al cărei spirit dominant a fost cel 
revoluționar. Confruntai i sîngeroasă ce 
a rămas definitiv în memoria recunoștin
ței și omagiului nostru, a celor de astăzi, 
a găsit solidară, datorită priceperii comu
niștilor, întreaga masă de muncitori, indi
ferent de apartenența lor politică. Atunci, 
clasa muncitoare a intrat în arena luptei

MANIFESTĂRI OMAGIALE
• Cu prilejul împlinirii a 43 

de ani de la eroicele lupte ale 
muncitorilor ceferiști și petro
liști, din februarie 1933, Comi
tetul municipal București al 
U.T.C. a organizat ieri diminea
ță la monumentul din incin
ta Uzinei de utilaj chimic 
„Grivița roșie“ o acțiune come
morativă. Tineri din Capitală 
— elevi, muncitori, militari, 
precum și un grup de uteciști 
din județul Brăila — s-au întil- 
pit cu participanți la greva 
din 1933, au audiat expunerea 
tovarășului Virgil Hampu, prim 
secretar al Comitetului munici
pal București al U.T.C., care a 
prezentat cadrul istoric in care 
s-au desfășurat eroicele lupte 
ale muncitorilor ceferiști și pe
troliști sub conducerea P.C.R 
După momentul solemn al de
punerii coroanelor de flori din 
partea organizațiilor U.T.C., 
membri ai grupului teatral de 
la „Ecran-club“ au prezentat 
un recital de poezie patriotică, 
în acest cadru au fost înminate 
carnetele U.T.C. unor tineri din 
sectorul 7 și din municipiul 
Brăila.

o „Celor răpuși chip nou le 
dăltuim“ — este genericul mon
tajului literar-muzical prezentat 
la Muzeul de istorie al R.S.R., 
de către organizația U.T.C. a 
Grupului școlar al Ministerului 
Educației și învățămintului.

• Consiliul tinerelor fete al 
Comitetului municipal București 
al U.T.C. a omagiat luptele din 
februarie 1933 printr-o amplă 
acțiune comemorativă la același 
muzeu.

• Evocări au mal avut loc 
la Ateneul tineretului și „Teh- 
nic-club“. prin spectacole oma
giale și prin expuneri. Ia Sala 
Dalles (în colaborare cu Univer
sitatea populară) și la celelalte 
cluburi.

• Elevii Liceului nr 24 au înche
iat ciclul de acțiuni comemora
tiv« prin vizitarea sălilor ce 
ilustrează acest moment din 
Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia.

R. VASILE

• Sub genericul „Omagiu ce
feriștilor“, duminică au avut 
loc manifestări cultural-educa
tive la Coșlariu, Vințu de Jos, 
Războieni, Alba Tulia, Petroșani

împotriva exploatării, a apărării interese
lor ei fundamentale și ale țării, pe deplin 
unită și aptă să-și impună voința.

în pofida violentelor ciocniri ale gre
viștilor cu forțele de represiune burghezo- 
moșierești, a victimelor provocate de gloan
țele armatei și jandarmeriei, la rafinăriile 
din Valea Prahovei, ca și in București — 
la Atelierele „Grivița“, combativitatea, 
spiritul de sacrificiu, forța revoluționară 
dovedite de ceferiști și petroliști au consa
crat, cu toată reprimarea sîngeroasă a 
grevelor, o istorică victorie politică. Ca 
urmare a acestui fapt, o parte semnifica
tivă din revendicările muncitorilor a tre
buit să fie satisfăcută, guvernul reacționar 
care a patronat represiunea a fost obligat 
să dispară de pe scena guvernamentală, 
ofensiva fascismului a fost stăvilită pen
tru o vreme, „experții" veniți din afara 
tării ca să-și dicteze pretențiile imperia
liste au părăsit România,

Eroismul cu care clasa noastră munci
toare a știut să ducă bătălia la victorie, 
coeziunea impresionantă a rîndurilor ei, 
patriotismul deplin care și-a pus pecetea 
pe acțiunile susținute, în egală măsură pe 
plan politic, economic și social, au atras 
atenția și aprecierea deosebită din partea 
mișcării muncitorești și democratice in
ternaționale. Mesajele de solidaritate 60- 
site din străinătate au demonstrat prețui
rea și admirația de care s-au bucurat gre-

vele petroliștilor și ceferiștilor din Româ
nia anilor ’33, ca una dintre acțiunile de 
cea mai mare însemnătate întreprinse pe 
plan mondial după nefasta clipă a venirii 
la putere a hitlerismului în Germania.

Pentru istoria națională ce avea să se 
deruleze mai apoi, grevele ceferiștilor și 
petroliștilor aveau să capete o înrîurire 
politică de primă importanță asupra gra
velor evenimente pe care le-a cunoscut 
țara în procesul revoluționar ce a dus la 
ziua eliberării de sub dominația fascistă. 
Ele au dat un înalt exemplu de forța 
combativă de care ește capabilă clasa 
muncitoare atunci cînd este unită, au în
semnat un moment de verificare și îmbo
gățire a experienței politice și organiza
torice a partidului comuniștilor, o anga
jare fermă, deschisă în lupta contra fas
cismului ce atenta la suveranitatea și in
dependența tării.

Privind înapoi spre pilda de abnegație 
și jertfă a anilor 1933, tinerii de astăzi 
privesc înainte, însuflețiți de tradiția mo
bilizatoare a înaintașilor, de perspectivei» 
mărețe ce le sint deschise prin traducerea 
în viață a Programului P.C.R. de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate, de edificare pe pămintul românesc a 
comunismului, visul pentru a cărui îm
plinire clasa noastră muncitoare a dat 
numeroase bătălii eroice.

TRAIAN GÄNJU

și în alte centre feroviare din 
județele Alba șl Hunedoara. La 
Clubul ceferiștilor din Teiuș s-a 
deschis, ieri dimineață, o ex
poziție de artă plastică dedi
cată zilei de 16 februarie, cu lu
crări realizate de membri ai 
cercului de amatori din cadrul 
clubului, iar în centrul feroviar 
Simeria s-a desfășurat un me
dalion literar intitulat „43 de 
ani de la eroicele lupte ale ce
feriștilor și petroliștilor din ia
nuarie-februarie 1933“.

• în sălile expoziției de is
torie ale . Muzeului Țării Cricu
rilor din Oradea, elevii grupu
lui școlar din localitate au pre
zentat, duminică, un moment 
festiv închinat luptelor eroice 
din ianuarie-februarie ale pe
troliștilor și ceferiștilor. Manifes
tarea a continuat cu lecții te
matice avînd ca subiect lupta 
poporului român pentru inde
pendență și upitate națională, 
iar în încheiere a avut loc un 
concurs de recitări de poezie 
patriotică. Manifestări dedicate 
luptelor ceferiștilor și petroliș
tilor au mai avut loc la casele 
orășenești de cultură din Beiuș, 
Salonta, Vașcău, Marghita și 
Nucet, precum și în alte 20 de 
așezăminte culturale din locali
tățile județului Bihor.

FII AI ACESTUI PÂMÎNT
(Urmare din pag. I)

ținut să precizeze Ștefan Zaha- 
ria — la Medgidia și Cernavoda, 
așa că știu ce înseamnă un 
combinat ca acesta. De aceea, 
cred eu, nici nu trebuie să 
scrieți despre mine, ci despre 
tinerii care se află la început 
și care, cu toate că se află la 
început, nu dau înapoi din fața 
greutăților. Mă gîndesc la Con
stantin Nistor, care se descurcă 
și ca sudor, și ca lăcătuș, și ca 
instalator, iar dacă este nevoie, 
și ca salahor, la Schneider 
Ernb, „bărbatul“ de 19 ani, pe 
care nu l-am auzit plîngindu-se 
niciodată, la lăcătușul Constan
tin Morarii, venit de la „Trac
torul“ și integrat repede, fără 
ifose, in rindurile noastre, ale 
celor care lucrăm cu piese de 
zeci de tone. Mi gîndesc la 
mulți alții...

Ieri, in incinta Uzinei „ărivița roșie"
Foto : O. PLECAN

Șirul numelor de tineri care 
înțeleg să-și facă și aici, în con
diții deosebit de dificile, datoria 
este continuat de maistrul Va
sile Morea, șeful atelierului de 
prelucrări : „Andrei Evae, lăcă
tușul mecanic care a lucrat, cind 
a fost necesar, și 24 de ore din 
24, Mircea Roșea, secretarul co
mitetului U.T.C. al întregii plat
forme, un tînăr care știe să îm
bine activitatea profesională cu 
activitatea politică, strungarul 
Constantin Duca, venit aici toc
mai de la Piatra Neamț..."

„Dar dumneata, tovarășe Mo
rea, cu ce te lauzi ?“ „Eu. păi 
cum să vă spun, eu mă țin 
mîndru că am fost aici de cind 
s-a bătut primul țăruș. Am și 
acum în fața ochilor valea pus
tie în care se învîrtea un bul
dozer și își făcea loc încet, prin 
hirtoape, o macara...“ Maistrul 
Vasile Morea nu se destăinuie 

ușor, dar, din vorbă în vorbă, 
aflu una dintre acțiunile îndrăz
nețe la care a participat. Un 
trailer încărcat cu o „virolă“, 
cu destinația Hoghiz, s-a prăbu
șit la un moment dat in Cibin, 
din cauza ruperii unui pod. 
Chemat de urgență la loeul ac
cidentului. maistrul, in fruntea 
unei echipe de intervenție, a 
lucrat nu mai puțin de trei zile 
și trei nopți neîntrerupt pentru 
recuperarea prețiosului utilaj. 
Cind cele 27 de tone de metal 
smulse apelor au fost reincăr- 
cate pe trailerul despotmolit, 
oamenii au simțit că ceva pu
ternic și de neexprimat li va 
lega pentru totdeauna : învin
seseră, împreună, nu numai tn- 
căpăținarea naturii, dar își în
vinseseră și propriile lor limite, 
cu o tenacitate pe care numai 
sentimentul solidarității, al pre

Noi suprafețe redate 
în circuitul agricol

(Urmare din pag. I)

de creștere a potențialului de 
fertilitate. Prin ample acțiuni 
de masă vor fi supraînălțate 
digurile din incinta Hirșova — 
Ciobanu — Gîrliciu pentru a- 
părarea de inundații a 11 000 ha 
teren, vor fi regularizate văi 
pe o lungime de 104 km în zo
nele Cocargea, Pantelimon, 
Nuntași, Runcu, o suprafață de 
aproape 4 000 ha va fi supusă 
modelării și nivelării în zone
le Ostrov, Cochirleni, Oltina. 
Prin muncă patriotică se vor 
realiza lucrări în valoare de 
peste 30 milioane lei. Sint pre
văzute, de asemenea, măsuri 
pentru îmbunătățirea acțiunii 
de irigare, unde concomitent cu 
amenajările de noi terenuri, vor 
fi modernizate cele existente 
în sistemul Caras«. Vor fi în
locuite treptat cele 4 000 de mo- 
topompe, cu consum marc de 
combustibil, prin stații de pom
pare electrice, iar cooperatorii 
calificați în această meserie vor 
fi utilizați la conducerea trac
toarelor.

• Anțple acțiuni pentru ame
liorarea fondului funciar sînt 
prevăzute și în județul Vaslui, 
unde cincinalul trecut s-a în
cheiat cu un bilanț rodnic : 
68 000 ha au beneficiat de lu
crări antierozionale, suprafața 
irigată a crescut cu 4 500 ha, 
s-au îndiguit și redat agricultu
rii 3100 ha prin formarea a 4 
acumulări complexe și 9 acu
mulări zonale cu un volum de 
120 milioane metri cubi apă. Pe 
linia continuării acestor acțiuni 
în cincinalul actual sînt prevă
zute lucrări de combatere a 
eroziunii solului pe aproape 
62 000 ha și extindere a iriga
țiilor pe alte 34 000 ha. Prin 
îndiguirea și regularizarea unor 
cursuri de rîuri si pîraie re
pezi vor fi redate circuitului 
agricol circa 9 500 ha. în plan
tațiile viticole, din cele 21 000 
ha, 86 Ia sută vor fi supuse 
procesului de modernizare. Prin 
extinderea experienței de la 
stațiunea de cercetări Perieni, 
întinse suprafețe aflate pe dea
luri, în pantă, vor fi transfor
mate în grădini, livezi și pășuni 
roditoare.

e în județul Bihor, tinerii au 
lansat inițiativa „în fiecare co
mună — un șantier de muncă 
patriotică la lucrările de inves
tiții“. Acțiunea este îndreptată 
în principal spre realizarea lu
crărilor de îmbunătățiri funcia
re, șantiere de desecări și iri
gații, ameliorarea pășunilor 
și fînețelor, înființarea de noi 
plantații viticole și pomicole în 
regim intensiv de cultură. în 
cîteva localități, Valea lui Mi- 
hai, Suplacul de Barcău, Săcu- 
ieni, Cefa, tinerii au și pornii 
la lucru, pe baza unor progra
me de muncă bine stabilite, 
fiind antrenați elevii, membrii 
cooperatori, intelectualii și na
vetiștii de virstă utecistă.

zenței tovarășilor tăi ți-o poate 
da.

Combinatul de la Hoghiz va fi 
încă unul dintre fantasticele in
strumente cu care omul trans
formă roca dură și stciVpă 
în locuințe calde și primi
toare. în diguri care do
mesticesc apele, in noi și noi 
construcții industriale. Cel puțin 
tot atît de important este insă 
faptul că acest combinat a pro
dus deja sau, mai bine spus, a 
„revelat" oameni exemplari ca 
tinerii Ștefan Zaharia și Vasile 
Morea care, înfruntînd asprimea 
muncii de pionierat, s-au între
cut pe ei înșiși parcă pentru a 
demonstra că nimic nu este im
posibil sau de neînvins atunci 
cind iți iubești pămintul stră
vechi și înțelegi semnificația 
timpului în care trăiești.

iaptâr^naî------- --------------------------------------

—CINEMATOGRAFICĂ
„CASCADORUL“ sau 

riscurile psihologizării 
excesive

Destul, de lent și dificultos 
se desfășoară acțiunea filmului 
bulgar realizat de Hia Velcev. 
Cu adaptările și actualizările de 
rigoare, pelicula reia o poveste 
binecunoscută : un tînăr se în
drăgostește de o actriță, dragos
tea lor e puternică și romanti
că, actrița este rugată să-1 lase 
pe tînăr să-și urmeze in liniște 
viitorul etc., etc. Tinărul este 
in cazul nostru un bun și har
nic muncitor pe care-1 așteaptă 
o bursă în U.R.S.S., pentru a 
deveni inginer, tînăra este o ac
triță de provincie, plină de ta
lent, jucînd tragediile clasice în 
fața unui public nu tocmai re
ceptiv. Dar este descoperită de 
un regizor care o va distribui 
în rolul principal al unui film. 
Bucurie și neliniște totodată : 
despărțirea pare inevitabilă 
pentru că. după cele cîteva ca
dre turnate aproape de hi
drocentrala unde lucrează tînă- 
rul, echipa va pleca la Sofia și

„TRANDAFIRUL ALB“ 
și primatul imaginii

Filmul acesta mexican care 
debutează documentar cu statis
tici referitoare la primele locuri 
ocupate de diferite țări în pro
ducția de petrol a anului 1937, 
este închinat aniversării națio
nalizării zăcămintelor de petrol 
de către guvernul me.xican. Este 
povestea simplă și dramatică a 
luptei unui fermier care nu 
vrea să-și vindă terenul spre 
exploatare unei companii ame
ricane. Dar narațiunea contează 
mai puțin aici : ea este un pre
text pentru a dezvălui abuzurile 
marilor companii petrolifere 
nord-americane cărora le-a pus 
capăt decizia guvernului mexi- 
oan de a repune stăpînire pe 
solul și subsolul propriei țări. 
Dacă însă filmul rămine cu 
onestitate un pretext cinemato
grafic pentru afirmarea unei 
idei nobile (scenariul și regia 
Roberto Gavaldon), el își de-

„SFIRȘITUL VACANȚEI“ 
farmecul simplității

Este de admirat în acest film 
al polonezului Stanislaw Jedry- 
ka simplitatea negrandilocven
tă. dublată de o anume discre
ție cu care autorul încearcă să 
pătrundă în universul, atît de 
difiqil de perceput în adevărata 
sa substanță, al adolescenței. 
Vacanța așteptată cu acea ră
mășiță de entuziasm și vis co
pilăresc este pentru eroul fil
mului un lung și complicat șir 
de mici și mari evenimente 
oare îl scot din neștiința zglobie 
a copilăriei transferîndu-1 către 
maturizare aproape pe negîndi- 
te. Primele semne ale dragostei, 
cu frumusețea începutului și 
tristețea vagă a sfirșitului, pri-

în memoria lui Spiru Haret
împlinirea la 15 februarie ac. 

a 125 de ani de la nașterea lui 
Spiru Haret a constituit pentru 
elevii și profesorii liceului bucu- 
reștean care-i poartă numele un 
minunat prilej de a cinsti me
moria celui care prin opera și 
faptele sale s-a înscris pentru 
totdeauna în rîndul marilor fi
guri ale neamului nostru. Con
cursul cu tema „Aspecte din 
viata și activitatea lui Spiru 
Haret“ organizat la nivel de 
școală cu anii III și IV, orele 
de dirigenție care în totalitate 
au fost dedicate dezbaterii unor 
aspecțe semnificative dîn viața 
și opera lui. ca și sesiunea de 
referate științifice ce a avut

apoi în străinătate pentru res
tul filmărilor. O idee pare să 
salveze totuși dragostea lor : e 
nevoie de cascadori, iar eroul 
nostru se va dovedi a fi unul 
excelent. în sfirșit, nu povestea 
contează — o anume onestirate 
a realizatorilor ar fi putut-o 
face chiar agreabilă —, ci pre
tenția regizorului de a ne-o 
prezenta în învelișul psihologi
zării excesive, al meandrelor 
unor caractere, al surprinderii 
unor tipuri complexe ale căror 
existențe se interferează dînd 
naștere unor situații cu totul 
stranii. Așa incit la momentele 
de „dramă“ publicul rîde, pul- 
verizînd efectul scontat. Reac
ția este firească, căci artificiul 
se simte : psihologizarea nu 
reușește a fi decit o poleială 
care nu poate induce în eroare. 
Pe Jîngă toate acestea, Casca
dorul este lung, foarte lung, 
pină la uitare de sine.

monstrează calitatea artistică 
prin prezența unui mare nume: 
este vorba de operatorul de 
imagine Gabriel Figueroa. Și, 
intr-adevăr, prezența lui Figue
roa nu rămîne nici, aici una „de 
generic“, ci este una activă : 
imaginile sale transmit mai 
mult spectatorului decit un sce
nariu întreg. El face ca ferma 
să pară un paradis în care lu
mina soarelui sau ploaia lasă 
să transpară ideea de cinste, de 
frumusețe morală, de căldură 
sufletească, iar elegantele și 
enormele saloane ale compa
niei americane să fie simbolul 
dezumanizării. al frumuseții 
reci și fabricate, al aparențelor 
grandioase și apăsătoare în care 
orice sentiment omenesc înghea
ță. Pentru imaginile realizate 
de Gabriel Figueroa acest film 
merită cu prisosință să fie 
văzut.

mele momente de trezire într-o 
dramă familiară din care pină 
atunci fusese cu grijă exclus, 
’'rimele contacte conștiente cu 
lașitatea șl durerea, cu moartea 
și indiferenta sînt bine surprin
se în Sfirșitul vacanței. Din pă
cate, regizorului îi lipsește acea 
forță care să transforme datele 
elementare într-un tot încărcat 
de semnificații. Notațiile sale 
psihologice sint subtile, încăr
cate de adevăr, dar rămîn sim
ple notații. De apreciat jocul 
firesc al tinerilor Marek Sikora 
și Agatha Fiecinska.

MIRUNA IONESCU

Ioc recent în școală au fost cele 
mai importante acțiuni dintr-un 
mult mai amplu și divers pro
gram dedicat acestei sărbătoriri.

Ieri, în prezența unei numeroa
se asistențe formate din elevi, 
cadre didactice, părinți și foști 
elevi ai liceului, a avut loc o a- 
dunare festivă. I. M.

CONSTRUIND 0 LUME 
A DEMOCRATISMULUI

SELECTIUNI 
MUZICALE

• Două Portrete camerale vor 
fi prezentate luni 16 februarie, 
ora 20, la Sala mică a Palatului. 
Din creația compozitorilor A- 
drian Rațiu și Ștefan Nicules- 
cu, publicul va putea asculta o 
selecție de lucrări interpretate 
de formația „Musica Nova“, co
rul „Studio“ al Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu“ și soliștii 
Aurelian Octav Popa (clarinet), 
Alexandrina Zorleanu (pian), 
Nicolae Licareț (pian), Bogdan 
Pancu (bariton).

• La Tribuna tinerilor muzi
cieni — serie de concerte con
sacrată de Radioteleviziune ti
nerilor soliști — vor fi prezenți 
marți, 17 februarie, ora 20. pe 
podiumul Orchestrei de studio 
dirijată de Ludovic Baci. Va
sile Ganțolea cu Concertul in 
sol major pentru flaut și orches
tră de Mozart, George Georges- 
cu, cu Concertul în Ia minor 
pentru violoncel șl orchestră de 
Schumann, Mihada Constantin 
cu Concertul nr. 2 în sol minor 
pentru pian și orchestră de 
Salnt SaSns.
• Noul quintet „George E- 

nescu“ al filarmonicii va con
certa miercuri, 18 februarie, ora 
20 în Sala mică a Palatului. în 
program : Yannis Ioanidis — 
„Actinia“, Anton Șuteu — ,.A- 
cașă“, Lehtpann — „Episoade“, 
Mozart — „Quintet în la ma
jor“.

• Simfonicul de joi 19 fe
bruarie, ora 20, din Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii va 
fi dirijat de Paul Staicu. în 
program : Uvertura pentru or
chestră nr. 2 de George Draga, 
Simfonia concertantă pentru 
vioară, vioiă șl orchestră de 
Mozart, Simfonia a Il-a in do 
major de Schumann. Soliști : 
George Hamza și Ludovic Lang.

• La pupitrul orchestrei sim
fonice a Filarmonicii „George 
Enescu“. vineri și sîmbătă la A- 
teneul Român va fi prezent di
rijorul Andras Korody (R. P. 
Ungară). Vor fi prezentate : Va- 
riațiuni cinematografice de D. 
Capoianu, Concert pentru vio
loncel și orchestră de Schu
mann, Simfonia a V-a de Ceai- 
kovski.
• Quartetul „Atheneum“ va 

concerta duminică 22 februarie, 
ora 18, la Sala mică a Palatului 
în cadrul ciclului După-amiezele 
muzicale ale tineretului. în 
program — lucrări de Pascal 
Bentoiu, A. Webern, Brahms.

Spectacole
ale tinerilor artiști 

organizate de A. T. M.
Preocuparea Asociației oame

nilor de teatru și muzică din 
București de a promova și sti
mula pe tinerii artiști amatori 
și profesioniști continuă să ne 
atragă atenția. Nu demult au 
fost acordate premiile secției de 
critică muzicală celor mai buni 
soliști vocali, instrumentiști, di
rijori. ai anului 1975. Recent, 
concertul Seara succeselor, pre
zentat la Sala Palatului R.S.R. 
a adus în fața publicului tineri 
soliști amatori de muzică ușoară. 
Aceștia s-au bucurat de acom
paniamentul Orchestrei de es
tradă a Radioteleviziunii (diri
jată de Sile Dinicu) și al for
mației Horia Moculescu. Sub e- 
gida A.T.M.-ului se fac in pre
zent ultimele pregătiri ale unei 
importante manifestări muzicale. 
Este vorba de două gale : Gala 
laureaților concursurilor -Floa
rea din grădină» și Steaua fără 
nume. In spectacole vor fi pre- 
zenti cei mai buni interpreți a- 
matori de muzică ușoară și po
pulară ce au evoluat pe scena 
acestor cunoscute competiții.

ALINA POPOVICI

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI GRELE
BUCUREȘTI

Șos. Berceni Nr. 104, mijloace de transport : tramvaie 9 și 22 ; 
mașini : 41, 102 și 120, 

încadrează urgent următorul personal :

presă 
pod forjare

«

»

forjori 
operatori | 
operatori i 
încălzitori 
termiști 
craițuitori piese forjate 
zidari șămotori 
electricieni A.M.C. 
electricieni întreținere 
lăcătuși montatori utilaj tehnologic 
lăcătuși montatori utilaj energetic 
strungari paraieliști 
sțrungari bohrwerkiști 
strungari caruseliști 
frezori portaliști 
rabotori 
conducători auto 
pompieri 
impiegati mișcare căi ferate uzinale 
șefi manevră 
manevranți vagoane 
muncitori necajificați pentru încărcări-descărcări de vagoane 
primitori — distribuitori cu gestiune 
dactilografă — temporar

v

DE ASEMENEA, ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS :
• șef secție prelucrări mecanice
• șef atelier mecano-sudură
• șef serviciu adjunct aprovizionare
« ingineri tehnologi (mecanici, electromecanici și electrotehnici 
și tehnicieni în aceleași specialități)
• maiștri cazangii
• maiștri prelucrători prin așchiere
• maistru monteur utilaj tehnologic
• tehnieian exploatare căi ferate uzinale
• tehnician topometrist
• tehnicieni și merceologi aprovizionare

Cei interesați se pot adresa zilnic la serviciu! personal între 
orele 7,30—13,30.

TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ" 
prezintă pentru adulți, 

astăzi, 16 februarie, ora 21,30

„NOCTURN 9'/z“
CU i Olga Tudoraehe, Miriam Rădueanu, Raluca lanegic, 

Gheorghe lancu, Mihai Fotescu, Ștefan Soare, Marian lordache 
și Constantin Gherghina.

Coregrafia : Miriam Râducanu.

Pentru tineret prezintă, joi 19 februarie, ora 19, spectacolul

„PRINȚESA ȘI ECOUL“
CU : Anda Căiugăreanu, Florin Zamfirescu șl Radu Gheor

ghe.

Spectacolele au loc în sala din Calea Victoriei 50, telefon : 
15 23 77.

Biletele se găsesc Ia casa teatrului.

FILATURA ROMANEASCĂ DE BUMBAC

cu sediul în București, șos. Dudești-Pantelimon 42, 
încadrează de urgență prin concurs (transfer interes de 

serviciu) :

• Șef birou economic (desfacere-transporturi) absolvenți 
ai învățămintului superior economic (8 ani în funcții eco
nomice de specialitate).
• Magaziner principal — magazia de fire Unit. I, ab

solvenți liceu și doi ani în funcții administrative.
Solicitanții trebuie să fie cu domiciliul stabil în București 

și cunoscători în domeniul respectiv.
Informații suplimentare la telefon 35 28 70/157.

un radioreceptor !
Magazinele de specialitate ale co

merțului de stat vă recomandă ra
dioreceptoarele portabile : CORA, 
ZEFIR, PESCĂRUȘ, ALFA, COSMOS, 
ALBATROS, JUPITER, GLORIA, PRE
DEAL. Prețul radioreceptoarelor por
tabile este între 345-1 220 lei.

AUDIȚIE PERFECTĂ - SELECTIVI-

GRUPUL ȘCOLAR CONSTRUCȚII CĂI FERATE, DRUMURI 
ȘI PODURI „AUREL VLAICU“, Str. Expresului nr. 1, sect. 8, 
telefon 65 42 85, încadrează prin concurs sau transfer în inte
resul serviciului : contabil, îngrijitor, muncitor calificat, fo
chist, planificator, funcționar ad-tiv III, maistru instructor în 
specialitatea prelucrări prin așchiere, portar, pedagogi.

(Urmare din pag. I)

din urmă cîntăresc greu. O ima
gine foarte sugestivă a acestei 
ponderi o oferă bilanțurile ulti
mului cincinal. Scriitorul poate 
găsi în ele, pe planurile înfăp
tuirilor de ordin material, 
puncte posibile de impact al 
prezentului cu viitorul. Dar ma
rea întilnire cu viitorul, exis
tentă, viabilă, nu e cuprinsă de 
această aritmetică sau, mai 
exact, se află dincolo de această 
aritmetică. Ea vizează sfera re
lațiilor dintre oameni, mai puțin 
dispusă a se supune rigorilor 
statisticii ți matematicii. Ea vi
zează noul mod de a gîndi al 
oamenilor — poate nu pretutin
deni dominant, uneori chiar 
minoritar, dar, absolut sigur, 
sortit triumfului. Sortit să ro
dească. Sortit viitorului.

Nu pot fi imaginate rețete 
sigure și fixe pentru procesul 
de lărgire a suprafeței colective 
a puterii de a decide în proble
me hotărîtoare, nu pot să nu
mesc în ce fel adolescenții vor 
fi ajutați să înțeleagă de tim
puriu foarte gravul joc al con
strucției istoriei, sigur sînt, însă, 
că aceste fapte sociale vor avea 
loc. Sigur sînt că relațiile dintre 
membrii societății românești in 
această direcție se vor dezvol
ta. într-o direcție fundamentală 
azi, ce trebuie adîncită și per
fecționată continuu.

Or, pentru psihologia omului 
de mîine aceasta înseamnă o 
mutație începută azi. Pentru 
scriitorul de azi înseamnă apa
riția unui personaj necondițio
nat de vremi, ci, dimpotrivă, 
peste ele. Un întreg mecanism 
sufletesc, cel al omului obișnuit 
care decide, care spune dă sau 
nu pentru el și semenii lui, 
pentru care nu spune altcineva 
da sau nu, în numele căruia se 
vorbește din ce în ce mai puțin, 
chemat fiind să vorbească el 
însuși, în numele lui, este pe 
cale să se constituie, O lume

nu a anarhiei, ci a participării 
multiple, conștiente la decizia 
cu valoare de istorie. O lume a 
democratismului practic și prac
ticat. Oamenii acestei lumi, 
născuți azi, începind a se for
ma în prezent, îi pun și-i vor 
pune scriitorului problemele in
sului cu adevărat stăpîn pe 
sine însuși, nu numai datorită 
rezultatelor materiale ale unei 
civilizații tot mai eficiente, dar 
suveranul său prin forța lui de 
a orienta civilizația creată de el 
spre binele său. Cit de departe, 
cit de aproape ne aflăm de 
acest tip de personaj și respec
tiva realitate socială nu este 
foarte dificil de spus. Anticipa
rea ritmurilor viitorului este, 
într-o oarecare măsură, capabi
lă, pornind de la un timp care, 
după memorabilele cuvinte ale 
unui mare scriitor român, se 
grăbește. Devine posibil eroul 
care crește într-o zi ca alții in
tr-un an. Ce surprize ne va 
oferi această evoluție ? După 
incipientele sigure ale prezen
tului, nu pot fi decit spre binele 
lui și al țării. Că surprizele 
amintite pot și vor deveni in
teresant și valoros fapt literar 
este indiscutabil.

Numit azi lărgirea democra
tismului societății noastre, a 
democratismului socialist, pro
cesul început va genera oameni 
mai puternici și o societate mai 
puternică. Va dezvolta forțele 
moral-politice ale omului și va 
spori aceeași putere lâ nivelul 
colectivității. O societate mult 
cîștigată ca sănătate intelectua
lă, morală și chiar fizică, o so
cietate mult mai robustă în me
canismele sale de a fi și a se 
continua din ea însăși în lumea 
contemporană. își începe isto
ria, foarte fertilă pentru scrii
tor, în anii din urmă. Să-i înțe
legem deci datele umane de azi 
ca pe cel mai mare cîștig la 
care am fost martori și să i le 
anticipăm pe cele de nuine.
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DECRETE
Prin decret prezidențial, tova

rășul Constantin Niță a fost nu
mit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România in 
Republica Democrată Germană, 
în locul tovarășului Vasile Vlad, 
care a fost rechemat în centrala 
Ministerului Afacerilor Externe.

★
Prin decret prezidențial, tova

rășul Ion Moraru a fost numit 
în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Angola.

PLECARE
Duminică dimineața a părăsit 

Capitala trimisul special al pre
ședintelui Republicii Islamice 
Mauritania, Abddalah Ould Dad- 
dah, ministrul dezvoltării ru
rale.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
penl, oaspetele a fost salutat de 
Traian Dudaș, ministrul trans-

porturilor și telecomunicațiilor. 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

A fost de față ambasadorul 
Mauritaniei în România, Sidi 
Bouna O.uld Sidi.

CENTENAR
Duminică au avut loc în Gorj 

numeroase manifestări prilejuite 
de aniversarea centenarului 
nașterii lui Constantin Brâncuși. 
La Casa de cultură a sindicate
lor din Tg. Jiu, de exemplu, 
critici de artă, cercetători știin
țifici, sculptori și pictori din 
București, Craiova, Timișoara, 
Brașov, Cluj-Napoca, din alte 
localități, cunoscători ai vieții și 
operei artistului au luat parte 
la un simpozion „Constantin 
Brâncuși“, prilej cu care au fost 
evocate viața artistului, istoricul 
și semnificația unora din crea
țiile sale, între care monumen
tele ce compun ansamblul 
sculptural din Tg. Jiu.

(Agerpres)

Sosirea ministrului 
afacerilor externe 

și cooperării 
al Republicii Burundi
Duminică după-amiază a so

sit în Capitală ministrul aface
rilor externe și cooperării al 
Republicii Burundi, Bwakiro 
Melchior, care, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
face o vizită oficială în tara 
noastră. Cu acest prilej, minis
trul burundez va conduce de
legația țării sale la lucrările 
celei de-a treia sesiuni a Co
misiei mixte româno-burunde- 
ze de cooperare economică și 
tehnică.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost salutat 
de George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, Gheor- 
ghe Dobra, prim-adjunct al 
ministrului minelor, petrolului 
și geologiei, președintele părții 
române în Comisia mixtă ro- 
mâno-burundeză, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, de alte per
soane oficiale.

A fost de față Gaspard E. 
Karenzo, ambasadorul Repu
blicii Burundi la București.

(Agerpres)

A £ Rubrică de informații realizată

general al miliției yFUX w

ATENȚIE, 
ÎNCEPĂTORI!
Specialiștii în ma

terie au constatat că 
un conducător auto 
ajunge să fie stăpîn 
pe volan după ce a 
parcurs distanța de 
100 000 kilometri. Și 
asta nu oricum, ci în 
condifii diferite de 
timp și anotimp. A- 
ceastă constatare re
amintește conducă
torilor auto că nu 
trebuie să se consi
dere desăvîrșiți în 
momentul trecerii 
probelor la care au 
fost supuși, pentru 
dobindirea permise
lor auio, ignorînd 
experiența. Tuturor 
posesorilor de auto
turisme, cit și profe
sioniștilor, mai ales 
începători, organele 
de circulație din ca
drul miliției le re
comandă prudentă 
deosebită pe drumu
rile publice.

Recent, pe raza 
comunei Perieți (Ia
lomița), Marin Gru
ia, pilotînd autotu
rismul proprietate 
personală cu nr. 
10-B-1010 a produs 
un accident de cir
culație. Din cauza 
nercducerii vitezei 
pînă Ia limita evită
rii oricărui pericol, 
partea carosabilă fi
ind acoperită cu po
lei, a provocat dera
parea și răsturnarea 
în șanțul drumului

(vezi fotografia de 
mai sus). „Curajul“ 
conducătorului auto 
pe un asemenea 
drum s-a soldat cu 
rănirea ușoară a sa 
și a pasagerei care-1 
însoțea. Menționăm 
că evenimentul re
latat s-a petrecut la 
numai 16 zile de la 
primirea de către 
sus-numitul a permi
sului de eonducere. 
Recomandările orga
nelor de circulație se 
impun a fi respecta

te întocmai, întrucît, 
așa eum reiese din 
statistici, jumătate 
din numărul poseso
rilor de permise au
to. le-au obținut in 
ultimii 5 ani.

Drumurile publice 
au devenit tot mai 
afluente, fiecare al 
zecelea cetățean ma
jor fiind posesor de 
permis auto.

„PASIUNEA 
MUZICII"

Nu fiindcă aveau 
aceeași vîrstă (17 
ani) și erau colegi la 
aceeași școală (un li
ceu din Tulcea) dar 
Dan Bădulescu și Fă- 
nel Buhaciov au de
venit buni prieteni. îi 
lega mai ales o pasiu
ne comună : muzica. 
Atit de mult, incit 
au făcut tot posibi
lul să organizeze o 
orchestră. Cum po
sibilitățile lor mate
riale nu le permi

teau realizarea dorin
ței, și cum nu voiau 
"ă se adreseze ni
mănui (se gîndeau Ia 
marea surpriză), au 
recurs — nu vă vine 
să credeți — Ia furt. 
Au sustras bani de 
la diferite persoane, 
circa 45 000 lei. Chiar 
dacă o parte din a- 
ceastă sumă au folo
sit-o pentru cumpă
rarea instrumentelor 
muzicale, fapta lor a 
produs o surpriză 
mult mai mare — 
neplăcută, evident — 
decit pasiunea lor 
pentru muzică.

CALUL 
DE DAR

Dacă, așa cum 
spune proverbul, 
„Calul de dar nu se 
caută după dinți“, 
nici Liceanu Zisu din 
comuna Dascăiu (Il
fov) nu s-a între
bat de ce i se cere 
un preț atît de mic.

A numărat 1 500 lei și 
s-a grăbit să ducă 
calul cumpărat în 
grajdul său, bucu- 
rîndu-se de acest 
neașteptat chilipir. 
Numai că cei doi 
geambași, Marian 
Amza din comuna 
Petrichioaia și Toma 
Petrișor din Bucu
rești, strada Scum- 
piei, au fost depis
tați și reținuți la 
postul de miliție 
Dascăiu. Furaseră 
calul din grajdul 
cooperativei agricole 
de producție Petri
chioaia. Calul a fost 
restituit păgubașilor, 
iar cei doi geambași 
urmează să primeas
că „darul cuvenit“. 
Dar chilipirgiii... ?

CUM 
SE JOACĂ 
COPIII ?

Știm cum se joacă 
copiii. La fel ca și

noi în copilărie. 
Dar nu e mai puțin 
adevarat că imagi
nația lor este de 
foarte multe ori 
mult mai bogată, iar 
jocurile, rezultate 
din ea, devin tot de 
atîtea ori periculoa
se. Este și cazul 
băiețelului de 3 ani, 
Cătălin Goicea, din 
comuna Modelu, ju
dețul Ialomița. Ră
mas singur acasă și 
jueîndu-se cu o pun
gă de plastic și-a 
tras peste cap „că
ciula“ transparentă. 
A fost găsit în co
mă, asfixiat. Cu 
toate intervențiile 
cadrelor sanitare n-a 
mai putut fi salvat, 
învățămintele aces
tui tragic fapt sint 
lesne de înțeles de 
către părinți.

Rubrică realizată de 
VASILE RAVESCU

STUDIIND TAINELE CHIMIEI
Aspect din laboratorul țcolii generale nr. 198, București 

(prof Georgeta Vlădescu)
• Foto : O. PLECAN

CONCURSURI DE ADMITERE 
IN INSTITUȚIILE MILITARE 

DE ÎNVĂȚĂMÎNT
Ministerul Apărării Naționale organizează concursuri de 

admitere, pentru anul școlar 1976/1977, în următoarele insti
tuții militare de învățămînt :

• Liceele militare : în perioada 15—27 iunie 1976.
• Școlile militare de maiștri și subofițeri : în perioada 

1—10 iulie 1976.
• Academia militară — facultățile tehnice.
® Institutul de medicină și farmacie București — Faculta

tea de medicină militară.
• Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn“ — secțiile de 

marină militară și civilă.
• Școlile militare de ofițeri activi : în perioada 10—20 iulie 

1976.
Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere 

la una din aceste instituții militare de învățămînt vor de
pune cereri de înscriere, pînă la 10 aprilie 1976, astfel :

— cei din viața civilă, la centrele militare județene (de 
sector) pe raza cărora domiciliază :

— militarii în termen, la organele de cadre ale unităților 
militare din care fac parte.

Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa 
comandanților de garnizoane, comandanților unităților mili
tare ale Ministerului Apărării Naționale și centrelor militare 
județene (de sector) pe raza cărora locuiesc.

(Urmare din pag. I)

că „o leacă“ însemnau, de fapt, 
cîțiva kilometri buni și lăți.

Am intrat „în școală“ : două 
„clase“, o tablă ciobită, o har
tă zdrențuită, o mașină de so
cotit cu vreo trei bile, vreo 
trei cărți pe un raft, iar lin
gă ele, arhiva școlii — niște ca
taloage și matricole ferfeniță.

Mirosea a pustiu !
A venit prima seară. Liniște 

căzînd peste timp și peste, tot. 
Și, poate m-ar fi speriat liniș
tea pe care o căutasem, dar 
pe care o găsisem prea densă, 
dacă n-ar fi sosit niște femei 
să vadă pe „învățătoriță“. Mi-au 
adus un blid de păstăi și un 
codru de pîine de secară.

Priveam zadiile lor virstate, 
cămășile aspre, fețele tăbăcite 
de timpuri. Mîncam și le pri
veam. Nu ziceau nimic. Doar 
privirea lor spunea că-ml pot 
fi mame. Să nu-mi fie teamă 1

Au plecat tîrziu. De la ușă, 
una s-a întors, privind peste 
mine :

— Dumneata ești tare tineri
că... Poate că n-o să-ți placă 
la noi...

Nu era locul și timpul să spun 
ce gindeam eu. Știu că eram 
hotărită in seara aceea, să
Un P.S. PENTRU REDACȚIE

dorm, și, apoi să-mi placă totul.
„Totul“ spus cu atita hotă- 

rîre, cred că e farmecul acelor 
ani în care distanțele se pot 
comprima, greutățile pot dispă
rea, clipele sint înalte și lumi
noase, iar tu, treci ca un me
teor luminos care te aprinzi 
mereu de fiecare dată, și-n ar
derea ta curg rîuri de fapte 
mai mari ori mai mici, după

NIMIC NU
puterea brațelor tale, după mă
rimea sufletului tău !

Știu că am îndeplinit un ri
tual deosebit în seara zilei de 
Intîi septembrie. începeau 
cursurile. „Curat și luminat“, 
cum spun descîntecele bătrîne- 
lor de pe aici, m-am așezat la 
masa șchioapă ce ținea loc de 
catedră, și am început să aș
tept școlarii, părinții, florile, 
urările și tot ce vreți dumnea
voastră. N-aveam ceas, iar soa
rele urca anevoie paste Măgu
ra. Un soare obositor. Peste 
geam se plecau niște crengi cu

Mi-am asumat un mare risc incercind să con
ving o tînără învățătoare că viața la țară, pro
fesarea aici nu înseamnă cîtuși de puțin re
semnare, izolare de lume. Mă veți înțelege de ce 
n-am vrut să adopt tonul moralizator ; sinceri
tatea tinerei nu merita o dăscăleală. Am socotit 
că e mai potrivit să-i prezint un crîmpei din 
viața mea. Poate voi clinti ceva din credința ei. 
Aș fi vrut să-i spun că poți fi singur prin pu
ținătatea preocupărilor și intereselor, prin trăi
rea ternă a profesiei și a vieții, în chiar inima 
Capitalei. După cum, viața și profesia îți pot fi 
populate, ca-n plină Capitală, prin ceea ce faci 
si gindești, prin ardere continuă pentru profe
sie și intr-un cătun cu 50 de familii. îmi dau sea
ma că e greu de crezut. Eu trebuia să stau aici, 
poate, trei ani, și am stat 20 » aici am dat țării 
primii intelectuali din sat, aici mi-am întemeiat 
o familie, aici am crescut un fiu care are azi 18
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GIMNASTICĂ

O reușită întrecere a gratiei 
și măiestriei sportive

Loturile republicane de gim
nastică au Inaugurat, sîmbătă la 
amiază, seria importantelor con
cursuri internaționale din anul 
olimpic 1976. în timp ce selec
ționata masculină a întîlnit, la 
Ruse, echipa Bulgariei, la Bucu
rești, în Sala Fleieasca, noul 
„val“ al gimnasticii noastre fe
minine a evoluat în compania 
reprezentativei Angliei, oferind 
o reușită întrecere a grației și 
măiestriei sportive. Solista prin
cipală, tînăra campioană euro
peană Nadia Comăneci a în- 
cîntat privirile spectatorilor, 
prezentînd un program de o 
înaltă ținută, cu o suită de e-

HANDBAL

• Meciul Romănia-Anglia - o 
verificare utilă • Multipla cam
pioană europeană Nadia Comă
neci, răsplătită cu vii aplauze • 
Selecționatele feminină și mas
culină se deplasează miercuri in 
S.U.A.

xerciții dificile și atractive, fi
ind răsplătită cu vii aplauze la 
„scena deschisă“. De altfel, ta
lentata gimnastă din municipiul 
Gh. Gheorghiu Dej a dominat 
întrecerile atit la probele im
puse cit și la cele liber alese, 
obțlnînd note excelente : 9.90 la 
paralele și sol, 9,85 la sărituri și

S-a încheiat campionatul feminin 

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - 
campioană pentru a opta oară!
S-a consumat și ultimul act 

al diviziei feminine de handbal, 
ediția 1975—1976, care s-a des
fășurat, ca și competiția mascu
lină, sub forma de turnee de 
sală, avînd ca protagonistă for
mația Universitatea Timișoara, 
deținătoarea trofeului de cam
pioană. Prezentînd un lot mai 
omogen și valoros, cu interna
ționalele Doina Cojocaru, Nicu- 
lina Iordache. Cristina Petro- 
vici, Ibadula Luțaș etc., handba
listele din Timișoara, pregătite 
de antrenorul Constantin Lache, 
au condus întrecerea de la pri
mele etape, reușind, în final, să 
se detașeze de celelalte compe
titoare și să cucerească, pentru 
a 8-a oară, tricourile de campi
oane naționale. Victoria netă a 
timișorencelor a fost facilitată 
și de evoluția sub așteptări a 
principalelor adversare din se
zonul trecut, Universitatea Bucu
rești — vicecampioană și I.E.F.S. 
— campioană în 1973 și 1974. In 
prima parte a campionatului, a- 
cestea s-au dovedit inconstante, 
arătînd o pregătire necorespun
zătoare, ilustrată de mai multe 
eșecuri în fața unor echipe mo
deste, din partea inferioară a 
clasamentului.

Jocurile din ultimele două 
turnee, disputate la București 
și Timișoara. între 5 și 15 fe
bruarie, au fost ceva mai ani-

mate și atractive. Formațiile 
situate în zona retrogradării au 
luptat cu multă ambiție, obți- 
nind puncte prețioase în con
fruntările cu echipele fruntașe. 
O revenire spectaculoasă au 
marcat Rapid, Confecția Bucu
rești și, mai ales, Constructorul 
Baia Mare, care deținea „lan
terna roșie“ in etapa a 15-a. 
Handbalistele de la Rapid, cu 
maestra emerită Ana Stănișel 
și Victoria Amarandei în verVă 
de joc și poftă de goluri, au 
repurtat patru victorii catego
rice în etapele 16—20, dintre 
care amintim scorul de 18—10 
cu Voința Odorhei, clasată pe 
locul 2. Rezultate surpriză a 
înregistrat noua promovată, 
Constructorul Baia Mare, care 
a dispus de I.E.F.S. (10—8), 
Textila Buhuși (12—11). Voin
ța Odorhei (13—12) și a întrecut, 
în etapa a 19-a. pe campioana 
republicană, cu 13—11. O com
portare frumoasă a avut tinăra 
formație Progresul București, 
antrenată de fostul internațio
nal- Pompiliu Simion, care a 
urcat pe podiumul de onoare, 
depășind în clasament pe Uni
versitatea București și I.E.F.S. 
Rulmentul Brașov, cu 16 în- 
fringeri, s-a clasat pe ultimul 
loc și a revenit în divizia B.
(M.L.)

9,70 la bîrnă, In prima zi de 
concurs. Nadia Comăneci a fost 
secondată, cu succes, de tinere
le coechipiere Teodora Ungu- 
reanu, Georgeta Gabor, Anca 
Grigoraș, Mariana Constantin și 
Alina Goreac, care la fel, au 
primit note bune. Din formația 
Angliei s-au remarcat tinerele 
gimnaste : Avril Lenox, Ellaine 
Willett și Barbara Slater,

Ieri dimineața, peste 3 000 de 
spectatori au urmărit cu viu in
teres exercițiile liber alese, în 
care competitoarele s-au între
cut pe sine, prezentînd o serie 
de elemente tehnice in premieră.

Echipa României a realizat o 
victorie categorică, 383,20 punc
te față de 367,50 puncte ale for
mației Angliei. In clasamentul 
individual, Nadia Comăneci a 
ocupat primul loc, cu 78,25 punc
te, urmată de Teodora Ungu- 
reanu și Anca Grigoraș cu cîte 
77,65 puncte, Alina Goj-eac cu 
75,75 puncte și Avril {Șenox cu 
75,25 puncte.

Miercuri 18 februarie, lotul 
feminin și selecționata mascu
lină, avînd în componență pe 
campionul mondial la proba de 
inele, Dan Grecu, vor porni în- 
tr-un turneu, de două săptămini, 
în S.U.A. și Canada. La întoar
cere, lotul feminin va evolua în 
R.F. Germania.

M. LERESCU

ATLETISM

Campionatele 
republicane 
universitare

în cadrul campionatelor repu
blicane universitare, de atletism 
pe teren acoperit, desfășurate 
sîmbătă și duminică în Capitală, 
sprinterul Claudiu Șușelescu a 
ciștigat proba de 60 m plat cu 
6”4/10, timp ce egalează cea mai 
bună performanță mondială de 
sală pe această distantă.

Dorina Cătineanu a terminat 
învingătoare in două probe : să
ritura in lungime — 6,20 m și 
60 m plat — 7”4/10, iar Mihaela 
Loghin s-a clasat pe primul loc 
în proba de aruncarea greutății, 
cu rezultatul de 17,74 m.

FOTBAL

Cu două 
înaintea

Cu două săptămini înaintea 
reluării activității competițio- 
nale, echipele din divizia A au 
susținut, sîmbătă și duminică, 
fără excepție, meciuri cu carac
ter de verificare și omogeniza
re. Rîndurile ce urmează vă 
propun o trecere în revistă a 
acestor întllnirl.

® STEAUA a primit sîmbătă, 
pe terenul II din complexul său 
din bd. Ghencea, replica e- 
chipei SPORTUL STUDEN
ȚESC. Liderul, în vervă deose
bită, s-a impus categoric, con- 
ducind la un moment dat cu 
4—0, prin golurile înscrise de 
Iordănescu (2), Ion Ion și Zam
fir. Studenții — lipsiți de apor
tul lui Răducanu — gripat —au 
marcat golul de onoare prin 
Marica. Ștefan Covaci aprecia 
la sfirșitul jocului buna circula
ție a balonului la formația mili
tară. Așadar, Steaua — Sportul 
studențesc 4—1 (2—D).

o RAPID s-a arătat în pro
gres față de evoluțiile anterioa
re, progres insuficient, insă, 
pentru a putea depăși echipa 
maghiară BEKESCSABA, mai 
cu seamă că Pop a trimis min
gea in propria-i poartă, la sco
rul de 1—0 în favoarea giuleș- 
tenilor. In poarta oaspeților a 
marcat Grigoraș, prezent, ca și 
Marin Florm, deseori in careul 
advers. Scor final : 1—1 (1—1).

• OLIMPIA SATU MARE a 
repurtat o nouă victorie de pal
mares, dispunînd cu 2—1 (0—1) 
de VIDEOTON, echipă clasată 
pe locul 3 în campionatul Un
gariei. Antrenorul emerit Colo- 
man Braun-Bogdan, spectator la 
această partidă, ne-a declarat 
telefonic : „Jocul a fost plăcut, 
antrenant, desfășurat in condiții 
de deplină sportivitate. Gazdele, 
conduse la pauză cu 1—0, s-au 
dovedit mai bine pregătite fizic, 
dominînd jocul în repriza se
cundă. Ambele goluri ale local
nicilor le-a înscris Iancu“.

• A.S.A. TG. MUREȘ a cîș-

săptămini 
startului

tigat cu 2—0 (1—0) lntîlnirea cu 
formația poloneză STAL RZES- 
ZOW. Au marcat : Gligore și 
Mureșan.

• S.C. BACAU a avut ieri ca 
parteneră pe FAMOS SARA
JEVO, echipă care activează în 
campionatul secund al Iugo
slaviei. Sport Club a învins cu
2— 1 (2—0), prin golurile reali
zate de Volmer (din 11 m) și 
Chitaru. A fost folosit o repriză 
și Botez, care și-a satisfăcut sta
giul militar, dar a părăsit clubul 
Steaua fără a primi dezlegare.

<9 O înfringere categorică : 
POLITEHNICA TIMIȘOARA : 
0—4 (0—1) cu GORNÎK ZABRZE!

• F.C. BIHOR — „U" CLUJ- 
NAPOCA 0—2 (0—0). Punctele 
oaspeților au fost marcate de 
Luchescu și Bigan (autogol) • 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — JIUL 
1—0 (0—0), Lupu este autorul 
singurului gol al partidei. Din 
formația Jiului a absentat Roz- 
nai, plecat, fără aprobarea clu
bului, la F.C. Baia Mare e 
U.T.A. — F.C.M. REȘIȚA 4—0 
(1—0). Au înscris Broșovschi 
(din 11 m), Giurgiu, Uilecan 
(din 11 m) și Bojin (autogol), 
acesta din urmă jucind în re
priza a II-a fundaș stingă ! • 
F.C. ARGEȘ — UNIV. CRAIO
VA 2—1 (0—0). Au marcat : 
Roșu, Dobrin (din lovitură liberă 
de la 18 m), respectiv Dașcu • 
C.S. TÎRGOVIȘTE — DINAMO
3— 4 (2—0). Autorii golurilor : 
Niță, Economu (2) — pentru 
gazde, Custov, Lucescu, Dumi- 
trache și Dudu Georgescu — 
pentru oaspeți. La scorul de 
1—0, în minutul 13, Dudu Geor
gescu a ratat o lovitură de la 11 
m • PETROLUL PLOIEȘTI — 
F.C. CONSTANȚA 1—0 (0—0). 
A marcat Pisău.

O C.F.R. PAȘCANI — POLI
TEHNICA IAȘI 0—1 (0—0). A 
înscris Doru Ionescu.

DUMITRU VIȘAN

e La Clermont Ferrand se 
desfășoară tradiționalul concurs 
internațional de lupte „Memo
rialul Roger Coulon“.

în competiția de lupte libere, 
sportivul roman Petre Coman 
(categ. 62 kg) l-a învins in pri
mul tur pe elvețianul Kuhn. iar 
în turul doi l-a întrecut pe vest- 
germanul Brockhoff. La greco- 
romane,, Ion Păun (categ. 62 
kg) l-a întrecut în primul tur pe 
iugoslavul Fregici. iar în turul 
următor a pierdut la luptătorul 
bulgar Lazarov. în limitele ca
tegoriei 82 kg, Ion Enache a

prune brumării, iar vrăbiile 
imi luau auzul.

Abia spre amiază a venit o 
mamă cu fetița ei. De atita stat 
singură, uitasem ce așteptam... 
Așa am început primul an. O 
clasă în care trebuiau să vină 
38 de elevi dar in care abia 
adunam 11—12.

Cum de nu aveau oamenii 
încredere în școală 7 Cit voi

TE AȘTEAPTĂ
5

putea alerga prin tot satul ? Și 
alergam. Acesta e termenul 
exact. Seara eram la ei, dimi
neața tot acolo. Cine mai .poate 
ști ? Cred că am alergat „o 
leacă“.

Cind cel de la raion au văzut 
că dintre cei repartizați numai 
eu am rămas s-au speriat și 
mi-au oferit alt sat cu „ceva 
condiții“.

Am refuzat. Atunci mi-am 
fixat pentru totdeauna drumul 
meu, chiar dacă acesta era la 
1 000 km departe de unde mă 
născusem. în primul an am șco
larizat 18 elevi și am inițiat 
cîțiva adulți în tainele alfabetu-

ani. Esențial mi se pare că nu m-am considerat 
nici o clipă frustrată, handicapată în profesie 
pentru că sediul unde o practic nu se află în- 
tr-un oraș, dar nici eroină. Mersul evenimente
lor, solicitările școlii și ale obștei nu m-au lăsat 
să mă plictisesc, să pierd ritmul prezentului și 
pe cel al viitorului, să tînjesc după altceva. Nu 
mă consider, profesional vorbind, în urma co
legilor de breaslă din oraș. Ceea ce poate unii 
dintre ei au avut mai lesne, fără mari osteneli, 
mai la îndemină, eu a trebuit să caut, să fac, să 
obțin ; a trebuit să veghez asupra_ mea insămi 
să nu rămin in urmă. Ca să ai răbdarea unor 
împliniri mai încete, mai puțin spectaculoase, 
dar cu atît mai durabile, trebuie să fii tare, să-ți 
faci plină viața... pină la introducerea luminii e- 
lectrice și instalarea televizoarelor. Mai cu sea
mă, trebuie să iubești nespus profesia și să nu 
faci pasiune pentru ea în legătură cu spațiul 
geografic unde o practici ; dacă faci asta, evi

lui. Dintre sutele de chi
puri — rețin o Ileana din 
Onceni. Silabisea cu rivnă deși 
era de vîrsta mea. Atunci sim
țeam că-s „prea tinerică“ pen
tru cit aveam de lucru. Acesta 
era necazul meu. Nu puteam 
să le fac pe toate dintr-o dată.

Satul care dormitase secole 
Întregi, care nu putuse pătrunde 
la nici una din școlile din afara

V

la. el pornesc toate firele vieții 
satului nostru. Anii nu l-au o- 
bosit.

Zilele acestea am fost cu co
piii la săniuș. Urcam și cobo
ram panta amintindu-mi cuvin
tele lui Iorga despre copilărie. 
Alvin Toffler e îngrijorat de 
perspectiva viitorului. Eu pășesc 
prin acest viitor de două de
cenii.

„DE-
lui, dorea să facă totul acum ; 
să clădească școală, să facă 
drum, să cumpere radiouri, să-și 
facă cojoace și cizme cu .toc, să 
facă electrificare, și, dacă se 
poate, copiii să învețe carte cit 
mai repede. Febra aceasta a ne
răbdării a fost epidemia acelor 
ani. Săpam, căram piatră, cin- 
tam la cămin pînă răgușeam, ne 
certam cînd bărbații iși mai ie
șeau din matcă. Alături de noi, 
cei cu un picuț de școală, mun
ceau colegi care aveau șapte 
clase. Citeau, făceau planuri și 
se trudeau cum rar mi-a fost 
dat să văd. Unul dintre ei e azi 
secretarul de partid din sat. De

A GATA"
Ar fi un neadevăr dacă aș zice 

c-a fost ușor. A fost foarte greu. 
Dar din această confruntare am 
ieșit mai călită, mai puternică, 
mai bogată cum n-a fost nimeni 
niciodată.

Stă in puterea noastră să ale
gem dintre frumuseți pe aceea 
care este cu adevărat frumoasă. 
Stă în puterea noastră să vrem, 
să împlinim. Uneori îmi pun în
trebarea, care ar fi fost realiză
rile mele dacă aș fi avut condi
țiile dascălilor care sosesc azi 
în Văleni ? (N-aș vrea să înțe
legeți că avem chiar și metrou). 
Și-mi răspund singură : c-am 
fost născută pentru timpul acela

în care am pornit la drum. Să 
te depășești pe tine e singura 
condiție necesară de a trăi. Fie
care clipă risipită in mediocri
tate e o catastrofă. Fiecare oră 
împrăștiată pe nimicuri Înseam
nă pierdere ireparabilă.

Atunci ce înseamnă trei ani 
pe care ți-i cere țara să stai în- 
tr-un loc, unde ea, țara, n-a pu
tut să facă zgîrie-nori și alte 
minunății... Trei ani, lingă cei 
19—20 ai tăi, înseamnă de fapt 
3 ani înmulțit cu 50, ori cu 20, 
ori cu 270, ori cu „n“ copii, în
seamnă trei ani de bucurii ori 
necazuri cu care ființa ta se va 
împodobi, va împodobi totodată 
universul acesta dintre Dunăre 
și Mare, dintre Dunăre și O- 
cean. Și nu-i puțin lucru ! Trei 
ani, nu înseamnă totul, dar în
seamnă mult atunci cînd ființa 
patriei tale trebuie înălțată pe 
catargul universalității.

în trei ani vor înflori meri și 
buruieni, vor ieși trei rînduri 
de păsări călătoare, vor învăța 
trei rînduri de copii să scrie 
pe „a“, hidrocentralele de pe 
Olt vor fi aproape gata... In trei 
ani se vor tipări atîtea cărți pe 
care nu le vom citi într-o viață 
de om. Iar cerul acesta din 
nord, ori din sud, va fi tot a- 
cela, al țării mele sub care eu, 
tu, noi, sîntem datori să urcăm 
treptele veacului nostru.

cîștigat in primul tur la po
lonezul Masternak, iar în turul 
doi a pierdut la bulgarul Ivanov.

e Finala probei de simplu din 
cadrul turneului de tenis de Ia 
Toronto se va disputa între sue
dezul Bjdrn Borg și americanul 
Vitas Gerulaitis. în semifinale, 
Borg l-a eliminat cu 6—3. 6—1 
pe Marty Riessen, în timp ce 
Vitas Gerulaitis l-a întrecut cu 
6—3, 6—3 pe românul Ilie Năs- 
tase.

în semifinalele probei de du
blu, perechea Năstase (Româ
nia). Metreveli (U.R.S.S.) a în
vins cu 5—7, 6—2. 6—4 cuplul 
Case, Maștera (Australia). A 
doua finalistă este perechea Fil- 
lol (Chile), McMillan (R.S.A.), 
care a dispus cu 6—2, 6—4 de 
cuplul Gerulaitis, Roche.

© Campionatele europene de 
tenis de masă se vor desfășura 
anul acesta, intre 27 martie și 
4 aprilie, in capitala Cehoslova
ciei și vor reuni sportivi și 
sportive din 26 de țări. Trage
rea la sorți in diferitele probe 
ale competiției va avea loc la 
18 februarie la Praga.

încheierea 
Jocurilor 
olimpice 
de iarnă

Cu proba de sărituri pe schi
uri de la trambulina mare, 
s-au încheiat duminică întrece
rile celei de-a 12-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck. încă din zorii zilei 
zeci de mii de spectatori s-au 
adunat în jurul trambulinei de 
la Bergisel, acolo unde mai ar
dea flacăra olimpică, pentru a 
asista la disputa zburătorilor pe 
schiuri, care la fiecare ediție 
închide feericul spectacol al 
Olimpiadei albe.

Cu două sărituri in jur de 
100 m, executate într-un stil 
impecabil, Karl Schnabl, în vîr
stă de 21 de ani, a cucerit tit
lul olimpic, secundat în mod nu 
mai puțin strălucit de mezinul 
echipei austriece, Anton Inna- 
uer (elev in vîrstă de 17 ani, 
totodată și autorul celei mai 
lungi sărituri a concursului — 
102.5 m.

Turneul olimpic de hochei pe 
gheață (grupa A) s-a încheiat 
cu victoria echipei U.R.S.S., care 
cucerește pentru a 4-a oară con
secutiv medalia de aur la Olim
piada albă. în ultimul meci, ho- 
cheiștii sovietici au intrecitt cu 
scorul de 4—3 (0—2. 2—0, 2—1) 
formația Cehoslovaciei, intr-un 
joc de Înalt nivel tehnic dispu
tat în fața a 12 000 de spectatori. 
Clasamentifl final al grupei A : 
1. U.R.S.S. ; 2. Cehoslovacia ; 3.
R. F. Germania ; 4. Finlanda ; 5.
S. U.A. ; 6. Polonia.

Iată clasamentul final pe me
dalii al celei de-a 12-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de iarnă : 1. 
U.R.S.S. — 13 medalii de aur, 
6 de argint și 8 de bronz ; 2. 
R.D. Germană (7-5-7) ; 3. S.U.A. 
(3-3-4) ; 4. Norvegia (3-3-1) ; 5. 
R.F. Germania (2-5-3) ; 6. Fin
landa (2-4-1) ; 7. Austria (2-2-2); 
8. Elveția (1-3-1) ; 9. Olanda 
(1-2-3) ; 10. Italia (1-2-1) ; 11.
Canada (1-1-1) ; 12 Anglia
(1-0-0) ; 13. Cehoslovacia (0-1-0): 
14. ȚJchtenstein (0-0-2) ; 15. Sue
dia (0-0-2) ; 16. Franța (0-0-1).

★
Pentru prima oară. Congresul 

nostru se va ține pe o anumită 
temă și anume „Rolul educativ 
a! presei sportive“ — a declarat 
președintele Asociației inter
naționale a presei sportive 
(A.I.P.S.), Frank Taylor. in
tr-un interviu acordat cores
pondentului ziarului „Soviețki 
Sport“. Următorul congres al 
A.I.P.S. va avea loc în Mexic.

în ceea ce privește activitatea 
centrului de presă al Jocurilor 
de la Innsbruck, la început nu 
totul a mers bine, a spus Taylor. 
Cel mai greu a fost cu acredita
rea ziariștilor. Ar trebui să aibă 
loc o discuție separată despre 
felul cum au fost acreditați la 
centrul de presă reprezentanții 
postului de radio „Europa libe
ră“. Aceștia nu au și nu pot 
avea nimic comun cu A.I.P.S. 
Eu am fost de acord cu hotărî- 
rea C.I.O. de a li se anula acre
ditarea, a precizat F. Taylor.

PERFECȚIONAREA
PROFESIONALĂ

dent, poți cădea în tristețea așa-zisei singură
tăți.

Poate că și eu ar fi trebuit să-mi invidiez co
legii care au nimerit Ia oraș. Mă întreb insă, 
azi, dacă nu ei sint cei care trebuie să mă in
vidieze pe mine. Precum medicul care nu se 
poate forma ca medic adevărat decit la școala 
circumscripției sanitare sătești, așa și dascălul 
nu poate deveni dascăl, legat prin mii de fibre 
de școală, copii șl profesie, fără să fi trecut ani 
buni prin școala satului, acolo unde tu trebuie 
să-ți formezi experiența, tu trebuie să-ți fii cel 
mai bun sfătuitor, să știi să te înveți pe tine 
însuți. Aici, Ia sat, unde nu e totul „de-a gata“, 
și ca să fie „gata“ trebuie să pui umărul zdra
văn. In cariera noastră mica tocmeală „de ce 
să fie obligatoriu trei ani la postul repartizat, 
în speță Ia sat, și nu unul singur, făcut prin ro
tație de către toți 7" — este neavenită. Aproba
rea acestei idei ar presupune acceptarea neade

vărului că viața de dascăl la sat reprezintă un 
exil, care trebuie să dureze cit mai puțin. Eu 
aș spune chiar că ar trebui să existe obligati
vitatea ca dascălul să stea patru ani. întrucît un 
tinăr ca să realizeze un autentic debut in pro
fesia de învățător, trebuie să ducă o clasa intii 
pînă la absolvirea ciclului primar, deci patru ani 
și nu unul. Cine se gindește atit de acut la el 
ori în primul rind la el, n-are ce căuta în pro
fesia de dascăl, în care trebuie să uiți de tine 
sau să-ți aduci aminte de tine numai atunci 
cînd oglinda celor 30—40 copii pe care îi formezi 
te reflectă.

V-am scris și dumneavoastră ea să mă explic 
de ce n-am recurs Ia verdicte: „n-ai dreptate“, 
„nu-ți iubești profesia", „n-ai simțul responsabi
lității". îmi place să cred că, dacă n-am con- 
vins-o pe tinăra mea colegă, poate — poate am 
pus-o măcar pe ginduri.

N. B.

(Urmare din pag l)

tul nostru județean iși prevede 
ca în colaborare cu ceilalți fac
tori, să recruteze și să partici
pe nemijlocit la calificarea in 
această perioadă a peste 12 309 
de tineri. în acest scop au și 
fost deschise 25 de cursuri de 
calificare de scurtă durată pe 
șantiere și în unitățile indus
triale. Programul nostru preve
de, de asemenea, deschiderea pe 
platforma chimică a unei „Po
litehnici muncitorești pentru ti
neret“, în care să fie cuprinși 
toți tinerii combinatului. Con
cursurile și olimpiadele pe me
serii vor răspunde și ele în
tr-o mai mare măsură aceluiași 
deziderat al îmbunătățirii ni
velului de pregătire profesiona
lă a tinerilor. în toate organi
zațiile se află în pregătire con
cursuri și olimpiade pentru 
strungari, frezori, mineri, con
structori, conducători auto, pen
tru tinerii din comerț. La faza 
de masă a acestor concursuri 
vor participa peste 13 000 de 
tineri. De o reală eficiență 
s-au dovedit consfătuirile cu ti
nerii pe specialități : chimiști, 
energeticieni. comerț-cooperație, 
cadre didactice din învățămîn- 
tul profesional, și care vor con
tinua și în acest cincinal, fiind

în întregime orientate spre dez
baterea și găsirea modalităților 
optime de ridicare a nivelului 
de pregătire profesională a tu
turor categoriilor de tineri și 
creșterea mai substanțială, pe 
această cale, a contribuției lor 
la realizarea sarcinilor econo
mice ale colectivelor din care 
fac parte.

în cursul lunii ianuarie. la 
Direcția județeană pentru pro
blemele de muncă și ocrotiri 
sociale au fost inregistrate 878 
de cereri din care 538 tinere 
fețe. Pentru a veni operativ in 
sprijinul rezolvării acestor ce
reri. prin intermediul secreta
rilor U.T.C. din toate unitățile 
am acționat pentru încadrarea 
lor acolo unde se reclama ne
voia unei forte de muncă su
plimentare. în numai prima 
parte a lunii am soluționat, ast
fel, 527 de cereri. Am relatat 
acest aspect pentru a preciza 
că eforturile noastre vor fi 
îndreptate în egală măsură in 
direcția recrutării și calificării 
tinerilor pentru noi obiective in
dustriale, pentru celelalte în
treprinderi, dar și pentru re
zolvarea cu maximă operativita
te a cererilor de încadrare a 
tinerilor care se prezintă la 
oficiile de repartizare a forței 
de muncă.
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Președintele Republicii Plenară a C.C. al

Venezuela a primit pe ministrul P.C. Portughez
I

român al minelor, petrolului
și geologiei

In cadrul vizitei oficiale între
prinse in Venezuela, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Bujor Almășap, a fost primit de 
președintele Republicii Vene
zuela. Carlos Andres Perez.

C’u acest prilej, ministrul ro
mân a transmis. în numele to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și al tovarășei 
Elena Ceaușescu un mesaj de 
salut și cele mai bune urări de 
fericire și sănătate președinte
lui Republicii Venezuela și 
doamnei Blanquita. Rodriguez 
de Perez.

Mulțumind, președintele Car
los Andres Perez a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
C.eăușescu salutul său și urări 
cordiale de sănătate și fericire.

în cursul întrevederii au fost 
discutate probleme privind dez
voltarea cooperării economice

dintre România și Venezuela, în 
special în domeniul petrolier.

La întrevedere a participat 
Petrache 
României la

întrevedere a
Dănilă, ambasadorul 

Caracas.
★

prezenței sale în 
Bujor Almășan a

în timpul 
Venezuela. ___
avut convorbiri cu Valentin Her
nandez Acosta, ministrul mine
lor și hidrocarburilor, referitoa
re la realizarea unor acțiuni de 
cooperare intre cele două țări.

A fost semnat un document 
privind cooperarea româno-ve- 
nezueleană 'n recuperarea se
cundară și terțiară a zăcămin
telor de petrol din Venezuela.

în același timp, ministrul ro
mân a conferit t cu președintele 
companiilor de stat „Petroleos 
de Venezuela“ și al ..Corpora
ției venezuelene a Guyanei“ 
legătură cu 
cooperare.

La I.isabona a avut loc o 
plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Portughez, în cadrul căreia 
au fost examinate probleme 
legate de elaborarea noii 
Constituții a țării, precum și 
pregătirile pentru viitoarele 
alegeri pentru Adunarea le
gislativă a Portugaliei. Co
mitetul Central al P.C. Por
tughez s-a pronunțat pentru 
încheierea în cel mai scurt 
timp a elaborării constituției, 
pentru a se legaliza astfel 
regimul democratic din Por
tugalia. Totodată, C.C. al 
P.C. Portughez a adresat un 
apel cetățenilor țării să vo
teze la viitoarele alegeri pen
tru forțele de stingă. în inte
resul apărării cuceririlor re
voluției portugheze.

Comitetul Central a hotărît 
convocarea, la 14 martie, a 
Conferinței Naționale a P.C. 
Portughez, la care vor fi e- 
xaminate problemele legate 
de alegerile pentru Adunarea 
legislativă.

t

Un comunicat militar dat pu
blicității. duminică, la Luanda și 
reluat de agențiile internaționale 
de presă anunță că Forțele ar- 

j mate populare de eliberare an
goleze, sub conducerea M.P.L.A., 
au preluat controlul unui alt 
oraș important din Angola — 
Luso, situat in sud-estul țării. 
Eliberarea orașului Luso permi
te Guvernului Republicii Popu
lare Angola să-și instituie un 
control efectiv și deplin asupra 
căii feroviare transangoleze, 
prin care se realizează comuni
cația directă între regiunile din 
estul și vestul Angolei. După 
cum se precizează în comunicat, 
forțele Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei controlează, 
în prezent, principalele localități 
din regiunea Benguela.

De asemenea, în nord, în îm
prejurimile localității San Sal
vador. acțiunile forțelor M.P.L.A. 
au fost încununate de succes, cu- 
cerindu-se orașul Cuimba.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse informează că u- 
nități ale forțelor armate sud
africane — care au pătruns pe 
teritoriul Republicii Populare 
Angola — s-au instalat pe o așa- 
zisă linie de apărare, la 25 km 
în interiorul teritoriului angolez, 
sub pretextul apărării regiunilor 
de frontieră dintre cele . două 
state.

în cadrul ceremoniei de depu
nere a jurămîntului de către co
misarii provinciali, președintele 
Republicii Populare Angola, A- 
gostinho Neto, a declarat că in

în
unele posibilități de

viena: Vizita delegației Consiliului
Național al f.U.S. din România

„Programul de acțiune națională" 
prezentat de președintele

Libanului

a sosit la 
a Consiliului

Duminică seara
Viena o delegație
Național al Frontului Unității 
Socialiste din Republica Socia
listă România, condusă de tova
rășul Iosif Uglar, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. secretar 
al Consiliului Național al F.U.S., 
care, la invitația conducerii

Populist Austriac, în- 
o vizită

SIMPOZION ASUPRA 
INFORMAȚIILOR ÎN 
JĂRILE NEALINIATE

Pregătirile pentru simpo
zionul asupra informațiilor în 
țările nealiniate, care ur
mează să aibă loc, între 26 și 30 
martie, la Tunis, s-au aflat în 
centrul convorbirilor pe care 
le-a avut in capitala tunisiană 
președintele Comitetului Fede
ral pentru informații al Iu
goslaviei, Mohamed Berbero- 
vici, cu Mustafa Masmoudi, se
cretar de stat pe lingă cabine
tul primului ministru, însărci- 

Habib 
al

Partidului 
treprinde 
Austria.

La sosire, 
Schwechat, delegația 
tîmpinată de Andreas Maurer, 
șeful guvernului landului Aus
tria de jos, membru al condu
cerii Partidului Populist, de Her
bert Steinbauer, secretar general 
adjunct al P.P.A.. de alte per
soane oficiale.

La plecarea din București, de
legația a fost condusă la aero
port de tovarășul Gheorghe Pe
trescu. vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, de membri al 
Consiliului Național al F.U.S.

oficială in

Președintele Libanului, Suleiman Frangieh, a prezentat, sîm
bătă seara, în cadrul unei alocuțiuni televizate, „Programul de 
acțiune națională“, destinat să pună capăt conflictului din a- 
ceastă țară, care a durat zece luni.

pe aeroportul 
a fost în-

TINERETUL LUMII

700000 de someri 

tineri in Franța
nat cu informațiile, și 
Chatty, ministrul tunisian 
afacerilor externe.

Ordinea de zi a simpozionu
lui prevede examinarea urmă
toarelor trei puncte : dezvolta
rea mijloacelor de comunicare 
in masă în țările 
rolul informației în țările nea
liniate privind consolidarea 
cooperării economice între a- 
cestea și a promovării progre
sului lor social-economic ; rolul 
informațiilor în dezvoltarea in
teracțiunii culturale a țărilor 
nealiniate.

nealiniate ;

Creșterea șomajului in rîn- 
durile tineretului " ~
este calificată de 
ția Generală 
(C.G.T.) drept o 
națională“. Potrivit datelor 
publicate de C.G.T., 700 000
tineri sub 25 de ani nu au de 
lucru. Procentajul tinerilor 
in rîndul șomerilor creș
te an de an. Dacă 
în anul 1969 tinerii reprezen
tau 19.7 la sută din totalul 
celor fără ocupație, in anul 
1975 ponderea lor a crescut 
la 46,4 la sută.

din Franța 
Confcdera- 
a Muncii 

„tragedie

Documentul reafirmă princi
piul tradițional al distribuirii 
principalelor posturi ale puterii 
legislative și executive între 
maroniți, musulmanii șiiți și 
musulmanii sunniți. Astfel, 
funcția de șef al statului va 
reveni unui reprezentant al co
munității maronite, cea de pre
ședinte al parlamentului — 
musulmanilor șiiți, iar cea de 
prim-ministru va aparține mu
sulmanilor sunniți. Președintele 
Frangieh a expus apoi preve
derile din program referitoare 
la alegerea primului ministru 
și „repartizarea de o manieră 
echitabilă a locurilor în parla
ment între musulmani și creș
tini, proporțional cu importanta 
fiecărei comunități“. Fiecare 
dintre cele trei personalități 
însărcinate cu conducerea tre
burilor țării — a arătat șeful 
statului libanez — va fi consi
derat reprezentant al tuturor 
libanezilor.

Potrivit programului, primul 
ministru este ales de către Ca
mera deputaților cu majoritate 
relativă de voturi, procedură 
nou instituită, întrucît pină 
acum șeful guvernului era de
semnat de președintele Repu
blicii. După alegerea sa. primul 
ministru „va întreprinde 
sultări parlamentare în 
rea formării guvernului“, lista 
miniștrilor 
nitivată în 
statului.

Pentru 
măsurilor 
portantă hotărîtoare pentru ța
ră, va fi nevoie de o majoritate 
de două treimi a membrilor 
parlamentului. Se precizează,

în legătură cu șeful statului, că 
acesta 
tate de 
voturi, 
scrutin, 
dintele 
ales,

urmînd să 
colaborare

ratificarea 
considerate

con-
vede-

fie defi- 
cu șeful

tuturor 
de im-
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Scintela 
tineretului

„Pentru moment
nu avem nevoie

Efectele recesiunii economice 
care traversează de mai mult 
timp Italia se resimt din ce in 
ce mai mult asupra ocupării 
forței de muncă. Statisticile vor
besc despre 1 251 000 de șomeri, 
dintre care 819 000 sînt în cău
tarea primei slujbe. O mare 
parte dintre aceștia sînt „șo
meri cu diplomă“. Raportul 
Centrului de studii pentru in
vestigații sociale, dat publicită
ții recent, relevă că 237 000 de 
absolvenți de școli medii și 
54 000 de absolvenți de facul
tăți, se află în căutare de lu
cru. Diploma, chiar cind este 
vorba de un absolvent de facul
tate, remarcă ziarul „II Popolo“, 
reprezintă tot mai puțin o ga
ranție pentru a putea găsi o 
slujbă. în urma unei anchete 
proprii, ziarul „II Messaggero“, 
principalul cotidian ai capitalei, 
a constatat că „în fiecare an, de 
pe băncile universităților italie
ne ies 70 000 de dipiomați. Din
tre aceștia, reușesc să se anga-

jeze doar 35 000. In mod prac
tic, circa jumătate din totalul 
absolvenților sînt nevoiți să-și 
găsească o ocupație care nu este 
adecvată diplomei obținute. Iu 
cel mai bun caz, aceștia trebuie 
să se mulțumească cu locuri de 
muncă ce erau de regulă des
tinate absolvenților de școli 
medii“.

Presați de necesități, mulți 
tineri acceptă munci pentru care 
titlul pe care îl posedă nu ser
vește la nimic. Există tineri 
care au obținut o calificare și 
care lucrează la operațiuni de 
încărcat sau la curățenia piețe
lor. Anul trecut, la Institutul 
național de prevederi sociale, 
s-au prezentat o jumătate de 
milion de candidați pentru 1970 
de posturi. La Napoli, la con
cursul pentru 186 de locuri de 
muncitori necalificați de la So
cietatea de transporturi comu
nale au fost depuse 13 000 de 
cereri. Mulți erau dipiomați, 
tehnicieni sau muncitori califi-

câți. Tot Ia Napoli, la concursul 
pentru ocuparea a 70 de posturi 
de funeționari Ia administrația 
financiară au fost înscriși 9 000 
de candidați.

In ziarele italiene poți intilni 
nu o dată anunțuri ca acestea : 
„tinăr de 21 ani, proaspăt diplo
mat, vorbesc engleza și fran
ceza, caut urgent de lucru“, 
„tehnician chimist, sînt in cău
tarea primei slujbe“. Nu puțini 
sint tinerii care încredințează 
speranța de a obține un post 
anunțurilor publicitare de acest 
gen. „Cele două cuvinte „prima 
slujbă“, scrie ziarul „Corrierre 
della sera“, reprezintă trecerea 
de la lumea cărților, la o ex
periență care pentru mulți ti
neri devine amară. Ei bat Ia mii 
de porți, se adresează la prie
teni, la cunoștințe, încearcă să 
stabilească contacte eu persoa
ne îndepărtate, care sînt influ
ente și au relații. Promisiuni 
nemenținute, jena pentru con
vorbirea cu funcționarul de la 
serviciul de personal al unei 
societăți și apoi neplăcerea de 
a auzi obișnuita frază „pentru 
moment nu avem nevoie“. Iar 
a doua zi — necesitatea de a re
începe totul de la capăt. Toate 
acestea — remarca același coti
dian — sint imagini dramatice 
ale unei Italii care se află sub 
puternica presiune a recesiunii 
economice.

este ales cu o majori- 
cel puțin 55 la sută din 
după un prim tur de 
Pină in prezent, preșe- 
Republicii, pentru a ti 

avea nevoie de două tre
imi din sufragiile exprimate la 
primul tur de scrutin și de 
majoritatea absolută la tururile 
de scrutin următoare.

Președintele Suleiman Fran
gieh a anunțat, totodată, crea
rea unui Consiliu superior, în
sărcinat cu supravegherea acti
vității celor trei personalități 
ce dețin funcțiile principale în 
stat și a miniștrilor. S-a preci
zat că va fi elaborat un docu
ment cuprinzînd responsabilită
țile acestui 
Frangieh a 
cretele sau 
vor trebui 
acord de președintele republicii 
și președintele Consiliului su
perior, cu excepția celor refe
ritoare la desemnarea președin
telui consiliului, demisia gu
vernului sau revocarea acestuia.

Președintele Frangieh s-a re
ferit, de asemenea, la problema 
coexistentei dintre populația 
libaneză și cea palestiniană. A- 
ceastă coexistență, a subliniat 
șeful statului libanez, necesită 
mai multă atenție, înțelegere și 
precauție, in scopul evitării 
unor ciocniri, care ar putea duce 
la situații explozive. Situația de 
astăzi, a continuat președintele 
Libanului, face necesară respec
tarea și aplicarea mai riguroasă 
a acordurilor existente, in spe
cial a celui de la Cairo cu pri
vire la relațiile cu populația 
palestiniană.

Totodată, președintele Liba
nului a prezentat problemele 
discutate cu președintele Siriei, 
Hafez al Assad. cu prilejul vi
zitei pe care șeful statului liba
nez a efectuat-o recent la Da
masc.

comitetele provinciale trebuie 
atrase cele mai conștiente ele
mente ale muncitorilor și țăra
nilor pentru ca aceste organe 
locale ale puterii să fie capabi
le să asigure respectarea legilor 
și ordinii. Șeful statului angolez 
a subliniat că principalele sar
cini ale comitetelor provincia
le. în etapa actuală, constau în 
desfășurarea unei activități sus
ținute pentru lichidarea analfa
betismului, crearea de școli teh
nice pentru pregătirea cadrelor 
necesare economiei naționale. 
Crearea de cadre naționale com
petente, a menționat Agostinho 
Neto. constituie elementul esen
țial al victoriei revoluției an
goleze. (

Tntr-un interviu acordat agen
ției Taniug. la Luanda. Agos
tinho Neto, președintele Repu
blicii Populare Angola, a relevat 
însemnătatea intrării R.P. An
gola în Organizația Unității A- 
fricane ca o victorie a întregii 
Africi progresiste, o victorie a 
întregii lumi progresiste.

Referindu-se la situația poli- 
tico-militară din Angola. Agos
tinho Neto a spus că partea de 
nord a țării este aproape com
plet eliberată în momentul de 
față urmind să mai fie eliberat 
doar un 
San Salvador. în sud 
gat el — noi am 
ofensivă strălucită.

Vom fi foarte 
arătat președintele 
— să stabilim relații cu țările 
vecin'’, dar să stabilim relații de 
colaborare în condițiile respec
tului reciproc.

în Angola va trebui să intro
ducem democrația noastră — a 
spus el 
socială, astfel 
străină să nu

O delegație
Populară Angola, condusă 
Bessa Humberto. 
lecomunicațiilor și transporturi
lor aeriene angoleze, examinea
ză, în prezent, la Alger, cu ofi
cialitățile algeriene, modalită
țile și căile de dezvoltare a co
operării între cele două țări în 
domeniul transporturilor aerie
ne și telecomunicațiilor.

singur punct, orașul
— a adău- 
realizat o

fericiți — a 
R.P. Angola

orînduirea noastră 
incit nici o țară 
ne impună ceva, 

din Republica 
da

directorul te-

ELENA BOGDAN
Roma, 15 februarie

consiliu. Suleiman 
arătat că toate de- 
proiectele de lege 
adoptate de comun

Continuă

ziDuminică, pentru a 
consecutiv, la 
localități din 
au continuat 
provocate de 
miște din rîndul comunităților 
protestantă și catolică din pro
vincie. In cursul dimineții, pe 
o stradă din Belfast, un grup de 
teroriști aflați la bordul unui 
automobil au tras citeva rafale 
de armă asupra unor locuitori 
pașnici. O patrulă a armatei 
britanice, aflată în zona inciden
tului, a deschis focul asupra au
tovehiculului in care se aflau e- 
lementele teroriste, impușcînd 
un atentator și rănindu-i pe 
ceilalți doi. Presa britanică re
levă că acesta este cel de-al ze
celea incident survenit la Bel
fast în ultimele 24 de ore. Ulti
mele atentate au ridicat la 15 
numărul persoanelor din Irlan
da de Nord care și-au pierdut 
viața de la începutul lunii fe
bruarie.

patra
si in alto 
de Nord

Belfast
Irlanda 
acțiunile teroriste 
elementele extre-

Bilanțul oficial 

al consecințelor 

puternicului cutremur

din Guatemala

într-o conferință de presă 
organizată la Geneva. Robert 
Rossborough, directorul Ofi
ciului Națiunilor Unite pen
tru ajutorare in caz de ca
tastrofe (U.N.D.R.O.), a rele
vat că numărul morților și 
al răniților ca urmare a pu
ternicului cutremur de pă- 
mînt înregistrat săptămîna 
trecută în Guatemala a fost 
de 18 851 și, respectiv, de 
62 432.

Cutremurul, pe care Ross
borough l-a calificat ca fiind 
„unul dintre cele mai mari 
dezastre naturale ale seco
lului“. a provocat distrugerea 
a 254 751 locuințe. Peste un 
milion de guatemalezi — 
peste o șesime din populația 
acestei țări — au rămas fără 
adăpost.

Deși popasul făcut 
s-a săvirșit spre sfîr- 
șitul unei călătorii 
lungi, de citeva mii de 
kilometri, curiozitatea, 
ineditul n-au lipsit de
loc. Imaginația, atenția 
și interesul reporteru
lui au fost solicitate 
din plin. Harkovul su
gerează încă de Ia pri
mii pași o istorie tre
cută și actuală plină 
de neprevăzut și su
perlative. Orașul și 
oamenii săi prezintă, 
simbolic și sintetic, in
treaga gamă a caracte
risticilor unei ascen
siuni impresionante pe 
treptele edificării so
cialismului și comu
nismului.

Istoria sa începe cu 
secole in urmă. Se zice 
că întemeietorul ora
șului a fost un țăran, 
pe nume Harkov, care 
și-a durat casa, aici, 
pe vîrful unui deal din 
întinsele stepe ucrai
nene, la confluența a 
două rîuri, Lopan și... 
Harkov, in urmă cu 
peste 300 de ani. Mica 
așezare a avut, la în
ceput, rolul de cetate 
de pază a granițelor 
Rusiei și Ucrainei îm
potriva năvălirilor 
străine, iar mai apoi, 
grație condițiilor favo
rabile, s-a dezvoltat ca 
centru economic dato
rită bogățiilor naturale 
din împrejurimi : ză
cămintele de cărbune 
ale Donețkului, depo
zitele uriașe de mine
reu de fier ale solului 
de la Krivoi Rog și. de
sigur. grinarul fără de 
sfîrșit al Donului. Din 
existența sa multi
seculară s-au păstrat 
citeva mărturii și mo
numente remarcabile, 
cu o arhitectură apar
te : catedrala Uspen
ski, fostul palat Ecate- 
rinski, biserica Pokrof. 
Dar, mindria generați
ilor sint realizările a- 
duse în scena istoriei 
de Marea Revoluție 
Socialistă din Octom
brie, care a deschis o 
pagină nouă și in viața 
orașului. Dealtfel, în 
Harkov și-a început 
activitatea primul gu
vern sovietic ucrai
nean, orașul rămînind 
capitala 
Ucrainene 
1934. Fapte memorabi
le care relevă eroismul 
oamenilor sovietici 
s-au petrecut în timpul

Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei. 
Harkovul, ca multe 
alte orașe, a fost dis
trus de fasciști, în cele 
22 de luni de ocupație, 
aproape in întregime, 
provocind pagube 
peste 36 miliarde 
ruble. Pe aceste locuri 
au fost

de 
de

exterminați

care împrumută In di
mensiunile sale, pe 
verticală și orizontală, 
in umanismul și pa
triotismul oamenilor, 
chipul orașului mo
dern, cu toate atribu
tele lui, demne de era 
civilizației socialiste. 
Citeva repere sînt, in 
același timp, și cite
va documente-argu- 
ment, despre dăruirea 
în muncă, despre hăr-

Harkov.

Republicii 
pină in

Orâșni din stepă

însemnări din U. R. S. S

120 006 de oameni, iar 
alți 160 000 au 
duși cu forța in 
mania. Cind 
curgeam strada 
skaia, însoțitorul 
Igor Ivanovici, un ti- 
năr meditativ, cu oche
lari, pasionat de isto
rie, îmi spunea : „In 
prima zi a ocupației 
hitleriștii au spînzurat 
de balcoanele acestor 
clădiri 147 de cetățeni 
care luptau să-și apere 
orașul“. Monumentul 
din Silvopark, unde se 
bănuiește că au fost 
ingropați laolaltă 35 000 
de cetățeni, va glorifi
ca veșnic, în timp, 
eroismul Harkovului.

Dar călătorul se pă
trunde treptat, de as
pectele contemporane, 
de forța sugestivă a 
imaginilor Harkovului 
socialist. Orașul a re
născut, prin adeziunea 
totală la reconstrucție 
a oamenilor, din pro
pria ruină. A fost înăl
țat un oraș mai fru
mos, mai puternic,

fost 
Ger- 
par- 

Șum- 
meu,

nicia șl capacitatea 
creatoaie a oamenilor 
sovietici. Orașul se În
tinde pe 
de 30 000 
populație 
locuitori, 
nomică o
Harkovul, cu cele pes
te 300 de mari între
prinderi, continuă să 
fie principalul centru 
industrial al Ucrainei. 
Aici se produc turbine, 
mașini-unelte, rul
menți, mașini agricole. 
Uzina de tractoare, 
construită in primul 
plan cincinal, este una 
din cele mai mari din 
Uniunea Sovietică: are 
peste 20 000 de munci
tori, iar centrala in
dustrială care înglo
bează 
uzine 
mără 
gajați.
gă 
ducției de tractoare, 
utilizabile în toate do
meniile muncii și con
strucției. Orașul se 
mindrește cu renumiții

o suprafață 
ha și are o 
de 1 350 000 
Puterea eco- 
dă industria.

o serie 
adiacente 

100 000 de
Există o 

diversitate a

de 
nu- 
an- 
lar- 
pro-

constructori ai avioa
nelor „Tupolev“ de 
diferite tipuri și capa
cități. Practic, flota 
aeriană sovietică este 
asigurată de
Intr-un ritm impetuos 
se dezvoltă construc
țiile social-culturale. 
Anual 40 000 de oră
șeni primesc aparta
mente noi. în cincina
lul încheiat s-au con
struit 2 milioane m.p. 
de suprafață locuibilă. 
Dezvoltarea economică 
și socială e susținută 
de știință și 
de cultură.
e un mare centru ști
ințific : dispune de 150 
de institute și secții de 
cercetare. Pe 
tărîm muncesc 1 
de oameni, între 
41 academicieni, 
doctori în științe și 
5 300 candidați in ști
ințe. Orașul numără, 
de asemenea 63 pala
te de cultură și 6 
tre, numeroase 
blioteci, librării, 
zeelc de artă 
de istorie națională 
dețin valori deosebite, 
exponatele oglindind 
trecutul revoluționar 
al acestui oraș frămîn- 
tat. Universitatea, fon
dată in 1805 de marele 
savant V. N. Karam- 
zin. Politehnica, cele
lalte instituții de învă- 
țămint reunesc 190 000 
de tineri. Harkovul 
este al 3-lea centru de 
invățămint superior 
din U.R.S.S., după 
Moscova și Leningrad. 
De fapt, poate cea mai 
caracteristică trăsătu
ră, pe care orice vizi
tator o deslușește cu 
mare ușurință este ti
nerețea. Plimbindu-mă 
în iulie, anul trecut, 
pe largile și tnverzi- 
tele bulevarde ale 
Harkovului, prin spa
țioasele parcuri, am 
avut senzația că in 
oraș nu locuiesc decit 
tineri. Duminica, mai 
ales, se revarsă pe ar
terele primitoare ade
vărate torente multi
colore de viață. Mi s-a 
confirmat, dealtfel, că 
populația crește tn
tr-un ritm alert, 
ponderea principală 
ocupînd-o și în econo
mie. tineretul. Ora
șul din stepă este, 
pe drept cuvînt, o a- 
șezare unde pulsează 
o viață dinamică, un 
oraș al cărui simbol 
este tinerețea.

tehnică, 
Harkovul

acest 
80 000 

care 
. 427

tea- 
bi- 

Mu- 
și

V. CÄBULEA
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SUCCES AL GREVIȘTILOR 
SPANIOLI

• GREVA celor 65 000 de 
muncitori constructori din pro
vincia Madrid s-a încheiat cu 
succes. Greviștii au obținut re
încadrarea in muncă a tuturor 
tovarășilor lor concediați pentru 
participarea la acțiuni revendi
cative. Totodată, s-a anunțat că 
muncitorii arestați de către au
torități au fost eliberați.

pregătită, iar la lucrările ei tre
buie să participe toate părțile 
direct interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, precum și U.R.S.S. șl 
S.U.A., în calitate de copreșe
dinți ai acestei conferințe. Fără 
participarea reprezentanților 
poporului palestinian, eviden
țiază documentul, Cor^erința de 
la Geneva nu ar fi un cadru al 
unor tratative de

lui și a țării,' al provocării ds 
greutăți economice.

lucru.

• ÎNTR-O SCRISOARE a- 
dresată secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, ministrul afa
cerilor externe al Uniunii 
vietice, Andrei Gromîko, 
pronunță pentru reluarea 
crărilor Conferinței de la 
neva pentru pace în Orientul 
Apropiat, transmite agenția 
TASS. Conferința, se subliniază 
în scrisoare, trebuie să fie bine

So- 
se 

lu- 
Ge-

Situația din Nigeria după eșecul»

tentativei de lovitură de stat
Consiliul Militar Suprem al 

Republicii Federale Nigeria, re
unit, sîmbătă, la Lagos, a exa
minat situația internă din țară 
și a adoptat măsurile corespun
zătoare care s-au impus după 
tentativa de lovitură militară de 
stat de la 13 februarie — rela
tează agențiile de presă.

Declarația Consiliului Militar 
Suprem, transmisă de postul de 
radio Lagos, anunță că genera
lul Murtala Ramat Muhammed. 
șeful statului, a fost asasinat în 
timpul tentativei de lovitură de 
stat, pusă la cale de un grup 
de tineri ofițeri condus de It. 
col. S. M. Dimka.

în cadrul reuniunii — arată 
declarația — Consiliul Militar 
Suprem a hotărît, în unanimi
tate, să numească în funcția de 
șef al 
segun 
Major 
riene. 
duah,
Transporturilor în Consiliul Mi
litar Suprem, a fost numit șef 
al Statului Major General.

Potrivit comunicatelor difuzate 
de postul de radio Lagos, inspi
ratorul tentativei de lovitură de 
stat, S. M. Dimka. a fost arestat 
împreună cu alți ofițeri care au 
luat parte la această acțiune.

Situația la Lagos — se arată 
în declarația Consiliului Militar

Suprem — este in curs de nor
malizare.

• PARTIDUL
Oamenilor 

(A.K.E.L.)

Progresist
Muncii din 

consideră
al 
Cipru 
lupta poporului cipriot ca 
parte 
popoarelor împotriva impe
rialismului, pentru libertate, 
pace și progres social — se 
spune în tezele C.C. al 
A.K.E.L.. publicate, la Nico
sia, cu prilejul aniversării a 
5Q de ani de la crearea parti
dului.

în capitolul consacrat poli
ticii interne, se evidențiază 
că Partidul Progresist al Oa
menilor Muncii și toate for
țele patriotice din țară spri
jină cu consecvență guvernul 
președintelui Makarios. se 
pronunță pentru reglementa
rea pașnică, democratică a 
problemei cipriote.

• IN CADRUL unei declara
ții făcute in capitala Franței, 
ministrul afacerilor externe al 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguyen Thi Binh, a 
relevat că dacă anul 1975 a fost 
pentru Vietnam anul eliberării, 
1976 va fi anul reunificării.

Alegerile generale, programate 
pentru 25 aprilie, vor desemna 
Adunarea Națională, care va fi 
compusă, în număr egal, din de- 
putați din nord și din sud, aleși 
de intreaga populație.

inseparabilă a luptei

statului pe generalul Olu- 
Obasanjo, șeful Statului 
General al armatei nige- 
Lt. col. S. Musa Yar’A- 

titulairul Ministerului

în mesajul adresat națiunii 
după eșuarea tentativei de lo
vitură de stat, inițiată de un 
grup de tineri ofițeri, noul șef 
al statului nigerian, generalul 
Olusegun Obasanjo, a declarat 
că va continua politica promo
vată de Consiliul Militar Suprem 
„pe calea trasată de fostul pre
ședinte, Murtala Muhammed“, 
asasinat, după cum s-a anunțat 
în timpul incidentelor. „Eveni
mentele care s-au petrecut în 
țară — a spus Olusegun Oba
sanjo —- ne determină să facem 
noi eforturi în vederea realiză
rii progresului și dezvoltării Ni
geriei“.

El a arătat că a acceptat „în 
interesul națiunii desemnarea sa 
de către Consiliul Militar Su
prem in funcția de șef 
lui“.

Totodată, generalul 
Obasanjo a făcut 
că au fost operate

SAIGON : ARESTAREA UNUI 
GRUP CONTRAREVOLUȚIONAR

• AGENȚIA V.N.A. informea
ză că Frontul Național de Eli
berare și Comitetul Revoluțio
nar din orașul Saigon au dat 
publicității o declarație în care 
se arată că la 13 februarie a 
fost arestat un grup rebel înar
mat. baricadat într-o mînăstire, 
grup care, opus administrației 
revoluționare și poporului din 
motive politice, acționa în sco
pul tulburării securității poporu-

GUVERNUL INDIAN A PRELUAT 
BUNURILE SOCIETĂȚII 

BRITANICE „BURMAH SHELL*
• LA 14 februarie, guvernul 

indian a preluat sub adminis
trația sa bunurile și documen
tația societății britanice „Bur- 
mah Shell“, cea mai importantă 
companie petrolieră străină din 
India, naționalizată în ianuaria 
anul acesta. Cu prilejul transfe
rării către guvernul indian a 
celei mai mari rafinării a com
paniei de la Bombay, ministrul 
indian al 
laviya. a 
bunurilor 
înscrie ca 
în eforturile țării de recuperare 
a bogățiilor ei.

petrolului. K. D. Ma- 
precizat că preluarea 
companiei britanice se 
un moment important

• ÎN ANGUILLA a intrat in 
vigoare noua Constituție, potri
vit căreia această insulă, situa
tă în partea estică a Mării Ca
raibilor, a devenit teritoriu en
glez cu autoguvernare. Anguilla 
a făcut parte, pină la 31 mai 
1967, din Federația care îi acor
da. împreună cu Insulele St. 
Kitts și Newis. statutul de teri
toriu asociat cu Anglia.

al statu-

Olusegun 
cunoscut 

numeroase 
arestări in rîndul autorilor ten
tativei de lovitură de stat, ur- 
mind ca aceștia să fie deferiți 
justiției militare.

In încheierea declarației, noul 
șef de stat a chemat populația 
să păstreze calmul și să acorde 
toată încrederea guvernului 
autorităților de la Lagos.

I
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13,30 J
ACUZAREA ARE CUVINTUL — 

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

FETIȚA DIN HANOI : 
(orele 18,15 : 20,15).

URSUL YOGI : Doina
9.30 ; 11,15 ; 13 ; 14.45 ; 16,30).

EU ȘI DRAGELE MELE MA- 
TUȘI: Timpuri Noi (orele 9 ; 11 ; 
13; 15.45; 18; 20).

ZORRO : Sala Palatului (orele 14; 
17.15; 20,30); Patria (orele 9; 11,45;
14.30 ; 17.15 ; 20,15) : Luceafărul
(orele 9; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20); 
București (orele 9; 11,45; 14,30 ; 
17,15 ; 20) ; Favorit (orele 9 ; 11,45; 
14,30 ; 17,15 ; 20).

DRAGOSTE ȘI MOARTE : Ca
pitol (orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ; 
18 15 • 20,30); Scala (orele 9,15 ; 
11’30; 13.45; 16: 18,15; 20,30).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Casa Filmului (orele 10; 12,30; 15.30), 
Central (orele 9,15 ; 11.30 ; 13,45 ;

Doina

(orele

1« ; 18,15 ; 20,15) ; Grivița (orele 
9 ; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,15) ; 
Modern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30).

CEI TREI MUȘCHETARI : Fes
tival (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 
18,15 ; 20,30).

PATIMA: Bucegl (orele
18 ; 20) ; Arta (orele 13.30 ;
20).

" ~ CAHILL : Victoria

ie ;
15.45
17.45

________ _ ______ (orele
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15). 

ALARMĂ ÎN DELTA: Lira (ore
le 16 ; 18; 20) ; Moșilor (orele 16 ; 
18 ; 20).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Feroviar (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Gloria (orele 
9; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15: 20,30).

MUȘCHETARUL ROMĂN: Dru
mul Sării (orele 15,30 18 ; 20,15).

UN CÎNTEC PE BROADWAY : 
Excelsior (orele 9 ; 12 ; 16 ; 19) ; 
Melodia (orele 9 ; 11,45; 14,30 ;

J. D.

17,15; 20) ; Tomis (orele 9 ; 11,4a ;
14.30 ; 17,15; 20) ; Flamura (orele 
9 ; 12; 16; 19).

SFIRȘITUL VACANȚEI : Cotro- 
ceni (orele 10 ; 12 ; " 
20).

ACEST FEL DE
Dacia (orele 9 j
15,45 ; 18 ; 20,15).

ZILE FIERBINȚI : 
rele
20.15) ;
13.30 15,45 ; 18 ; 20,15).

COLȚ ALB : Unirea
18 ; 20).

SOARTA AUREI ȘI
NEI: Ferentari (orele
20.15) .

CIRCUL : Giulești
15.30 : 17.45 ; 20).

CUM SĂ-L ÎNECAM PE 
MRACEK : Pacea (orele 15,45 ; 
20).

VlNĂTORII DE INCENDII :

14 ; 16 ; 18 ;

DRAGOSTE:
11,15 ; 13,30 ;

Floreasca (o-
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 

Aurora (orele 9 ; 11,15 ;

Volga (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45; 
18 ; 20.15).

TOATE DOVEZILE ÎMPOTRI
VA : ZIUA DELFINULUI : Crin- 
gașl (orele 16).

MARELE GATSBY : Viitorul (o- 
rele 10 ; 13 ; 16 ; 19).

RESPIRAȚIE LIBERA : Popu
lar (orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

TRANDAFIRUL ALB : Miorița 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 
20).

(orele 10 ;

DR. 
18 ;

18 ;
ARGENTI- 
15,30 ;

(orele 16 ; CUIBUL : Munca (orele 15.45 ;
18 ; 20).

CURSA : Cosmos (orele 15.30 ;
18 ; 20.15) ; Flacăra (orele 15,30 ;
18 ; 20).

CASCADORUL : Vitan (orele
15.30 : 18 : 20).

CERCUL MAGIC : Rahova (o- 
rele 16 ; 18 ; 20).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : 
Progresul (orele 15.30 : 17.30 ; 19.30).

Teatrul de Stat din Sibiu (la 
Teatrul Național — Sala Mică) :
VLAICU VODĂ — ora 19,30 ;
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : O SCRI
SOARE PIERDUTA — ora 15 ;
(Sala Studio) ; MILITARUL FAN
FARON — ora 19,30 , Teatrul „C. 
I. Nottara“ (Sala Studio) : TEA
TRU DE POEZIE — ora 19 ; Tea
trul Țăndărică (Sala Victoria) : 
NOCTURN : „CU CÎT CINT ATt- 
TA SÎNT“ — ora 21.30 ; (Sala A- 
cademia) : UN BĂIAT ISTEȚ ȘI 
UN REGE NĂTĂFLEȚ — ora 17 ; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Victo
ria) : CAVALCADA COMEDIEI — 
ora 19.30.

16 Teleșcoală : Vulcanii : 16,10 : 
Industrie siderurgică ; 16,20 : Măr
turii prahovene : 16,30 : Emisiune 
in limba maghiară ; 19 : Turism 
și vinătoare ; 19,20 : 1001 de seri ; 
19,30 : Telejurnal; 20: Colocvii 
contemporane ; 20,30 : Interpretul 
preferat ; 20,55 : Să muncim și să 
trăim în chip comunist ; 21.20 :
Forsyte Saga ; 22,10 : 24 de ore.

PROGRAMUL II

17: Telex ; 17,05 : Aventura cu
noașterii ; 17,35 : Film artistic. Lu
mea se distrează ; 18,50 : Fotbal.

Bob 
„Ro- 
seri ; 

Dalctari; 
20.25: Meridiane literare ; 21.25 :
Telex : 21.30: Gospodari, inițiati
ve. realizări; 21.50 : Portativ '76.

mc« ac uiaiicaza , io,uu . i 
Film de desejie animate de 
Călinescu ; 19 : Formația
mantiei?* ; 19,20 : 1001 de
19,30 : Telejurnal ; 20 :

Meridiane literare ;

L.

• CEA MAI ÎNALTA PLATFORMA DE FORAJ DIN LUME. In 
Golful Mexic, in apropierea gurilor fluviului Mississippi, se con
struiește o sondă a cărei platformă de foraj deasupra apei are 
o înălțime de 55 de metri și sub apă de 317 metri. Instalația — 
care, peste doi ani cind va fi dată in exploatare, va extrage 
zilnic intre 20 000 șl 25 000 barili de petrol — va costa peste o sută 
milioane dolari. Menționăm că cea mal înaltă platformă petro
lieră in exploatare din lume are înălțimea de 157 de metri și se 
află în apele Mării Nordului • PORTRETUL LUI KEPLLEll. Cu 
prilejul restaurării bisericii din orașul polonez Zagan s-a desco
perit o interesantă_ frescă murală. Specialiștii au stabilit că fres
ca a fost executată, in secolul al XVII-lea și este consacrată cu
noscutului astronom german Johann Kepller, continuatorul teo
riei lui Copernic. Printre cele mai interesante elemente decora
tive ale frescei se află portretul lui Kepller, instrumente astro
nomice din acea vreme și simboluri grafice utilizate de astronom 
în studiile sale a PRODUCȚIA MONDIALA DE CAFEA este în 
prezent de aproximativ 5 milioane tone ; 65 la sută din această 
cantitate se produce în America Latină, 27 la sută în Africa șl 
8 la sută in Asia « CIZME FERMECATE. „Cizmele autopropul
sate“ reprezintă o invenție pe cit de interesantă, pe atît de greu 
de utilizat, cel puțin deocamdată, în practica vieții cotidiene. Cu 
toate acestea, specialiștii din Ufa. U.R.S.S., au reușit să reali
zeze, experimental, cizme la care sint atașate mici motoare cu 
combustie internă. Aceste motorașe sînt fixate de fiecare parte 
a carîmbului și sînt puse în mișcare după principiul motoarelor 
Diesel, prin comprimarea combustibilului în urma apăsării pe 
care o exercită omul in mers asupra tocului cizmei, unde este 
montat un compresor, persoanele care au experimentat „cizmele 
fermecate“ au reușit să atingă viteze de 25 km/h, făcînd pași la 
fel de mari’ca și săritorii de triplu salt, ce ajung pină la lun
gimea a trei metri. Distanța maximă a piciorului față de sol nu 
depășește 25 de centimetri. Deocamdată nu se știe exact unde 
vor putea fi folosite aceste cizme: In turism, la prospecțiunile geo
logice sau în alte domenii. Nu se exclude nici apariția unei noi 
discipline sportive... * PENTRU CORIJAREA UNOR DEFEC
ȚIUNI DE FABRICAȚIE, firmele „General Motors“. „Ford“ și 
„Mercedes Benz“ au anunțat retragerea de pe piață a aproxi
mativ 120 ooo de automobile. Defecțiunile se referă la sistemele 
de frînare și alimentare a SCULPTURI DE MARE VALOARE 
ARTISTICA ȘI ISTORICA au fost furate dintr-un antrepozit de 
lîngă Izmir, Turcia. Este vorba de obiecte recent descoperite în 
urma unor săpături arheologice întreprinse pe locul vechii cetăți 
Aphrodisias și care trebuiau să fie transferate la muzee.
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