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PLECAREA DELEGAȚIEI P.C.R., CONDUSĂ
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

la lucrările celui de-al XXV-lea Congres al P.C.U.S.
Delegația Partidului Comunist 

Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Rsgnân, care va participa la lu
crările celui de-al XXV-lea 
Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a plecat, 
luni dimineață, la Moscova.

Din delegație fac parte tova
rășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Suceava al P.C.R., 
Gheorghe Badrus. membru su
pleant al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul României la Moscova.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. Pe fron
tispiciul aerogării erau arborate 
drapelele partidului și statului, 
care încadrau portretul tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al partidu
lui a fost salutat, la plecare, de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul Ni- 
eulescu, Gheorghe Oprea. Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu. Iosif Uglar. Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, Mihai Gere. Nicolae Gio- 
san, Ion Ioniță. Vasile Patilineț. 
Ion Ursu. precum și de membri 
ai C.C. ăl P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, Condu
cători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești.

Au fost de față N. V. Maslen- 
nikov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice 
Ia București, și membri ai am
basadei.

La ora 10,30 aeronava oficială 
a decolat, îndreptîndu-se spre 
capitala Uniunii Sovietice.

Pe aeroportul internațional Otopeni

SOSIREA LA MOSCOVA
Delegația Partidului Comunist 

Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, care va participa la lu
crările celui de-al XXV-lea Con
gres al P.C.U.S., a sosit în după 
amiaza zilei de 23 februarie la 
Moscova.

La aeroportul Vnukovo, dele
gația a fost întîmpinată de V. 
V. Șcerbițki. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., 
P. N. Demicev, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., K. F. Katușev, se-

cretar al C.C. al P.C.U.S.. V. E. 
Dimșiț. membru al C.C. al 
P.C.U.S.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.,
O. B. Rahmanin. membru al 
Comisiei Centrale de Revizie a
P. C.U.S., F. I. Mocialin. șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S.. V. I. 
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. 
în România.

Era prezent Gheorghe Badrus. 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în Uniunea So
vietică.

în aceeași zi, au sosit la Mos
cova, pentru a lua parte la Con-

gresul al XXV-lea al P.C.U.S., 
delegațiile Partidului Comunist 
Bulgar. Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Partidului Socia
list Unit din Germania. Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez și 
altele, care au fost întimpinate 
de membri ai Biroului Politic, 
secretari ai C.C. al P.C.U.S., de 
activiști de partid și de stat so
vietici.

★
Delegația Partidului Comu

nist Român, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar

general al Partidului Comunist 
Român, care participă la lucră
rile Congresului al XXV-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a depus luni după- 
âmiază o' coroană de flori lă 
Mausoleul lui V. I. Lenin din 
Piața Roșie.

La ceremonia depunerii co
roanei au participat V. E. Dîm- 
șiț, membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., F. I. Mo
cialin. șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., V. I. Drozdenko, am
basadorul U.R.S.S. in România.

„PIETRELE DACIEI VORBESC

Profesorul Paul MacKendrick 
de la Universitatea Wisconsin 
din Madison scrie istoria cultu
rii antice pe baza monumente
lor arheologice. Atenția lui s-a 
îndreptat asupra celor din Gre
cia, Peninsula Iberică, Germa
nia sau Franța, iar recent asu
pra celor din România, 
gantul și masivul volum 
în editura Universității 
na de Nord, Chapel Hill, 
poartă sugestivul titlu : 
trele Daciei vorbesc“ 
istoria României există 
sonalități cu mult mai 
cinante decît Dracula 
Doamna Lupescu. Această i 
are drept subiect pe aceia 
au trăit în decursul a trei 
lenii de istorie, începînd 
eleganții sculptori neolitici 
la Cernavoda (3000 î.e.n.) 
olarii de la Cucuteni (2700 î.e.n.)“.

După părerea profesorului a- 
merican, in istoria culturii pre
istorice românești au existat 
două momente de importanță 
excepțională, cu contribuții e- 
sențiale la tezaurul civilizației 
antice. Primul dintre acestea a- 
parține epocii neolitice, iar cel 
de al doilea, a avut loc după 
trei milenii, este vorba de sta
tul în fruntea căruia s-a situat 
marele rege Burebista.

„Cel mai fascinant capitol al 
acestei istorii — folosind cuvin
tele autorului — s-a scris în 
cetățile — adevărate cuiburi de 
vulturi — ale statului dac dez
voltat la poalele Carpaților su
dici — în Transilvania“. Iată 
acum ce scrie cu privire la a- 
cest subiect prof. Paul MacKen
drick : „Așezările dacice, după 
cum o demonstrează arheologia, 
încep să prezinte semne ale unei 
deosebite prosperități în cursul 
primului secol î.e.n. Cauza u- 
mană pentru aceasta, prima 
personalitate de mare anvergu
ră a istoriei Daciei, a fost re
gele geto-dac Burebista, 
prin geniul său diplomatic 
militar, prin convingere și for
ța armelor, a reușit să unească 
triburile autohtone, pină atunci

Ele- 
apărut 
Carol i- 
U.S.A., 
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dezbinate, dintre Pannonia și 
Marea Neagră și în sud pină în 
Tracia. El și-a impus fără milă 
dominația asupra coloniilor gre
cești de pe coasta Mării Negre. 
El a fost la fel de sever cu 
propriul său poporț...). în stră
daniile sale din domeniul mo
ralei, el a avut ajutorul mare
lui preot Deceneu. Ca cea mai 
mare putere de la nord de 
Munții Balcani, el a fost curtat 
de Pompei, care dorea ajutorul 
său impotrix'a lui Cezar în răz
boiul civil din 49—46 î.e.n. Dar 
Pompei a fost învins și Cezar 
plănuia o expediție împotriva 
lui Burebista, cînd pumnalele 
asasinilor l-au răpus în 44. Din 
nefericire pentru unitatea Da
ciei, Burebista a fost asasinat 
în același an de invidioșii șefi 
de trib nemulțumiți sub dom
nia lui autocrată. La moartea

Două inițiative, 
o singură destinație:

PRODUCȚIA
Pregătirea profesională și creația tehnică - 

două din condițiile hotăritoare ale progresului 
tehnic, ale înaltei eficiente economice. La între
prinderea „Rulmentul" din Brașov, care in ultimii 
ani s-a situat în fruntea celorlalte colective din 
industria constructoare de mașini in ce privește 
productivitatea muncii, ele au fost bine înțelese, 
bine integrate în activitatea colectivului. Organi

„Fiecare inginer 
și subinginer 

să finalizeze cel puțin 
o lucrare de cercetare 

într-un an"

Ca în majoritatea întreprinde
rilor și la ..Rulmentul“ Brașov 
anual intră în producție zeci de 
absolvenți ai institutelor de în- 
vățămînt superior. Fiind toți de 
vîrstă utecistă. era firesc ca or
ganizația U.T.C. să se ocupe în
deaproape de ei, să-i ajute să 
se integreze cît mai rapid posi
bil în exigențele producției, să 
folosească perioada de stagiatură 
cu cele mai bune rezultate pen
tru debutul lor profesional și 
pentru activitatea uzinei. Sarcini 
concrete in această privință au 
revenit comisiei tehnico-știinti- 
fice. Președintele ei. inginerul 
Sergiu Gherasim. ne relatează ;

— în spiritul hotărîrilor Con
gresului al X-lea al U.T.C.. co
misia tehnico-științifică din în
treprinderea noastră iși propune 
să antreneze întreg potențialul 
creator al tinerilor muncitori, in
gineri, tehnicieni, economiști în

RITM INTENS
LA FERTILIZAREA

OGOARELOR
în primele două luni ale anu

lui, unitățile agricole cooperatis
te au fertilizat cu îngrășăminte 
organice circa 170 000 ha, ceea ce 
reprezintă 96 la sută din suprafe
țele prevăzute pentru această 
perioadă. în multe județe, for
mațiunile de mecanizatori și 
cooperatori au lucrat intens în 
timnul sezonului rece la trans
portul pe ogoare al îngrășăminte
lor. Printre acestea se numără 
Suceava și Bistrița-Năsăud în 
care cooperativele agricole au 
fertilizat suprafețe de 2,5 ori 
mai mari decît s-a prevăzut. 
Unitățile agricole cooperatiste 
din 18 județe au depășit pînă la 
această dată planul de fertilizare 
a ogoarelor stabilit pînă la 1 
martie. Există condiții ca prin 
folosirea deplină a timpului ră
mas pînă Ia începerea însămîn- 
țărilor de primăvară ca și cele
lalte județe să fertilizeze integral 
suprafețele prevăzute pentru 
primul trimestru al anului.

(Agerpres)

zația U.T.C. are meritul deosebit de a fl inițiat 
ea însăși o serie de acțiuni practice, concrete in 
sprijinul pregătirii profesionale a tinerilor, de a 
fi organizat, pînă în cele mai mici amănunte 
cadrul de manifestare a spiritului lor creator. 
Așadar, o experiență care se cuvine a fi cunos
cută și preluată.

rezolvarea marilor probleme cu 
care se confruntă colectivul nos
tru. Pentru aceasta, cu aproba
rea conducerii uzinei, a comite
tului de partid, am lansat acest 
imperativ al activității specia
liștilor : fiecare tinăr inginer și 
subinginer din întreprindere să 
realizeze cel puțin o lucrare ști
ințifică de cercetare aplicativă 
într-un an. I.deea s-a bucurat de 
popularitate. Peste 50 de tineri 
sînt de pe acum angrenați în ac
tivitatea de cercetare. Temele de 
cercetare sînt extrase din planul 
tehnic și din planul de inovații al 
uzinei, apoi vizate de conduce
rea uzinei, dar pot fi propuse și 
de către tineri. Totul este ca a- 
ceste cercetări să răspundă exact 
nevoilor producției. Avînd în 
vedere faptul că la încheierea 
perioadei de stagiatură fiecare 
inginer și subinginer trebuie să 
susțină o lucrare de atestare, 
noi am stabilit ca aceste lucrări 
să nu fie formale, ci să aibă 
obligatoriu un caracter de cerce
tare. de noutate originală și. cum 
spuneam, cu aplicabilitate și efi
ciență în producție. Fără aceste 
creații personale ei nu se pot 
prezenta în fața comisiei de a- 
testare pe post.

Tratată cu deosebită seriozi-

tate, inițiativa este pe cale de 
a deveni o tradiție, de a căpăta 
o largă cuprindere. Ajutați în
deaproape de șefii secțiilor și 
atelierelor, de conducerea uzinei, 
de specialiști cu mal multă ex
periență, de cadrele universitare 
din localitate, tinerii ingineri și 
subingineri din ultimul an de 
stagiatură sînt în stadiul de fi
nalizare cu peste 20 de lucrări 
originale. Multe din cercetările 
lor au făcut obiectul unor inte
resante comunicări științifice la 
recenta sesiune organizată de 
Comitetul județean Brașov al 
U.T.C.

Toate cadrele urinei 
pregătite la nivelul 

exigențelor 
acestui cincinal

Prin plecarea, la întreprinderea 
de rulmenți din Alexandria, a 
unui mare număr de muncitori 
calificați și ingineri, întreprin-

ROMULUS LAL

(Continuar» In pog. o lll-a)

„FIECARE TINĂR AL SATULUI, PARTICIPANT ACTIV 
LA DEZVOLTAREA Șl CONSOLIDAREA ECONOMICĂ 

A UNITĂȚILOR AGRICOLE"

Puterea
convingătoare

a faptei
CITEVA EXEMPLE DIN ACTIVITATEA 

ORGANIZAȚIILOR U.T.C. 
DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

Una din inițiativele de mare e- 
ficiență in ceea ce privește an
trenarea tineretului de 
la înfăptuirea sarcinilor 
mico-sociale este aceea 
lată „Fiecare tinăr al 
participant activ la dezvoltarea 
și consolidarea economică a

la sate 
econo- 
intitu- 
satului,

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL CULTURII
PENTRUDEIVOLTAREA CONȘTIINȚEI SOCIALISTE, 
ACȚIUNE CONSECVENTA, SPIRIT REVOLUȚIONAR

Ne propunem în această nouă rubrică a ziarului, Repere, a pre
zenta cititorilor opere semnificative din toate domeniile litera
turii și artei create în ultimii ani. Antologia noastră — căci ru
brica va avea inevitabil structura unei antologii, desigur incom
plete — urmărește a selecta și a comenta opere sau grupuri de 
opere inspirate de actualitate, de mari și simbolice momente ale 
istoriei contemporane, creații de o certă profunzime și o amplă 
rezonanță în conștiința publică. Asemenea reevaluare oferă po
sibilitatea de a contura, acum, cind ecoul lor s-a amplificat în 
limp, o' imagine de ansamblu pe harta căreia, cercetind obiectiv 
și lucid, putem puncta împlinirile, direcțiile fertile de investi
gare artistică, luerările-pivot, în jurul cărora au gravitat, și 
continuă încă să graviteze, artiști din toate generațiile. Repere 
ale maturizării conștiinței civice a artiștilor, ale valorii artistice, 
ele sînt totodată repere ale orientării critice și ale orientării a- 
deziunii publice. Fiindcă destinul operei de artă sau al operei 
literare în societate este cel care dezvăluie întreaga lor bogăție 
de sensuri, calitățile care le fac să se încrusteze în memoria și 
în sufletul oamenilor. Reperele ne vor prilejui deci retrospective 
ale evoluției noastre artistice din ultimii ani, înmănunchind la
olaltă valorile spirituale ale civilizației socialiste pe care o fău
rim. reprezentative pentru lărgimea orizontului de gindire Ș< 
creație, pentru angajarea 
porani.

scriitorilor și artiștilor noștri contem-

în arta
monumentală :

(Continuare in pag. a ll-a)
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DEZBATERI IN ORGANIZAȚIILE U.T.C.
• FAPTELE DE MUNCĂ NE DOVEDESC CĂLITĂ 

TEA DE TINERI COMUNISTI
• CREAȚIA TEHNICĂ—O ACTIVITATE DE ÎNALTĂ 

RĂSPUNDERE PATRIOTICĂ
• PERMANENTA AUTODEPAȘIRE

Acțiunea 2000000
întreprinderea constructoare 

de utilaj petrolier „1 Mai" Plo
iești, una dintre cele mai mari 
și moderne întreprinderi de pro
fil din Europa, va cunoaște în 
acest cincinal o puternică dez
voltare. Dezvoltare care presu
pune și 
forță de 
meseriile 
pe lingă 
„clasice“, 
muncă și 
cadrul Grupului școlar profesio
nal și tehnic patronat de uzină, 
750 de elevi (cu burse pentru 
cei 2 ani de studii), 332 în anul 
I și 418 în anul II se califică 
în meseriile de strungari și lă
cătuși construcții metalice.

Tovarășul Gheorghe Mărăci- 
naru, tehnician principal în ca*- 
drul compartimentului învăță- 
mint al Serviciului personal-în- 
vățămînt-retribuirea muncii, ne 
mărturisește că această nouă 
formă de calificare este îmbră
țișată de numeroși tineri. Con
tractele încheiate stipulează înca
drarea elevilor, după absolvire, 
pe o durată de cel puțin cinci 
ani ; se va asigura astfel o mai 
mare stabilitate • foiței de

muncă. Pe de altă parte, elevii 
care beneficiază de bursele a- 
cordate, vor avea posibilitatea 
după încadrare să termine și

ateliere ale grupului școlar, 
dintre care cel de prelucrări 
prin așchiere echivalează, prin 
mărime și dotare, cu o secție a 
întreprinderii. Dacă practica 
productivă din timpul anului 
școlar se desfășoară exclusiv in 
școală, practica de vară repre
zintă pentru toți elevii o reală

un mare necesar de 
muncă, în special în 
așchietoare. De. aceea, 
formele de calificare 
ucenicie la locul de 

școală profesională, în

0 propunere privind
timpul acordat

■ ■

practicii productive
treapta a doua de liceu, în 
drul liceului seral patronat 
întreprindere.

Recent, în cadrul comitetului 
oamenilor muncii s-au stabilit 
noi măsuri de îmbunătățire a 
procesului instructiv-educativ : 
extinderea și dotarea corespun
zătoare a celor șase ateliere 
școală din uzină, și a celor 11

ca
de

integrare în procesul productiv 
al întreprinderii. Maiștrii-in- 
structori, aleși dintre cei mai 
buni tehnicieni, organizează și 
supraveghează munca elevilor 
in cadrul atelierelor-școală. Prin 
rotație, fiecare elev lucrează în 
secțiile productive, direct pe 
mașini.

unităților agricole", inițiativă 
pe care Congresul al X-lea al 
U.T.C. a recomandat-o spre ge
neralizare tuturor organizațiilor 
din mediul rural. Desigur, pină 
la acest stadiu, acțiunea și-a 
reliefat valoarea prin validarea 
ei de înseși viața și munca or
ganizațiilor U.T.C. Pe marginea 
acestei inițiative am întreprins 
o anchetă in rindul unor orga
nizații U.T.C. din județul Ialo
mița, in legătură cu participa
rea uteciștilor la activitatea de 
producție.

Aurel Savu, secretarul comi
tetului U.T.C. din comuna Lup- 
șanu, ne declară : „Atunci cind 
am propus, intr-o ședință, ca 
noi, membrii comitetului, să 
luăm o suprafață de pămint de 
la C.A.P. și s-o lucrăm în a- 
cord global, mulți s-au arătat 
nedumeriți. Cum 1 — ziceau ei 
— dar nu avem fiecare, ca 
membri cooperatori, cite un lot 
pe care-l muncim tot in acord 
global, in cadrul echipelor 
mixte ? Nu le-am răspuns ime
diat. După niște momente de 
meditație, toți s-au luminat de 
un gind : care va să zică, din
colo de datoriile individuale să 
ne asumăm una obștească, un 
angajament utecist cit se poate 
de concret ! Și toți au fost de 
acord cu această inițiativă".

Reținem, deci. Organizarea a 
fost perfectată pină la amănunt, 
sarcinile repartizate pe zile, ac
tivități și oameni. Mecanizatorii 
Nicolae Ciocan și Mihai H'îli- 
pescu au efectuat arăturile in 
„timpul liber", in ferestrele nop
ților. Aurel Marin s-a ocupat 
de erbicidare. La sapă au par
ticipat, alături de membrii co
mitetului U.T.C., numeroși alți 
uteciști. Pe lingă " 
ratori, ca Rodica 
Cristache, au luat 
contabilele Ioana 
Elena Stoenescu, „ _______
Vasilica Moldoveana și Mari a 
Niță. împreună cu elevii uteciști. 
Toamna târziu, fiecare din cel»

I. ANDREIȚA
(Continuare în pag. a Il-a)

tineri coope- 
Ene, Vasile 

sapa in mină 
Pisiceanu și 
profesoarele

în atelierul de prelucrări prin 
așchiere din cadrul grupului 
școlar, sub supravegherea rnais- 
trului-instructor Ion Spinu, a- 
nul II-strungari iși efectuează 
ziua de practică.

— Puțin, foarte puțin timp 
este afectat de către programa 
școlară activității practice. Cu 
numai o zi pe săptămină de 
practică, ne este foarte greu să 
le creăm deprinderile necesare 
unei însușiri temeinice a mese
riei, mai ales în cazul strungă- 
riei.

Toți factorii, interesați in îm
bunătățirea acestei noi forme 
de calificare, cu care am discu
tat, sînt unanim de acord că 
programa trebuie îmbunătățită, 
rezervîndu-se cel puțin două 
zile pe săptămină practicii pro
ductive. Directorul Grupului 
școlar-profesional și tehnic al 
întreprinderii „1 Mai“ Ploiești, 
tovarășul ing. Gheorghe Po
pescu, împărtășește această opi
nie. Elevii bursieri se descurcă 
mai greu decît cei de la școala 
profesională, care fac practică 
3 zile pe săptămină. Să se pre- 
—cel puțin 2 zile pe săptă- 

pentru practică — apre- 
tovarășul director.

vadă 
mină 
ciază

DAN VASILESCU

(Continuare In pag. a lll-a)
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în arta monumentală:
„Vîrsta nemuritoare" Lucrare decorativă in beton alb

de SABIN BALAȘA de CONSTANTIN PILIUTA

întrebări și răspunsuri 
pe teme de invățămint

Marile noastre expoziții co
lective, expozițiile personale și 
de grup ne-au relevat, în timp, 
multiple aspecte ale epopeii e- 
dificării civilizației socialiste în 
patria noastră. Transfigurarea 
în opera de artă a eroismului 
cotidian, a patosului construc
tiv, a profundelor mutații soci
ale, ce conturează dialectic, în 
planul conștiinței, o nouă per
sonali! ate umană, o nouă pers
pectivă și practică morală a dez
văluit, astfel, publicului imagi
nea complexă, sintetică a isto
riei trăite. A dimensiunii im
plicării întregului popor în de- 
săvîrșirea unei lumi noi, A 
înălțimii idealurilor cărora me
tafora artei le-a conferit un 
chip durabil, etern, în sfirșit, a 
mai pus în lumină capacitatea 
artiștilor de a sonda adine și 
nuanțat realitatea, de a o trăi 
și exprima cu intensitate, de a 
fi deci solidar angajați față de 
opera pe care o înfăptuim in 
comun, de a deveni conștienti 
de importanta și noblețea pro
priei misiuni, cronicarii ei.

Desprindem. noate cu mai 
mare pregnanță degît în alte lu
crări artistice, sensul, extensia 
și profunzimea acestei .angajări 
în imaginile emblematice ale 
artei de for public. De aceea ne 
și propunem a stărui asupra lor, 
selectînd Spre exemplificare o 
suită de monumente, realizate 
in ultimii cinci ani. Prima con
statare pe care o mitem face, in 
evaluarea dezvoltării monu
mentalisticii noastre, este ex
trema varietate tematică. întîl- 
nim, astfel, in bogata retrospec
tivă a acestui domeniu, pe care 
memoria colectivității o poate 
întreprinde orieînd. lesne, sem
ne, arhitecturi simbolice ale 
fundamentalelor transformări 
de ordin, economic, social, poli
tic, ale epopeii muncii, ale des
cifrării tainelor universului și 
materiei, evocări ale momente
lor de seamă din istoria patriei 
și ale figurilor prestigioase din

IMAGINI DIN EPOPEEA
EDIFICĂRII CIVILIZAȚIEI 

SOCIALISTE
Istoria și cultura națională, a- 
grementări decorative ale spa
tiilor destinate recreării și odih
nei (in stațiuni balneoclimate
rice, pe litoral etc.). Un accent 
deosebit s-a pus în acești ani 
pe omagierea, prin impunătoare 
și reprezentative monumente, a 
personalităților și evenimente
lor, marcante din istoria noastră, 
menite a perpetua exemplele 
strălucitoare ale luptei 
independența națională 
cială, împlinirea unui 
istoric unic. Asemenea 
mente au fost înălțate in toată 
tara, amplasate chiar pe vatra 
faptelor istorice, contribuind și 
în acest fel la îmbogățirea ar
monioasă a localităților cu lu
crări de artă monumentală.

O a doua constatare ar privi, 
în ultimii ani, emanciparea vi
ziunii monumentale, de senti
mentalismul alegoric ori litera
turizare (prin conceperea unor 
generoase și polivalente sim
boluri), perfecta concordanță 
dintre mediul ambiant, arhitec
tură și opera de artă, exploata
rea unor noi posibilități tehnice 
și a unor noi materiale (oțel, 
beton, sticlă, material plas
tic etc.).

Epopeea edificării civilizației 
socialiste reflectată în opere de 
largă audiență și rezonanță so-

pentru 
și so- 
destin 
monu-

cială oferă, poate în cel mai 
convingător chip, etalonul fruc
tuoaselor căutări ale artiștilor 
monumentaliști. Am cita; de 
pildă, monumentul Electrificării 
(1971), realizat de către Cons
tantin Popovici și amplasat la 
barajul Vidraru al Hidrocentra
lei de Ia Argeș. Prometeu mo
dern, personajul de otel, înalt 
de peste 10 metri, impune ca 
efigie a eforturilor constructo
rilor, a inteligentei noastre teh
nice, metaforic vorbind a lumi
nii smulse printr-o superbă în
cordare a minții și brațului, în
tunericului și neputinței. Putem 
spune că această lucrare, care a 
cunoscut multe variante. nume
roase soluții îndelung șlefuite, a 
fost obsesia de o viață a artis
tului. Fiindcă. într-o primă în
truchipare, ea a fost chiar lu
crarea sa de diplomă. îngemă
nate ca semnificație 
două monumente 
pentru televiziune 
Constantin Lucaci 
Ovîdiu Maitec (1971).

Oțelul și bronzul „modelate“ în 
viziuni- diferite traduc aceeași. . 
fervoare a înstăpîrtirii lumii prin 
puterea științei și a rațiunii, a- 
ceeași nepotolită curiozitate în 
fața tainelor universului. Ele 
pot fi privite ca imagini ale u- 
nei mai cuprinzătoare aspirații 
.prometeice, ca repere simbolice 
ale unui destin cutezător. Expe-

sînt și cele 
concepute 
de către 
(1971) și

riența lui Constantin Piliuță 
prin crearea unui imens ansam
blu decorativ, in beton alb, la 
Porțile de Fier, in sala turbine
lor (1972) este exemplificativă 
pentru alte noi preocupări ale 
monumentalisticii : optimizarea 
estetică a mediului ambiant in
dustrial. Rigoarea, concentrata 
și expresiva simplitate a sche
mei compoziționale, laitmotivul 
decorativ, inspirat de un detaliu 
al „Porții sărutului“, dar plasat 
in noi ipostaze conceptuale, ex
primă înțelegerea exactă a 
funcționalității lucrării, semnifi
cativa afinitate intre artă și u- 
niversul tehnic in epoca mo
dernă.

Imagini ale muncii eroice, ale 
instruirii tinerei generații, ale 
realizărilor științifice și cultu
rale, ale dezvoltării, în alte con
diții, a unei bogate tradiții fol
clorice pot fi regăsite și în nu
meroase picturi murale în ulei, 
mozaicuri și tapiserii, create în 
acești ani (genuri ce au preluat 
Vizibil funcțiile tradiționalei 
fresce). Am aminti, aici, cele 
două picturi executate de Sabin 
Bâlașa pentru Universitatea din 
Iași, Amfiteatru și Vîrsta nemu
ritoare (1974), poetice și tandre 
rememorări ale vîrstei visurilor.

ale cutezanței în gest și gin-, 
dire, ale setei de cunoaștere și 
adevăr. Ori mozaicurile Tradi
ție și Contemporaneitate, execu
tate pe fațada Casei de cultură 
din Blaj, în 1974 (Autori : Ioan 
și Rodica Chișu, Nicolae Iorga), 
în care întreaga concepție subli
niază organica legătură dintre 
generații, firul trainic al conti
nuității eforturilor în necurmata 
izvodire a valorilor materiale și 
spirituale. Și. alături de aces
tea, pe cel conceput de Popa 
Eugen și Gina Hagiu (1972), la 
Buzău, ce are drept temă viața 
nouă a acestui județ. Am mai 
putea aminti, de asemenea, tapi
seriile Anei Lupaș (lașul de as
tăzi, 1974. Iași). Ilenei Balotă 
(Eroica, 1973. București), Viori- 
căi Iacob (Omagiu biruinței, 
1973, București), ori pe a lut 
Gheorghe Spiridon (Baladă pen
tru constructori. 1973. București), 
care aduc in limbajul lor spe
cific. în tonalități cromatice vi
brante — ce însuflețesc marile 
spatii interioare ale edificiilor 
social-culturale, transformate în 
insolite muzee — un cald omagiu 
celor 
zatie 
liste.

în tapiserii, ca și in celelalte 
genuri de altfel, remarcăm forța 
și limpezimea mesajului, ocoli
rea unei facile și gratuite deco- 
rativități. marcata tentă educa
tivă a lucrărilor. Asemenea mo
numente, lingă care firește, se 
mai pot adăuga încă multe, e- 
moționoază si conving tocmai 
prin lipsa lor de retorism și 
emfază, prin senina factură li
rică. prin sugestivitatea soluții
lor. prin concentrarea emble
matică. dar mai ales, prin re
levanta lor consonanță cu reali
tatea. Pentru că. în toate aces
te lucrări, fantezia creatorilor se 
hrănește din solul fertil al vie
ții.

C. R. CONSTANTINESCU

Virgiliu Delcă. București : Vei 
avea dreptul la bursă abia după 
promovarea anului întîi, cu con
diția îndeplinirii baremului în 
Ceea ce privește media. Ne spui 
că te-ai privat de bursă prin 
sinceritate, întrucît, dacă n-ai 
fi declarat că ai mai făcut o 
dată amil întîi. la o altă facul
tate, nu s-ar fi știut. Nu tre
buie să-ti regreți sinceritatea ; 
așa era normal să procedezi, te 
obliga și cererea pe care ai com
pletat-o și care, după cite știm, 
te solicita să-ți asumi răspun
derea pentru adevărul celor de
clarate. Pe de altă parte, ești 
contrariat că nu iei bursă. Și 
în acest sens greșești. Statul a 
făcut o dată cheltuieli pentru 
anul întîi pe care l-ai pierdut 
chiar și fără bursă, acestea 
însumînd mai multe mii de lei, 
incit e firesc să nu repete o 
asemenea cheltuială, pentru un 
an In plus de facultate.

G. C„ Bușteni. Lucrurile nu 
stau așa cum le prezentați dv. 
Directorul liceului procedează 
bine, nu arbitrar, cum lăsați să 
se înțeleagă din scrisoare. In
strucțiunile privind sprijinul 
material acordat elevilor din li
ceele de specialitate și din șco
lile de specializare postliceală, 
anrobate de M.E.I. prin ordinul 
33341970 și avizate de Ministerul 
Finanțelor cu nr. 18 33353/197(1, 
bursa poate fi acordată în nu
merar. la cerere, numai elevilor 
care locuiesc cu familiile (în 
cazul fiului dv.. cu părinți, frați, 
surori, bunici, frații sau surorile 
părinților), sau la susținători 
legali, precum și celor care lo
cuiesc ia gazde — ca flotant! — 
în localitatea în care-și are se
diul liceul — desigur dacă acesta 
n-are locuri la internat — sau 
celor cărora li s-a acordat bursă 
pe o perioadă trecută și nu au 
luat masa la cantină. Se preci
zează că bursa se compune din 
alocația zilnică de hrană, pentru

elevii bursieri interni. în bursă 
fiind incluse cheltuielile de În
treținere și funcționare a cămi
nelor și cantinelor. Din moment 
ce liceul are internat și domici
liul dv. se află la o distantă de 
15 km de școală, e firesc ca fiul 
dv. să locuiască la internat și 
nu să facă zilnic un drum obo
sitor, care-i răpește timpul de 
lecții, numai fiindcă nu i-a plă
cut la internat. Bursa ce i se 
cuvine’ fiului constă în întreți
nerea lui la internat și nu în 
numerar.

• Care este regula în ceea ce 
privește participarea secretaru
lui U.T.C. la consiliile pedagogi
ce ; eîevul este invitat ori se 
oferă singur să participe 7 Cine-1 
trage la răspundere pe directo
rul care refuză — deseori indi
rect să-I invite pe secretar la 
activitatea acestor foruri școlare? 
De la M.E.I. primim acest răs
puns : în Decretul privind sta
bilirea normelor unitare de 
structură pentru instituțiile de 
Invățămint, din. mai 1973, se 
arată (cap. III. ărt. 9, b) : „La 
școli generale cu clasele I—VIII 
(X), licee, școli profesionale șl 
tehnice, grupuri școlare, consi
liul de conducere este format 
din : directorul instituției, ca 
președinte, directorul adjunct, 
3—5 cadre didactice, secretarul 
organizației de partid, organiza
torul grupei sindicale, secreta
rul organizației U.T.C.. 1—2 pă
rinți. 1—2 reprezentanți ai în
treprinderilor sau instituțiilor 
care patronează școala, conta
bilul (ca membri)“. Așadar 
este ușor de înțeles că se
cretarul organizației U.T.C. are 
toate drepturile ce le sînt con
ferite prin lege membrilor con
siliilor de conducere, iar direc
torii liceelor, ca președinți ai 
consiliilor de conducere, au o- 
bligatia să-i convoace pe totl 
membrii acestora la toate ac
țiunile. deci șl pe secretarii 
U.T.C. De drept, așa stau lucru

rile, dar, de fapt, nu peste tot 
se întîmplă- așa. Nădăjduim, că 
acei directori care ignoră îndă 
prevederea de mai sus își vor 
aminti, citind aceste rinduri, de 
existenta ei.

• Cei care au urmat învăfă- 
mîntul de subingineri au dreptul 
să continue învătămîntul de in
gineri ? Mai multe scrisori con
țin această întrebare, mai toate 
■avînd sublinierea că s-a auzit 
despre existența unei asemenea 
hotărîri. Informație greșită. 
Exact, lucrurile stau astfel : O 
recentă ședință a Consiliului în- 
vățămîntului superior a dezbă
tut și propunerile cu privire la 
deschiderea învățămîntului supe
rior de scurtă durată, în lumina 
hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie 1973 
care a stabilit că „este necesar 
să se asigure lin caracter des
chis învătămîntulul, astfel încit 
absolvenții unor trepte să aibă 
acces. în treptele următoare“. 
Pentru a se asigura un aseme
nea caracter deschis învățămin- 
tului de subingineri și lărgirea 
acestuia pentru conducătorii ar
hitecta în conformitate cu pre
vederile articolului 172 din Le
gea învățămîntului, s-a întocmit 
un Proiect de ordin al minis
trului care prevede condițiile în 
care o parte din absolvenții în- 
vățămîntului de subingineri ți 
de conducători arhitect! pot con
tinua cursurile învățămîntului 
de ingineri și respectiv de arhi
tect!. Este deci vorba de un 
proiect care trebuie definitivat 
pe baza îmbunătățirilor ce-i vor 
fi propuse și nu de o hotărîre, 
cum s-a auzit. Cînd lucrurile 
vor fi definitivate, vom oferi 
cititorilor noștri detaliile cores
punzătoare. Trebuie reținut fap
tul că în acest sens există deja 
preocupări din partea forurilor 
de invățămint.
Rubrică realizată cu concursul

M.E.I. de
LUCREȚIA LUSTIG

ce construiesc noua civili- 
a societății noastre socia-

Puterea convingătoare a faptei

■
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Brâncuși și aparatul
9

de filmat
unDupă ce văzusem simbătă 

plin de farmec eseu filmat 
realizat de poetul Ion Lotreanu 
— am avut parte, a doua zi, de 
un ceas de meditație pe care ni 
l-a oferit filmul gindit de Marin 
Sorescu și realizat în colaborare 
de televiziunile română și fran
ceză. Un film senin și puțin trist, 
de o mare onestitate intelec
tuală : cineva arunca cu pietri
cele in ferestrele sculptorului, 
se ivea chipul lui sau apăreau 
chipurile sculpturilor lui. Dar, 
azvirlite de o mină tremurătoa
re, erau pietricele de rouă care 
se sfărimau de îndată ce atin
geau sticla. Nu a fost un film 
despre personalitatea poetului 
Marin Sorescu și nici măcar des
pre personalitatea copleșitoare 
a. marelui sculptor, ci un film 
despre niște obiecte, iar aceste 
obiecte magnifice erau sculp
turile sale. Omul ca individua
litate apărea ca printr-o fereas
tră albită de brumă. Rămînea 
Brăncuși ca reprezentant : ca 
reprezentant al pietrelor ador
mite la marginea drumului, că
rora le dădea viață cu citeva 
izbituri de ciocan, ca reprezen
tant al artei moderne și al dra
gostei dintotdeauna. ca repre
zentant al spiritului autohton 
în ceea ce are el grandios.

Un film care te lăsa să visezi. 
„Statuile lui Brăncuși cer să te 
invirți in jurul lor — pentru 
producerea amețelii“, notează 
Marin Sorescu în articolul din 
care am mai citat (însemnări în 
alb-negru, apărut în cel mai 
recent număr al României lite
rare, dedicat centenarului Brăn
cuși). Filmul reușea să-ți dea 
această senzație de ușoară ame
țeală. Aparatul de filmat te a-

juta „să te invirți" in jurul 
sculpturilor și descopereai astfel 
sau ți se părea că descoperi lu
cruri neașteptate. („Priviți sculp
turile mele pini ce le veți ve
dea“). Vedeai. 11 vedeai — nu 
pe Brăncuși, ci pe Eminescu. Mi 
s-a părut izbitoare asemănarea 
chipului din Somnul cu chipul 
lui Eminescu și am încercat in 
continuare să văd. A apărut 
Muza adormită și, din nou, pri-

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

vit din anumite unghiuri, chipul 
marelui poet. Apoi Prometeu ca 
ochii imenși ai lui Eminescu 
lărgindu-se, pierzindu-și margi
nile, cuprinzind toată fața de
venită vedere. A fost obsedat 
Brăncuși de chipul lui Eminescu, 
cel mai frumos chip care a lu
cit vreodată vederii sufletului 
nostru ? In România sau in 
Franța, l-a visat vreodată Brăn
cuși pe Eminescu 1 Poate că da. 
Sau poate că e numai o gindire 
„fără reazim, fără fond", pe 
care o stirnește — in mod ne
cesar — capodopera, orice ca
podoperă înfăptuită de un om 
din țara lui Eminescu. Pentru 
un asemenea gind ii rămii re
cunoscător nu numai . marelui 
Brăncuși, ci și celor doi poeți 
care, iată, fac filme despre el, 
aducindu-ți in minte și alte gîn- 
duri „fără reazim, • fără fond“. 
Cum ar fi gindul despre viața 
unui poet din țara lui Eminescu. 
care trăiește mai mult de 39 ani.

Ce lucruri nemaipomenite tre
buie să infăptuiești ca poet pen-~ 
tru a mulțumi că ți s-a dat să 
rămii in viață mai mult decît 
Eminescu ! Anii pe care ii tră
iești după vîrsta marții Geniului, 
ce dar sublim ! Cum să-l justi
fici ?

SECVENȚE — Emisiunea enciclo
pedică pentru tineret — și-a lăsat 
bagajul de vorbe umflate ia me
sageria cine știe cărei gări și l-a 
uitat acolo sau n-a mai vrut să-l 
ia înapoi. Felicitări! A devenit o 
emisiune serioasă, instructivă, fără 
pretenții nejustificate. Dar și fără 
pretenții justificate, pentru că do
rința de a face lucruri deosebit de 
bune e încă slabă, iar emisiunea 
— totdeauna utilă — nu încearcă 
nici acum imposibilul (nici acum, 
cînd ar puteai și rămîne cuminte, 
cuminte... i» Un foarte bun repor
taj despre Simerla — pe vremuri, 
cel mai mic oraș din țară și cel mal 
mare o/aș al ceferiștilor — sem
nează talentatul Cristian Thau din 
redacția emisiunilor pentru tineret. 
Profund emoționante, declarațiile 
celor patru reprezentanți ai fami
liei de strungari Eberth : „Mă nu
mesc Eberth Nicolae. Am 76 de 
ani. Am lucrat ca strungar 52 de 
ani, pînă la 69 de ani. Mă numesc 
Eberth Alexandru. Sînt fiul mal 
mare al maturului Eberth Nicolae. 
Lucrez tot în meseria de strungar. 
Mă numesc Eberth Petru, am 42 de 
ani, sînt meseriaș strungar, sînt 
fiul mal mic al Iul tata (să zicem 
mai mic, dar după cum vedeți nu 
sînt mic și lucrez la I.M.M.R. Si- 

. meria din 1952. Mă numesc Eberth 
Valentin, am 24 de ani, sînt fiul 
lui Eberth Alexandru, unchiul îmi 
este Eberth Petru, bunicul meu 
Eberth Nicolae, străbunicul meu 
Eberth Adalbert carp a fost șl el 
strungar. Și eu tot strungar sînt 
și tot aici“ <• Cel de-al doilea eve
niment al săptămînli (pe lingă fil
mul lui Marin Sorescu) a fost, la
Teleclnematecă, Procesul maimuțe
lor.
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O ISTORIE A CULTURII ANTICE
(Urmare din pag 1)

sa, regatul s-a dezmembrat în 
patru sau în cinci părți, deși 
nucleul transilvan s-a păstrat 
și a rămas împărțit pentru o 
sută de ani cînd a fost reunit 
sub un alt erou al românilor, 
Decebal.

Centrul Daciei de la poalele 
Carpaților sudici, unde și-a mu
tat capitala Burebista, este în
zestrat cu unele dintre cele 
mai fermecătoare peisaje din 
Europa“.

Următoarele două capitole 
sînt oonsacrate cuceririi roma
ne și Daciei sub ocupația ro
mană. Autorul își axează con
siderațiile, în primul rlnd, pe 
cele două mari monumente : 
Columna lui Traian de la Roma 
și monumentul de la Adamclisi. 
In chip firesc, sînt folosite atît 
textele antice, fie ele narative 
ori epigrafice, cit și descoperi
rile arheologice scoase la iveală 
întîmplător sau pe calea săpă
turilor sistematice.

La începutul lunii august a 
anului 106, cel de al doilea 
război s-a terminat și Dacia 
s-a constituit în provincie ro
mană. „Dar, spune prof. Mac- 
Kendrick, viața dacică n-a fost 
oprită, ea va trăi de-a lungul 
celor 165 de ani de ocupație ro
mană. Romanizarea a făcut Da
cia prosperă, fără să-și piardă 
cultură autohtonă și cînd roma
nii, în anul 271 s-au retras, da
cii și-au continuat viața folo- 
sindu-se de ceea ce învățaseră 
de la maeștrii lor romani, vor
bind limba latină, care este pî
nă astăzi rădăcina limbii ro
mâne“.

O atenție aparte este acorda
tă populației autohtone care 
s-a romanizat și care a rămas 
pe loc atunci cînd „părăsirea 
sub Aurelian în 271 a fost, mai 
ales, a administratorilor și a 
proprietarilor funciari. Dacii 
mai săraci au rămas pe loc fă- 
cînd ceea ce puteau face de 
obicei fără protecția armatei

romane, cu tehnicile pe care le 
învățaseră de la cuceritorii lor. 
Dacia a fost liberă, dar dacii 
s-au romanizat, așa sînt și as
tăzi și acesta este rezultatul cel 
mai trainic al dominației ro
mane de-a lungul a cinci ge
nerații“.

Penultimul capitol este con
sacrat Daciei și Moesiei în pe
rioada imperiului tîrziu, unde 
se vorbește despre reînvierea 
vieții romane de-a lungul Du
nării, despre construirea noului 
pod al lui Constantin cel Mare 
și situația populației romanizate 
în viitoarea migrațiilor.

Profesorul american, la sfîr- 
șitul cărții, analizînd importan
ța și continuitatea culturii au
tohtone, începînd din neolitic 
și pînă în secolul VII, sublini
ază rolul romanilor și al roma
nizării autohtonilor, vitalitatea 
deosebită a culturii lor și im
portanța moștenirii ei greco-ro- 
mane ce a contribuit în largă 
măsură la tezaurul civilizației 
antice.

„Alegorie“
de OVJDIU MAITEC

(Urmare din pag. I)

5 ha au dat cite 5 200 kg boabe 
de porumb. O performanță în 
condiții de sol neirigabil, rele
vantă și prin faptul că pămîntul 
respectiv dădea astfel cea de-a 
doua cultură.

Anul trecut, alte zece organi
zații U.T.C. au procedat așa — 
să le numim pe cele din Lehlin, 
Făcăeni. Modelu și altele — pă- 
mîntv’ luat în acord global de 
către uteciști dind, odată cu 
producții sporite, și o necesară 
lecție de educație prin muncă 
și pentru muncă, o expresivă 
pildă de viață.

11 întrebăm pe Aurel Savu 
ce-au hotărit uteciștii din Lup- 
șanu pentru anul acesta. ..De 
astă dată — răspunde — propu
nerea de-a continua inițiativa a 
venit din partea lor. Ni s-a ți 
delimitat terenul pentru înce
perea activității."

tn ceea ce privește participa
rea tinerilor la munca in zoo
tehnie am reținut ca elocventă 
opinia, însoțită de fapte, a se
cretarului Comitetului U.T.C. 
din comuna Făcăeni. Constan
tin Stan. „In ferma noastră 
zootehnică lucrurile mergeau, 
dat nu bine. Intr-o adunare ge
nerală am înțeles cu adevărat 
că un cuvînt trebuie să ni-l 
spunem noi, uteciștii. Atunci 
s-au oferit primii tineri să 
lucreze în fermă. La început au 
fost patru : Vasile Tănase și 
frații. Constantin, Oprea si Va
sile Nistor. După citva timp au 
mai venit patru (să înțelegem 
aici munca de lămurire, antre
nare și mobilizare dusă de or
ganizația U.T.C. — n.n.) : Ni
colae Raicn. Constantin Man- 
dache și frații Ion și Vasile 
Ciobanii. Li s-au alăturat apoi și 
trei fete : Georgeta Marin, Flo- 
rica Cristea și Anica Mocanu. 
Toți lucrează in acord global,

toți sînt deciși să nu mai pără
sească locul de muncă, să se 
specializeze in acest important 
domeniu de activitate".

Astăzi — sintetizăm opinia 
interlocutorului nostru — la nu
mai un an de la declanșarea 
inițiativei, cei 11 tineri sint 
fruntașii fermei (alături de ei 
mai lucrează incă 29 de coope
ratori), dau producții bune și de 
calitate. Atit in privința pro
ducției de lapte, cit și in crește
rea tineretului bovin, sporurile 
obținute de ei aduc unității sub
stanțiale Venituri suplimentare. 
Tot tinerii au transportat, in a- 
cest anotimp, prin muncă pa
triotică. pentru patul germinativ 
al grădinii de legume, 300 de 
tone de îngrășăminte naturale.

...Așadar, două acțiuni ale ace
leiași inițiative, cu consecințe 
dintre cele mai generoase in 
ceea ce privește dezvoltarea si 
consolidarea economică a unită
ților agricole. Sint exemple care 
se cer urmate și de alte organi
zații U.T.C. din județ. Și n-am 
spune că acest lucru nu se rea
lizează. Dimpotrivă. Numărul 
organizațiilor U.T.C. care au 
luat in acest prim an al cinci
nalului pămint pentru a-l munci 
in acord global s-a mărit, su
prafața tonală ridicindu-se pe 
județ la 400 hectare. Trebuie 
văzut insă ce se mai poate 
face, cum poale fi îmbunătățită 
— și eventual lărgită — in con
tinuare inițiativa. Un aspect s-a 
reliefat ' in chiar timpul anche
tei noastre. La Lupșanii s-a 
constatat că doar o organizație 
adoptase inițiativa, în timp ce 
pe raza comunei există incă 
două cooperative agricole cu 
organizațiile U.T.C. respective. 
La Ciocănești, după un entu
ziasm de scurtă durată, condu
cerea cooperativei a trebuit să 
redistribuie suprafața acordată 
inițial uteciștilor, altor oameni.

CASA DE CULTURĂ 

A SECTORULUI 8 

„ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE“ 
primește înscrieri la următoarele cursuri 

și activități permanente
• DACTILOGRAFIE - SECRETARIAT, cu du

rată de 15 zile, o lună și două luni. Cursu
rile încep la data înscrierii. METODA DU- 
PLOYEN.

• CROITORIE femei — cu durată de 6.luni.
• LIMBI STRĂINE : ENGLEZA, GERMANA.
• BALET pentru copii.
• CLUBUL DE JAZZ.

în vederea completării formațiilor și cercurilor artisr 
tice de amatori, organizează selecții pentru : DANSURI 
POPULARE și TEMATICE, GRUPURILE VOCALE DE 
CANTO CLASIC și FOLCLORIC, TEATRU, BRIGADA 
ARTISTICA, INSTRUMENTIȘTI, SOLIȘTI VOCALI DE 
MUZICA POPULARA și UȘOARA, FANFARĂ, CINE- 
CLUB și . FOTO. Au prioritate cei ce locuiesc ori sînt în
cadrați în sectorul 8.

Informații suplimentare, zilnic, între orele 9—20 Ia se
diul CASEI DE CULTURA — B-dul Bucureștii Noi 66, 
sau prin telefon 67 14 70.

BUMBÀCÀRIA ROMÂNEASCĂ JILAVA,

Șos. Gării Jilava nr. 112 — sectorul 5 — București — 
telefon 85 56 40

încadrează urgent : TRACTORIȘTI RUTIERIȘTI, MUNCI
TORI NECALIFICAȚI, BĂRBAȚI ȘI FEMEI din toată țara, 
vîrsta 18—10 ani. Actele necesare : adeverință de Ia C.A.P., 
carnetul de muncă, actele de stare civilă, analiza sîngelui, 
radioscopia pulmonară.

Se asigură CAZAREA LA CĂMINUL DE NEFAMILIȘTI 
ȘI MASA LA CANTINA.

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 6
UNIVERSITATEA POPULARĂ

anunța
deschiderea cursuri lor de :

- DACTILOGRAFIE 
- SECRETARIAT, 
curs rapid com
plet de 15 zile, o 
lună și două luni, 
începerea la data 
înscrierii. METO-
DA DUPLOYEN.

- DEPANARE RA
DIO Șl TELEVI
ZOARE.

- DESEN TEHNIC.
- COSMETICĂ.
- CROITORIE.
— Limbi străine: EN

GLEZA, FRAN
CEZA, GERMA
NA.

Informații și înscrieri 
la sediul CASEI DE 
CULTURĂ, Calea Ra- 
hovei nr. 151, telefon 
236661.

Universul 
unei cărți

Cină, cu cițiva ani in urmă, 
Carol Roman a inaugurat ciclul 
„Un univers într-o carte" un 
lucru era limpede din capul 
locului: anume ideea de a răs
punde prin intermediul unor re
putate condeie de specialitate și 
publicistice curiozității tinărului 
cititor asupra unora dintre pro
blemele prioritare ale societății 
românești, ale lumii contempo
rane. lărgind și diversificind 
treptat aria investigației, pe mă
sura curgerii timpului, dar, ne
îndoielnic, pe măsură ce între
bările interlocutorilor posibili se 
continuau și se înmulțeau.

Așa incit, acum, la cel de al 
patrulea volum*) al acestui pa
sionant „univers intr-o carte" 
putem vorbi cu toată certitudi
nea de un set de intervenții la 
obiect, informate și accesibile, 
constituind un util și, aș spune, 
indispensabil instrument de lu
cru la indemîna instrucției mul
tilaterale a tinerei generații sus
ceptibil de a fi larg folosit ir, 
activitatea- educativă a organi
zațiilor U.T.C. Fie și numai 
parcurgînd sumarul volumului, 
tematica lui este definită prin 
diversitate și actualitate. Aici, 
cititorul tânăr află utile și pre
țioase clarificări in probleme de 
politică, morală și educație, de 
cultură, artă, știință și civiliza
ție. de ecologie socială și poli
tică internațională, toate laolaltă 
fiind subiecte de larg și actual 
interes.

Iar dacă utilitatea de principiu 
nici nu mai poate fi discutată, 
este, desigur, un merit al coor
donatorului volumului de a fi 
știut să orienteze cu subtilitate 
și. consecventă dezbaterea spre 
domenii de probleme ce „fac 
interesul" publicului tinăr. dor
nic de informare la zi și exactă.

Ar fi. însă, nedorit de sim
plist să restringem interesul a- 
cestui volum numai și numai 
la tematica lui sau la presti
giul semnăturilor ce ii onorează. 
Dincolo de aceste considerente, 
importante, desigur, există un 
argument mult mai probant in 
sprijinul largii audiențe a căr
ții — calitatea insăși a textelor 
incluse.

Nu am să fac acum greșeala 
de a povesti unul sau altul din
tre aceste texte-incursiune, 
cum nu pot crede că ajuns aici, 
la volumul IV, scormonitorul și 
ambițiosul Carol Roman va pune 
un punct comod și sec aventu
rii la care ne-a invitat și cu 
care ne-a cucerit.

ȘERBAN CIONOFF
*) Un univers într-o carte, 

volumul IV., coordonatorul 
volumului — Carol Roman, 
Editura politică 1975; sem
nează : Ion Bucheru, Petru 
Ispas, Nicolae Tue. Maria 
Costache, Virgil Brădăteanu, 
Ion Florea, Al. Tănase.' Mar
cel Breaziu. Catinca Muscan 
Mircea Malița. Gabriela Dol- 
gu. Ioan Simion, Carol Ro
man.

I.M.P.B. FABRICA GRIUL BUCUREȘTI
Str. Irimicului nr. 24 sectorul 2 (tramvaie 1, 4, 21, 24, 26, 27 

stația Halele Obor)
încadteazâ de urgența t

Inginer energetic, inginer produse zaharoase, maistru bru
tar, merceolog principal, electricieni, lăcătuși mecanici, insta
latori termiști, fochist, muncitori necalificați (bărbați) cu plata 
in acord, primitori distribuitori cu plata in acord. Pentru elec
tricieni, muncitori necalificați și primitori-distribuitori înca
drăm și din provincie cu asigurarea cazării.

COOPERATIVA „ARTA LEMNULUI" 
încadrează muncitori calificați și pentru calificare, cu buletin 

de București, in meseriile :
• tlmplari mecanici ;
• strungari in lemn ;
• timplari la șlefuit ;
o vopsitori în lemn ;
• conducători auto calificați, cu o vechime peste 2 ani.
Informațiile suplimentare la serviciul personal tel. 21 23 72 și 

garaj - 22 16 01.

TRUSTUL 
ENERGO- 

CONSTRUCTIA 
BUCUREȘTI 

încadrează revizori 
contabili cu studii me
dii și superioare, cu de
plasări lunare în țară, 
cu respectarea Legii 57 
1974. Cererile și even- I 
tualele informații la se
diul Trustului Ehc;-"o- |i 
construcția, Calea Do- j 
robanți 103—105, Servi
ciul financiar, telefon 
79 68 25.
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PLECARE

FAPTELE DE MUNCA 
NE DOVEDESC CALITATEA 
DE TINERI COMUNIȘTI

La sfîrșitul săptămînii trecu
te, uteciștii, ceilalți tineri din 
organizația U.T.C. a Stațiunii 
de mecanizare a agriculturii Co
mișani, județul Dîmbovița, au 
supus unei analize aprofundate 
activitatea politico-educativă, 
desfășurată în cadrul acestui 
colectiv, modul în care ea de
termină participarea tot mai 
responsabilă la realizarea sar
cinilor. Așa cum se arăta și în 
informarea prezentată, în aceas
tă perioadă s-au obținut rezul
tate deosebite (numai în anul 
trecut s-au executat lucrări in 
valoare de un milion de lei 
peste prevederi). Discuțiile ce 
au avut loc pe marginea ma
terialului prezentat au scos in 
evidență faptul că fiecare tînăr 
din unitate s-a încadrat per
fect în programul de muncă, 
respectînd rigorile disciplinei 
muncitorești, ln acest sens me
canizatorul Ion Șerb arăta că 
în actuala campanie de repa
rații, tinerii au fost mereu la 
datorie, participînd alături de 
ceilalți colegi mai vîrstnici la 
repararea tractoarelor și ma
șinilor agricole. „Numai în a-

ceastă primăvară trebuie să 
sămînțăm 3 000 de hectare 
porumb, 500 de hectare cu 
gume și suprafețe mai mici 
alte culturi. Or, eu înțeleg 
cea mai elocventă măsură 
nivelului politic și ideologic o 
constituie tocmai îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor care re
vin mecanizatorilor. Secția nr. 4 
Comișani, în care îmi desfășor 
activitatea, a încheiat reparații
le la tractoarele și utilajele din 
dotare, astfel că în apropiata 
campanie de primăvară vom pu
tea executa lucrări de înaltă ca
litate“. Pe aceeași linie se în
scriu și luările de cuvînt ale 
altor tineri dintre care amintim 
pe cea a electricianului 
Lungu. Vorbitorul arăta 
șapte tineri calificați la 
de muncă au devenit în 
timp printre cei mai 
și pricepuți muncitori din ateli
er, tocmai datorită preocupării 
permanente a organizației de 
tineret, care le-a format o ati
tudine înaintată față de muncă, 
s-a interesat de ridicarea nive
lului lor de pregătire profesio
nală și politică. „Piesele re-

în- 
cu 

le- 
cu 
că 
a

Dorin 
că cei 

locul 
acest 

harnici

parate de noi ajung la toate 
unitățile de mecanizare de pe 
teritoriul județului nostru și 
putem afirma cu mindrie că 
numai de la începutul anului 
tinerii au reparat 60 de dina
muri, 40 demaroare și alterna- 
toare, 16 aeroterme și alte ase
menea piese, bucurîndu-se de 
aprecieri din partea beneficia
rilor“.

Numeroase referiri s-au făcut 
Ia dezvoltarea economică a co
munei, a satului românesc. „Cu 
acest prilej — a spus Stelian 
Antonescu, secretarul comitetu
lui comunal U.T.C. — ne anga
jăm ca prin muncă patriotică, 
fiecare dintre noi să executăm 
cite zece metri liniari de canal 
astfel ca în final să redăm în 
circuitul agricol o suprafață de 
cinci hectare teren, să plantăm 
peste 1 500 pomi fructiferi, 
lucrăm 
hectare 
creștem 
taurin“, 
înscris în 
doptat de 
lături de 
privind 
membrilor organizației 
la viața culturală 
dinamizarea colectivului gazetei 
de perete. De asemenea, au fost 
înscrise și schimburi de experi
ență, vizite la monumen
te istorice, excursii. Pla
nul de măsuri este mult mai 
cuprinzător și prevede creșterea 
nivelului întregii activități po- 
litico-ideologice pentru forma
rea omului nou, înaintat, al so
cietății noastre.

OVIDIU MARIAN

CREAȚIA TEHNICA

Luni, 23 februarie a.c., a sosit 
la București domnul Tulio Oscar 
Sugasti, noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Argentina in Republica 
Socialistă România.

val al U.R.S.S., șl alți membri 
ai ambasadei.

Au fost de față atașați 
tari ai unor țări socialiste 
ditați la București.

La Monumentul eroilor 
vietici a fost depusă, de 
menea, o coroană de flori 
partea Ambasadei Uniunii 
vietice la București.

în cursul aceleiași zile,
fost depuse coroane și jerbe de 
flori la monumentele și cimiti
rele ostașilor sovietici de la 
Jilava, Herăstrău, precum și din 
alte localități.
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în acord
de porumb
42 capete 

Angajamentul a
planul de măsuri a- 
adunarea generală, a- 
numeroase propuneri 
participarea tuturor 

■ U.T.C. 
a comunei.

PERMANENTA
AUTODEPAȘIRE

Organizația U.T.C. de la secția 
finisaj a Țesătoriei de mătase 
din Deva se numără printre or
ganizațiile citate ca avînd o ac
tivitate bună. Uteciștii din acest 
sector sînt bine pregătiți din 
punct de vedere profesional, își 
îndeplinesc cu conștiinciozitate 
și pasiune sarcinile încredințate, 
manifestă o preocupare stator
nică pentru lărgirea orizontului 
politico-ideologic și de cultură, 
pentru promovarea în activita
tea de zi cu zi a unor relații de 
colaborare și întrajutorare tovă
rășească. de stimă și respect re
ciproc. Este aspectul cel mai 
semnificativ asupra căruia s-a 
insistat pe larg in dezbaterile 
prilejuite de adunarea generală 
care a analizat activitatea poli
tico-ideologică și cultural-edu
cativă desfășurată în organiza
ția U.T.C. pentru transpunerea 
in viață a programului ideologic 
al partidului, a hotăririlor adop
tate de Congresul al XI-lea, a 
Codului principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste.

Climatul de muncă entuziastă

și responsabilă instaurat în sec
ție, au apreciat în unanimitate 
vorbitorii, se datorește nu nu
mai perfecționărilor înregistra
te in sfera producției, ci și ac
tivităților educative, întreprinse 
de organizația U.T.C., care au 
răspuns problemelor esențiale și 
în primul rînd au contribuit la 
creșterea răspunderii tinerilor 
pentru problemele. întregului co
lectiv.

Acționînd ca niște adevărați 
comuniști, participa-.iții la dezba
teri nu s-au mulțumit să evi
dențieze doar reușitele, ci au 
supus unei severe radiografii 
morale pe fiecare tînăr în parte.

Chiar dacă pe linie profesio
nală se achită de sarcinile în
credințate, Rodica Tomoaie, de 
la atelierul ajustai, și Petru 
Martin, ajutor de maistru, au 
fost aspru criticați întrucît în 
relațiile cu colegii nu au întot
deauna cea mai justă atitudine. 
Despre Aurel Curclar s-a spus 
că, sub pretextul că participă la 
activitățile Casei de cultură, lip
sește deseori de» la serviciu, iar 
Eugen Munteanu și Mihai Dan

pot fi văzuți uneori după orele 
de program în stare de ebrieta
te. S-a arătat, de asemenea, că, 
în timp ce secțiile productive 
sînt întreținute corespunzător, 
unele anexe nu au o înfățișare 
prea atrăgătoare, fiind parțial 
deteriorate.

— Fenomenele amintite, au 
subliniat Iulian Radu, Elena Tall, 
Ana Bunea, Adrian Bogdan și 
alți uteciști care au luat cuvîn- 
tul, se explică prin aceea că în 
activitatea politico-ideologică și 
cultural-educativă s-au înregis
trat uneori manifestări de for
malism. Vinovat este, în primul 
rînd, biroul care nu a acționat 
întotdeauna cu fermitate și in
transigență pentru eliminarea 
neajunsurilor ori a închis ochii 
în fața unor manifestări și atitu
dini înapoiate. Dezbaterile des
chise, sincere și combative au 
creat condiții pentru afirmarea 
plenară a spiritului critic și 
autocritic, a inițiativei creatoare. 
Mărturie 
tul plan 
adunarea 
nătățirea 
emanația 
prin acțiuni bogate și conținu
tul atractiv își propune să con
tribuie la perfecționarea morală 
a uteciștilor, Ia ridicarea nivelu
lui lor politico-ideologic, să mi
liteze cu toată fermitatea pen
tru a face din normele și princi
piile de viață și muncă ale co
muniștilor un ghid al activității 
de zi cu zi.

stă în acest sens boga- 
de măsuri aprobat de 
generală pentru îmbu- 

activității de viitor, 
gîndirii colective, care

AL. BÄLGRÄDEAN

0 ACTIVITATE DE ÎNALTĂ 
RĂSPUNDERE PATRIOTICĂ

în cadrul Institutului de stu
dii și proiectări pentru construc
ții in agricultură și industria a- 
limentară, organizația U.T.C. de 
la sectorul 4, fabrici de zahăr, a 
ocupat primul loc in întrecerea 
utecistă pe anul trecut. Nu în- 
timplător și activitatea politico- 
ideologică desfășurată în aceas
tă organizație este apreciată ca 
una dintre cele mai bune din 
institut. Cu toate acestea, pe 
parcursul dezbaterilor privind 
activitatea politico-ideologică, 
din adunarea generală nu și-a 
făcut loc sentimentul de auto- 
mulțumire : tinerii au dezbătut 
cu seriozitate modul de înfăp
tuire a sarcinilor politico-ideo- 
lógice, preocupați de găsirea 
celor mai potrivite căi de îm
bunătățire a propriei activități, 
de sporire a contribuției lor la 
realizarea sarcinilor institutului. 
De aceea, atit materialul pre
zentat de ing. Gavril Pop, se
cretarul organizației U.T.C., cit 
și dezbaterile care i-au urmat 
au supus unei exigente analize 
modul in care fiecare tinăr își în
sușește și stăpînește ideologia 
marxist-leninistă, politica parti
dului, cunoștințele de specialitate, 
exigențele de care dă dovadă față 
de propria activitate în cadrui 
efortului colectiv de a elabora 
lucrări de o înaltă ținută știin
țifică și eficientă practică. Pe 
parcursul dezbaterilor s-a arătat 
că. în acest sector, unde se pro
iectează fabricile de zahăr ce se 
construiesc in țară, organizația 
U.T.C., îndrumată de organiza
ția de partid, a contribuit sub
stanțial la formarea unui climat 
adecvat muncii de creație, stră
daniei colective de a realiza lu
crări de calitate. Datorită aces
tui fapt, la acest sector s-au e- 
laborat multe proiecte de foarte 
bună calitate, care asigură fo
losirea judicioasă a suprafețelor 
de producție, reducerea consu
murilor de materiale și a im
portului. în cuvîntul lor. uteciș
tii au evidențiat numeroase ac
țiuni inițiate pentru cunoaște
rea temeinică a documentelor 
de partid, educația patriotică a 
tinerilor, pentru însușirea și 
respectarea normelor eticii și 
echității socialiste, a principiilor 
vieții și muncii comuniștilor. A 
fost apreciată de tineri activita
tea cercului de dezbateri poli
tice destinat pregătirii celor 
care doresc să intre în rindurile 
partidului comunist. In cadrul 
acestui cerc care își desfășoară 
activitatea pe baza unei tema
tici întocmite de organizația de

partid, biroul organizației U.T.C. 
se întilnește o dată pe lună cu 
cei care doresc să intre in partid 
pentru a vedea ■ ■ ■
pregătire politică și ideologică 
la care au ajuns, pentru a le da 
îndrumările și lămuririle nece
sare. Arătînd că munca de pro
iectare implică o mare răspun
dere patriotică, inginerul Va- 
lerian Manta s-a referit la 
importanța pregătirii politico- 
ideologice a specialistului din 
institutele de cercetări și pro
iectări, precizind că . / 
proiectantului pentru o soluție 
tehnică sau alta este, in esență, 
o opțiune .
trebuie să cunoaștem temeinic 
politica de investiții a pariidu- 
lui nostru și mai ales însemnă
tatea obiectivelor la realizarea 
cărora participăm nemijlocit“, 
în acest scop, în atelierele de 
proiectare vor fi afișate grafice 
cu sarcinile care revin acestui 
colectiv pentru dezvoltarea in
dustriei zahărului. Inițiativa va 
fi preluată și de alte organizații 
U.T.C. din institut. „în acest an 
va trebui să realizăm de două 
ori mai multe proiecte decit a- 
nul trecut, spunea inginerul 
Vasile Vălean. Va trebui să 
mărim procentul de proiecte re- 
fclosite, 
față de 
proiecte 
gradul . .. ,___
țelor construite cu instalații și 
utilaje și acționind pentru re
ducerea consumurilor contribu
im la creșterea eficienței inves
tițiilor in acest domeniu. De a- 
ceea eu cred că, pe viitor, in 
cadrul pregătirii pblitico-ideo- 
logice a prolectanțilbr, educația 
patriotică trebuie să treacă pe 
primul plan“. Continuînd aceas
tă idee, Victor 
a arătat că trebuie 
formalismul care mai există in 
desfășurarea învățămintului po
litic și a prepus ca. pe viitor, 
fiecare utecist să se pregătească 
la fel de bine ca cel c’Sre tre
buie să susțină tema respectivă. 
Să se renunțe la practica de 
pină acum, conform căreia, ti
nerii pregăteau, pe rind, doar 
cîte o parte din tema supusă 
dezbaterilor. S-a hotărit, de a- 
semenea, ca in cadrul fiecărei 
adunări generale a organizației 
U.T.C. să se prezinte cîte o in
formare succintă despre eveni
mentele politice interne și in
ternaționale din ultima lună.

nivelul de

opțiunea

politică. „De aceea

să fim mai exigenți 
munca noastră. Dind 
de calitate, mărind 
de ocupare a suprafe-

Cruceanu
înlăturat

IUSTIN MOR.ARU

v:-4■ •’ •r Astăzi, Român a

Gimnaștii români 
învingători 
in Canada

ÎNTRECERILE FINALE LA SCHI DIN CADRUL

„CUPEI TINERETULUI“

Tovarășul Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, a plecat, luni după-amiază, 
în R.S.F. Iugoslavia, unde 
face o vizită la invitația pre
ședintelui Consiliului Executiv 
al R.S. Slovenia. Andrei Marinț, 
și președintelui Consiliului Exe
cutiv al ProvirtCiei 
Autonome Kosovo, 
Nedeljkovici.

★
La sosirea la Belgrad, oaspe

tele român a fost întimpinat și 
Salutat de Milorad Birovliev, 
membru al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F.I., președintele 
părții iugoslave în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă do co- 
laborâre economică, precum și de 
alte persoane oficiale.

Au fost, de asemenea. pre
zenți ambasadorul României la 
Belgrad, Virgil CaZacu, și mem
bri ai ambasadei.

In seara aceleiași zile, tova
rășul Gheorghe Oprea a sosit 
în capitala Republicii Socialiste 
Slovenia, Liubliana.

SOSIRI
Luni după-amîază, a sosit în 

Capitală o delegație economică 
din Republica Arabă Libiană, 
condusă de Ezzeddin El Mab- 
rouk, ministrul petrolului, • pen
tru a participa la lucrările celei 
de-a 3-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
libiene de cooperare economică 
și tehnică.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, membrii delegației au fost 
salutați de Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării economice internațio
nale, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Yahia Zakaria 
Al-Mukadami, ambasadorul Re
publicii Arabe Libiene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Vrancea : Primele 
succese la muncă pa

triotică
Animați de dorința de a 

înscrie in cartea muncii re
zultate pe măsura clanului 
lor tineresc, uteciștii vrinceni 
se pot mîndri cu importante 
realizări în acest prim an al 
noului cincinal : prin muncă 
patriotică au fost colectate și 
predate economiei naționale 
în numai o lună de zile peste 
99.8 tone fier vechi, 13,7 tone 
maculatură. 1,5 tone metale 
neferoase. Printre fruntași, la 
Ioc de cinste se află organi
zațiile U.T.C. de la I.J.I.L., 
depoul C.F.R. Adjud. între
prinderea chimică Mărășești 
ele. Valoarea totală la lu
crări finanțate în acest in
terval se cifrează la 32 000 
lei iar Ia lucrări nefinanțate 
la circa 350 000 lei.

Pe agenda de lucru 
ganizațiilor U.T.C. din 
țul Vrancea se află în
te zile noi acțiuni menite să 
îmbogățească paleta realiză
rilor. Este vorba de redarea 
de noi suprafețe circuitului 
agricol, întreținerea și ex
tinderea patrimoniului fo
restier, participarea activă Ia 
construirea noilor obiecti». e 
economice și social culturale 
din municipiul Focșani și din 
celelalte localități ale jude
țului, precum și acțiuni pa
triotice in sprijinul produc
ției.

a or- 
jude- 
aces-

Delegația Marii Adunări Na
ționale, condusă de tovarășul 
Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, care, la invitația Consiliu
lui Poporului al Republicii Ara
be Siriene, a făcut o vizită în 
această țară s-a înapoiat în Ca
pitală.

A venit, de asemenea, la aero
port Walid Al-Moualem, 
sadorul Republicii Arabe 
la București.

DEPUNERI

DE COROANE

amba- 
Siriene

eroilor

SESIUNE
ȘTIINȚIFICĂ

Luni, la Monumentul 
sovietici din Capitală, au foist 
depuse coroane de flori din 
partea Ministerului Apărării 
Naționale și a Consiliului popu
lar al municipiului București, 
cu prilejul celei de-a 58-a ani
versări a armatei și flotei ma
ritime militare sovietice.

La solemnitate au participat 
general-colonel 
cu, adjunct al 
rării naționale, 
tosu, secretar 
Executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, ge
nerali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe.

Au luat parte V. N. Maslen
nikov, însărcinat cu afaceri ad- 
înterim al U.R.S.S. in țara 
noastră, colonel A. M. Kuciu- 
mov, atașat militar aero și na-

La Academia de științe agrico
le și Silvice a început luni se
siunea anuală de referate știin
țifice a Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
de la Fundulea. Prima parte a 
sesiunii este consacrată rezulta
telor cercetării efectuate în toa
te zonele agricole ale țării în do
meniul ameliorării, geneticei, 
producerii de sămînță și tehno
logiilor diferențiate la cultura 
porumbului.

Dezbaterile din partea a doua 
a sesiunii sînt axate pe noi 
realizări ale cercetării științifice 
în domeniul plantelor textile — 
in, cînepă și bumbac —, îndeo
sebi asupra noilor soiuri create 
de institutele și stațiunile de 
cercetări agricole, precum și a 
celor mai adecvate tehnologii de 
cultură în diferite zone agricole.

Marin Nicoles- 
ministrujui apă- 

SilveȘțru Vir
al Comitetului

CRONICA 
U. T. C.

Ieri, a sosit în Capitală, o 
delegație a Uniunii Socialiste 
a 
R. 
de 
de

Tineretului (U.S.T.) din 
S. Cehoslovacă, condusă 
Joseph Holous, adjunct 
șef de secție la C.C. al 

U.S.T., care va efectua o vi
zită în țara noastră la invi
tația C.C. al U.T.C.

petiție cu ei înșiși și cu 
timpul. în scopul reducerii 
consumurilor planificate de 
materie primă au fost iniția
te acțiuni pe linie de orga
nizație. Numai în secția a 
IlI-a (furtune, garnituri) 
unde lucrează peste 400 de 
uteciști s-au economisit pină 
acum circa 60 tone de cau
ciuc din materia primă des
tinată producției. Pentru re
ducerea consumurilor de ma
terie primă s-au aplicat pro
cedee care au asigurat și o 
calitate superioară. Se acor
dă o atenție deosebită recu
perării deșeurilor rămase de 
la dimensionarea produselor.

V. MĂRUȚĂ

STUDENTI LA COTA 
HĂRNICIEI

de 
din 

și-a început activita- 
o lună în urmă. Stu- 
piteșteni 
primele

au și inre- 
rezultate : e- 
traduceri din 
evaluate la 
Merită a fi

In orașul 
a avut loc 
ternațională de gimnastică din
tre echipele feminine și mascu
line ale Canadei și României, 
întilnirea a constituit pentru 
gazde un criteriu de verificare 
în vederea participării la Jocu
rile Olimpice de la Montreal. In 
ambele meciuri victoria a reve
nit reprezentanților României : 
la feminin cu 388,60 — 381,65 
puncte, iar la masculin cu 566,75 
— 562,00 puncte.

După cum remarcă corespon
dentul agenției France Presse 
în comentariul său, vedeta reu
niunii a fost tînăra gimnastă 
româncă Nadia Comăneci, mul
tiplă campioană europeană, care 
la capătul unei veritabile de
monstrații a obținut cele mai 
bune note la birnă, paralele și 
sol.

în meciul masculin, gimnas
tul român Dan Grecu și-a do
minat clar adversarii ocupînd 
primul loc în clasamentul indi
vidual, in care a fo6t urmat de 
canadianul Phil Delasalle.

Kitchener (Ontario) 
dubla întîlnire in-

de

HIE NASTASE
a cîștigat turneul 

de la Salisbury
Tradiționalul turneu interna

țional organizat anual de Fede
rația de 
Salisbury 
ciștigat la 
campionul 
învingător 
finala susținută 
cunoscutului

tenis din S.U.A. la 
(Maryland) a fost 
actuala ediție de 

român Ilie Năstase, 
cu 6—2, 6—3, 7—6 în 

în compania 
jucător american 

Jimmy Connors. Este pentru a 
Ilie Năstase 

in acest con- 
victoria re- 

1970 cînd l-a 
pe america-

doua oară cînd 
termină învingător 
curs, prima oară 
venindu-i in anul 
întrecut în finală 
ntil Cliff Richey.

în comentariul său pe margi
nea acestei partide, agenția 
Associated Press scrie, printre 
altele : „Năstase a jucat foarte 
bine in această finală pe care a 
ciștigat-o cu ușurință în trei 
seturi. în ceea ce-1 privește pe 
Connors, învingător în ultimele 
trei ediții ale turneului, acesta 
nu a găsit riposta potrivită pen
tru a contracara iscusința și 
abilitatea românului“.

O SĂRBĂTOARE
A SPORTURILOR DE IARNA

Foto : AUREL NEAGUS-a dat startul in proba de fond fete (categoria elevi 14—19 ani).

Spania la handbal
• Sala „Victoria“ din Ploiești 

va găzdui astăzi, cu începere 
de la ora 18,00, întilnirea inter
națională de handbal dintre se
lecționatele masculine ale Ro
mâniei și Spaniei. Partida re
vanșă se va disputa miercuri-, 
la aceeași oră. la Palatul spor
turilor și culturii din Capitală.

Biletele pentru meciul din 
Capitală s-au dus in vînzare 
la sediul C.N.E.F.S., la agenția 
C.C.A., agenția Loto Pronosport 
(pasajul subteran de la Univer
sitate) și la casa de bilete de 
la Palatul sporturilor și culturii.

Biroul de traduceri înfiin
țat în cadrul facultății de 1

VASILE NEGOIȚA

ARGES : Economii 
la C.A.T.C.

Perioada care a trecut de 
la începutul anului i-a sur
prins pe tinerii de Ia 
C.A.T.C. Pitești într-o com-

filologie a Institutului 
invățămint pedagogic 
Pitești 
tea cu 
denții 
gistrat
fectuarea unor 
limba engleză 
peste 3 000 lei. 
subliniat atit scopul didactic
al acestei îndeletniciri, cit și 
acela de a-i instrui și forma 
pe viitorii absolvenți ai fa
cultății ca buni traducători 
de lucrări tehnice, la care se 
adaugă scopul economic con
cret, obținerea unor venituri 
(utile facultății) in funcție 
de satisfacerea cit mai 
promptă a unui volum cit 
mai mare de comenzi. „Cli- 
enții“ sînt de obicei marile 
întreprinderi industriale ale 
județului sau ale țării.

M. VASILE

PRODUCȚIA
(Urmare din pup l)

derea brașoveană a trebuit să 
încadreze cîteva sute de tineri, 
in majoritate fără calificare. în 
paralel, in producția de rulmenți 
au intervenit tehnologii noi. ma
șini și instalații noi, s-au diver
sificat mult sortimentele, ceea ce 
impune o pregătire exemplară a 
tuturor cadrelor.

— Sint, dealtfel, premisele de 
la care a pornit colectivul sec
ției de rectificare, ne informea
ză tovarășul Gheorghe Nilă, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, care a lansat pri
ma dată această inițiativă și pe 
care noi am generalizat-o în

Timp de cinci zile, cit s-au 
desfășurat finalele pe țară la 
schi ale celei mai mari compe
tiții sportive de masă „Cupa 
tineretului", — organizată de 
C.C. al U.T.C., cu sprijinul al
tor factori — frumoasa stațiu
ne montană Păltiniș (Sibiu), si
tuată la o altitudine de 1 450 m, 
s-a transformat intr-un orășel 
al tinereții și voioșiei, al en
tuziasmului și bucuriei. Cei a- 
proximativ 350 de participanți 
la finală s-au întrecut intr-un 
cadru festiv, sărbătoresc, ambi
anță creată de organizatori cu 
risipă de inspirație și eforturi, 
prin pavoazarea stațiunii cu 
steaguri și stegulețe multicolo
re, cu afișe care popularizau 
competiția. De asemenea, au 
fost instalate (în brazi !) difu
zoare care transmiteau non-stop 
muzică și îndrumări tehnico-or- 
ganizatorice, iar festivitățile de 
deschidere și premiere au de
curs în acordurile muzicii fan
farei militare din Sibiu. Dar 
nu numai ambianța plăcută și 
cadrul festiv sînt punctele for
te ale muncii organizatorilor. 
Cazarea și masa oferite con
curenților au fost la înălțime. 
Beneficiind de toate aceste con
diții asigurate cu prețul unor 
eforturi speciale întreprinse de 
organizatori, participanții s-au 
angajat cu pasiune și ambiție, 
cu dăruire și dorință de afir
mare în dispute spectaculoase 
și echilibrate pentru cucerirea 
titlurilor de campioni. La cate
goria tineri din mediul sătesc, 
întrecerile au marcat progrese 
comparativ cu edițiile preceden
te ale „Cupei tineretului“, atît 
sub aspect numeric (la actuala

ediție toate cele 39 de județe 
au fost reprezentate) cit și cali
tativ, rezultatele concurenților 
fiind net îmbunătățite, iar nu
mărul abandonurilor și descali
ficărilor destul de redus. Apre
cieri îmbucurătoare se pot face 
și pe marginea finalei rezervate 
elevilor (14—19 ani), minus ab
sența 
probe a 
nor f 
slalom 
slalom 
cea — 
Tulcea

Părerea unanimă, 
cu mindrie și satisfacție, de toți 
'ce.i prezenți la finala de la Păl
tiniș este că această ediție, a 
IlI-a, a „Cupei tineretului“ la 
schi a reprezentat o sărbătoare 
a sportului de masă, cea mai 
mare și cea mai reușită de 
pină acum. în acest sens este, 
credem, semnificativă declara
ția pe care ne-a făcut-o la ter
minarea întrecerilor Mihai Be- 
rindei, profesor de educație fi
zică la Liceul din Cîmpeni, ju
dețul Alba : „Din 1958 particip 
fără întrerupere la toate fazele 
finale ale acțiunilor sportive de 
masă. Cea de aici, de la Pălti
niș, mi-a produs cea mai pu
ternică impresie. Ca organizare, 
ca număr de participanți, ca
valoare a întrecerilor — nu are 
precedent. Țin să remarc, în
mod special, atenția și grija 
manifestate față de participant), 
așteptați cu mașini la gara din 
Sibiu și transportați în stațiu
ne, operativitatea arătată de 
comisia de validare, pîrtiile bine 
alese, precum și instalarea unei 
legături telefonice între plecare,

de la startul unor 
reprezentanților 

județe : -
. fete și 
. fete și 
- slalom
i — slalom fete și băieți, 

subliniată

u-
Teleorman — 

băieți, Buzău — 
fond fete, Vran- 

fete și băieți,

sosire și secretariatul de con
curs". Valoarea tehnică bună a 
întrecerilor poate fi cel mai 
bine ilustrată apelînd la un 
exemplu-simbol : la slalom bă
ieți (tineri din mediul sătesc) 
învingătorul, Constantin Teși- 
leanu (județul Harghita) a rea
lizat, in ambele manșe, timpi 
superiori celor realizați de 
N. Crețoiu, fost sportiv de per
formanță și campion republican 
universitar, creditat cu un loc 
6 la C.M. studențești din S.U.A.. 
care a participat în afară de 
concurs. Un alt exemplu, poa
te, la fel de convingător : ciști- 
gătorul ediției trecute a pro
bei de fond (categoria tineri 
săteni) Gheorghe Istrate (jude
țul Argeș) a sosit la Păltiniș 
abia pe locul 11. Și exemplele 
pot, continua.

Organizatorii competiției au 
acordat medalii, diplome și 
•substanțiale premii primilor trei 
clasați la fiecare probă, premii 
constînd în materiale și echipa
ment sportiv.

în încheierea acestor apreci
eri, ne exprimăm regretul că 
federația de specialitate nu a 
binevoit să delege la Păltiniș 
un reprezentant al său. Pro
fităm de această nejustificabilă 
omisiune și reamintim că prin
tre scopurile organizării „Cupei 
tineretului“ figurează și acela 
al depistării și selecționării ele
mentelor cu aptitudini pentru 
sportul de performanță. Iar la 
ediția din acest an s-au re
marcat cîțiva tineri de perspec
tivă. cu certe aptitudini și po
sibilități de progres.

DUMITRU VIȘAN

toate celelalte secții și ateliere.
— Ce prevede concret progra

mul stabilit pentru materializa
rea inițiativei ?

— în acest an ne-am propus 
calificarea a 400 de tineri prin 
cursuri de gradul I și 200 prin 
cursuri de gradul II. O altă for
mă care și-a început activitatea 
este reciclarea tuturor celorlalte 
cadre prin studiu individual, pe 
baza unei bibliografii diferenția
te, stabilită de o comisie și tes
tare periodică de către aceeași 
comisie a cunoștințelor însușite. 
Am deschis, de asemenea, un curs 
postliceal cu 125 de absolvenți 
de liceu, specialiști în lăcătușe- 
rie, montaj și rectificarea rul
menților. în diverse alte forme 
de perfecționare profesională 
sînt cuprinși alți 2 000 de tineri, 
întreaga rețea de cursuri și alte 
modalități de îmbogățire a cu
noștințelor de specialitate a 
muncitorilor, inginerilor, tehni
cienilor și economiștilor sînt 
susținute de concursuri ,și olim
piade periodice pe meserii, de 
simpozioane, de sesiuni de co
municări științifice și alte acti
vități menite să sporească com
petența și pregătirea profesio
nală a tinerilor.

ACȚIUNEA
2000000
(Urmare din pag. I)

Grupul școlar de chimie — 
Ploiești unde 130 elevi din anul 
I și 98 din anul II, bursieri ai 
Centralei industriale de rafină
rii și petrochimie (ai rafinării
lor Ploiești și Teleajen, Combi
natului chimic Valea Călugăreas
că și Uzinei „Victoria“ din Flo- 
rești) se califică operatori chi- 
miști și lăcătuși de întreținere 
instalații, a găsit, se pare, o so
luție care suplinește, deocam
dată, mult discutata zi — ori 
zile — in plus pentru practi
că. Elevii bursieri ai întreprin
derilor fac practica de vară in 
cadrul instalațiilor Combinatu
lui petrochimic Brazi și ale ra
finăriilor Ploiești și Teleajen, 
acolo unde vor lucra după ab
solvire, Ia instalațiile unde e- 
xistă _ lipsă de muncitori. Sînt 
puși în situația să se acomodeze 
cu ele, sub supravegherea 
maiștrilor-instructori, atit din 
punct de vedere al funcționării 
cit și al reparațiilor sau revizii
lor periodice.

Sînt aici cîteva elemente ale 
unei experiențe care trebuie 
judicios analizată și valorifi
cată cu cea de a doua serie de 
bursieri ai întreprinderilor, dar 
•mai cu seamă cu cei care vor 
intra anul acesta în treapta 
întii.
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din țnrile socialiste

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI LA CEA DE-A 
DOUA SESIUNE A COMITETULUI AD HOC PENTRU 

RESTRUCTURAREA SECTOARELOR ECONOMIC 
Șl SOCIAL

Fonduri UNICEF
ALE O.N.U.

La sediul Națiunilor U- 
nite din New York se 
desfășoară lucrările celei 
de-a doua sesiuni a 
Comitetului ad hoc pen
tru restructurarea sectoa
relor economic și social 
ale O.N.U.

incit 
să 

spo-

Creat printr-o hotărîre adopta
tă la cea de-a VlI-a sesiune ex
traordinară a Adunării Generale, 
comitetul este însărcinat cu e- 
xaminarea căilor și modalități
lor de ameliorare și adaptare a 
sistemului instituțional al 
O.N.U. pentru sporirea capaci
tății acestuia de a aborda cu 
eficacitate și intr-o nouă optică 
problemele dezvoltării și coope
rării economice internaționale

Luind cuvintul la dezbateri, 
reprezentantul țării noastre in 
acest comitet, Ion Goriță, a a- 
rătat că ROMÂNIA concepe a- 
ceaată acțiune ca înscriindu-se în 
preocupările mai largi privind 
creșterea rolului O.N.U. in viața 
internațională, perfecționarea și 
democratizarea activității între
gului sistem — ca un proces de 
adaptare a structurilor O.N.U.

• la cerințele edificării unei noi 
ordini economice internaționale. 
Relevînd contribuția activă a 
țării noastre, propunerile și su
gestiile concrete din documen
tele de poziție prezentate de 
România la sesiunile precedente 
ale Adunării Generale, reprezen
tantul român a subliniat hotă
rirea țării noastre de a parti
cipa activ la procesul de ame
liorare a activității O.N.U.

În continuare, vorbitorul * 
dezvoltat unele propuneri în 
legătură cu activitatea comite
tului, subliniind că acesta tre
buie să-și concentreze cu prio
ritate atenția asupra creșterii 
capacității de acțiune a O.N.U. 
în domeniul economic și social, 
a democratizării și perfecționă-

rit structurilor sale, astfdl 
sistemul Națiunilor Unite 
poată aduce o contribuție 
rită la înfăptuirea obiectivului 
fundamental de edificare a u- 
nei noi ordini economice inter
naționale, de făurire a unei 
lumi mai bune și mai drepte.

ROMÂNIA consideră că de
mocratizarea activității organi
zației trebuie să constituie un 
obiectiv fundamental al res
tructurării. Este necesar, a ară
tat delegatul român, să se adop
te măsuri de natură să asigure 
participarea tuturor statelor, in 
condiții de deplină egalitate, la 
dezbaterea și soluționarea pro
blemelor economice de interes 
general, ca și la adoptarea de 
decizii vizind dezvoltarea ’coo
perării economice internaționale.

pentru centre 
culturale și sportive 
de tineret în Egipt

Fondul Națiunilor Unite 
pentru Copii va participa Ia 
acoperirea investițiilor nece
sare înființării de grădinițe, 
școli și centre cultural-spor
tive pentru tineret în Cairo, 
informează agenția M.E.N. 
Pentru realizarea acestui 
complex de construcții se 
prevăd investiții de circa 
10 000 de lire egiptene. O- 
biectivele respective vor con
stitui, totodată, o parte com
ponentă a proiectului de dez
voltare urbană a capitalei e- 
giptene.

revoluționară
ireversibil

CUVÎNTARE A PREMIERULUI ANGOLEZ

unui proces

Tarile nealiniate reafirmă
>

principiul suveranității 
permanente asupra resurselor

naturale
Reprezentanții la Națiunile Unite ai statelor nealiniate exami

nează, in prezent, un proiect de statut pentru activitatea viito
rului Centru de informații asupra companiilor multinaționale — 
informează agenția Prensa Latina.

materii prime de a proceda la 
naționalizările considerate nece
sare, inclusiv la naționalizări 
fără indemnizații.

Proiectul prevede și elaborarea 
unui cod internațional de con
duită pentru companiile multi
naționale, spre a elimina ames
tecul lor in problemele interne 
ale țărilor in care acționează, 
precum și exploatarea bogățiilor 
naturale în detrimentul intere
selor statelor in curs de dez
voltare. Totodată, se are în ve
dere colaborarea cu instituțiile 
naționale și internaționale care 
cercetează activitatea monopolu
rilor.

Proiectatul centru de informa
ții va avea sediul la Havana.

înființarea acestui centru a 
fost hotărită in cadrul conferin
ței la nivel inalt a statelor ne
aliniate. care a avut loc la Al
ger, în 1973. Scopul lui este „ga
rantarea liberului schimb de 
experiență și de informații în
tre țările nealiniate, facilitarea 
utilizării, complete și eficace, 
intr-un mare număr de state 
nealiniate, a tuturor cunoștințe
lor disponibile“.

Proiectul de statut cuprinde, 
ca elemente esențiale, „reafir
marea principiului suveranității 
permanente asupra resurselor 
naturale, a dreptului tuturor ță
rilor la independență și suvera
nitate“. De asemenea, se reafir
mă dreptul țărilor posesoare de

Ședința Comitetului de 

conducere al Asociației

Denemarca - România
La Copenhaga a avut Ioc șe

dința Comitetului de conducere 
al Asociației Danemarca-Româ- 
nia, in cadrul căreia s-a discu
tat și aprobat programul de ac
tivități pe anul 1976.

Cu acest prilej, a fost ales 
noul președinte al asociației. în 
persoana deputatului Karl 
Johan Mortensen, secretarul 
grupului parlamentar al Parti
dului Social-Democrat.

Angola avansează în
tr-o direcție revoluționa
ră in cadrul unui proces 
ireversibil, 
tot mai 
maselor

devine 
grație 
— a 

declarat primul ministru 
al Republicii 
Angola. Lopo 
mento, într-o 
rostită in fața 
lor Companiei 
ționale de editură.

care 
amplu 

populare

Populare 
do Nasci- 
cuvintare 
lucrători- 

na-

El a afirmat cu acest prilej 
că lupta de eliberare antiimpe- 
rialistă . joacă rolul de cataliza
tor în transformările sociale în 
curs și este elementul care in
suflă coeziunea claselor sociale 
în vederea realizării obiectivu
lui strategic al aplicării demo
crației populare.

Relevînd imperativele de or
din economic ce stau în fața 
tării, primul ministru a insistat 
asupra faptului că „nevoile 
mai presante sint la sate ; 
trebuie să-și dea mai întîi 
dele revoluția. Să dirijăm
aceste locuri pe cei care nu au 
de lucru la orașe, să transfor
măm condițiile de viață la sate 
pentru a limita exodul spre o- 
rașe. La sate, pe cîmpii, în 
producție, vom dezrădăcina 
mentalitatea burgheză, insufla-

cele 
aici 

roa- 
spre

0 Dezvăluirile săptăminalului francez 
,,L'Express" privind exploatarea idealurilor 

adolescenței in societatea de consuni @ Moon, 
milionarul din Barrytown, descoperă „Adevă
rul Absolut" $ Ce reprezintă, in fapt, 

„moonismul" ?
„...Mă întorceam spre casă, cu 

metroul. Un tinăr m-a întrebat 
ceva ; era surizător, cu fața 
deschisă, simpatică. A început 
să-mi vorbească despre proble
mele tinerilor, despre viitorul 
nostru, despre șomaj și, apoi, 
despre prietenia și dragostea 
care ar trebui să-i anime pe 
oameni. Am discutat mult a- 
tunci. Mi-a spus că trăia, cu alți 
prieteni, intr-o comunitate de 
tip special și m-a invitat să-mi 
petrec week-end-ul împreună 
cu el. Ideea m-a tentat, traver
sam atunci un moment greu, 
tatăl inii murise recent, nu a- 
vearn slujbă și nici o calificare. 
Am mers cu el“... Așa a fost 
„racolată“ Ariane Geraud, în 
virstă dc 18 ani. asemenea altor 
zeci și sute de tineri francezi (2 
milioane în toate țările capita
liste) in secta iui Moon. noul 
Dumnezeu, noul Messia, noul 
deținător al Adevărului Absolut 
(cu litere mari), noul... abil ex
ploatator. în folosul său propriu, 
al idealurilor specifice adoles
cenței, al dorinței de dreptate și 
de o lume mai bună, al nemul
țumirii față de societatea capi
talistă. „Nu e greu să-i atragi 
pe tineri — spune Ariane Ge
raud — căci fiecare dintre noi a- 
vem un ideal de dragoste, de 
pace, de fraternitate, fiecare e

animat de dorința de a se ști 
util“.

A exploata aceste idealuri 
însă — arată revista „L'Ex- 
press“ — se dovedește a fi o 
acțiune bănoasă pentru un 
Moon. Pe numele Iui întreg Sun 
Myung Moon (din Coreea de

noas-tă de colonialism Orașelor 
tre“.

Lopo do Nascimento a 
cat unele tendințe care 
deră că Luanda este Angola, ne- 
glijind, astfel, interesele majo
rității maselor țărănești. El a 
subliniat că este vital să se aibă 
o viziune națională a probleme
lor, atît în perspectivă continen
tală, cit și internațională.

Pe de altă parte. Lopo do 
Nascimento a anunțat o viitoare 
restructurare a Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) pe o bază selectivă 
pentru admiterea de noi mem
bri, precum și înființarea unei 
școli pentru membrii M.P.L.A.

Referitor la politica externă, 
primul ministru a declarat că 
guvernul angolez este gata să 
angajeze discuții cu țările ve
cine asupra formei de coope
rare care să facă posibilă viața 
in pace, in cadrul unui climat 
de respect reciproc, neamestec 
în treburile interne și nealiniere.

criti- 
consi-

PERU A RECUNOSCUT 
R. P. ANGOLA

• GUVERNUL PERUAN a 
recunoscut oficial Guvernul Re
publicii Populare Angola și pe 
președintele țării, Agostinho 
Neto, — se arată intr-un comu
nicat al Ministerului Relațiilor 
Externe din Peru.

firme „Tonga Titanium Indus
trial Cy“, 
Ltd", al 
maceutice 
meniul se 
al unei uzine de armament.

Tactica lui Moon și a adepți- 
lor săi constă in a exploata 
idealurile și nemulțumirile ti
nerilor din societatea de con
sum, pentru a-i atrage in așa- 
zise comunități religioase și a-i 
pune să muncească, ziua și 
noaptea, în condiții mizere de 
hrană și de repaus. Maria-Cris- 
tina, o tînără educatoare a că
rei familie se dezmembrase de 
timpuriu, a fost atrasă de „mi
rajul“ virtuților vieții în grup, a 
responsabilităților pe care fie
care le va avea față de ceilalți. 
Solitarilor li se vorbește deschis 
și amăgitor despre solidaritate 
și căldură umană. Catolicilor 
convinși li se afirmă că inalte

„Coreea Titanium 
unor laboratoare far- 
și (de ce nu, dacă do- 

dovedește rentabil ?)

ADEVĂRUL DESPRE

MOON Șl ADEPTI] SĂI

Sud) — obez și milionar, con
damnat de cîteva ori pentru 
probleme de morală —, Moon 
trăieșle la Barryiown, în S.U.A. 
(unde nu există impozite asupra 
veniturilor asociațiilor religi
oase), intr-o vilă somptuoasă, 
păzită de o adevărată poliție 
particulară. Posesor al unei a- 
veri apreciate la aproximativ 11 
milioane de dolari, deține mo
nopolul comercializării jen-șen- 
ului — produs alcoolic revigo- 
rant. De asemenea, în Coreea 
de Sud deține controlul marilor

personalități catolice susțin „te
zele" lui Moon. în fața celor 
dezamăgiți de societatea în care 
trăiesc se stigmatizează viciile 
și ipocrizia de astăzi. Intelectua
lii. studenții la medicină sau alte 
științe se Iasă, adesea, atrași de 
mirajul unei discuții in profun
zime și apoi... din curiozitate in 
curiozitate, rămîn. Tinerii ple
cați la mooniști pentru o sea
ră, pentru un week-end devin 
de nerecunoscut. In cîteva zile 
renunță la serviciu sau studii, 
iși retrag toate economiile, își

r
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După reuniunea de la Manila a „Grupului celor 77"

Conferința a contribuit la întărirea 
unității și solidarității 

țărilor membre
I >

Declarație a ministrului algérien al comerțului
Ministrul algerian al comerțu

lui. Layachi Yaker, care a con
dus delegația țării sale la cea 
de-a treia sesiune ministerială 
de la Manila a „Grupului celor 
77“, a declarat ziarului „El Moud- 
jahid“ că „această conferință 
a înregistrat un succes remar
cabil in ceea ce privește întări
rea unității și solidarității ță
rilor membre ale acestui grup, 
iar rezultatele conferinței permit 
să se întrevadă cu optimism 
acțiunea comună a grupului la 
cea de-a IV-a sesiune a 
U.N.C.T.A.D. de la Nairobi“. El 
a arătat, intre altele, că Pro
gramul, de acțiune de la Manila 
a fost elaborat prin prisma ne
cesității coordonării activității 
intre cele 19 țări in curs de dez
voltare participante Ia Confe
rința de la Paris asupra coope
rării economice internaționale și 
„Grupul celor 77“, atit la nivelul

celei de-a IV-a reuniuni 
U.N.C.T.A.D., cit și în cadrul 
Conferinței de la Paris. Enume- 
rînd rezultatele Conferinței de la 
Manila, in ceea ce privește co
merțul internațional și dezvolta
rea, sistemul monetar și cel al 
transferului de tehnologii, lărgi
rea grupului prin primirea de 
noi membri, ministrul algerian a 
arătat că principiul folosirii re
surselor proprii a fost dominant 
in cadrul conferinței.

Victoria (orele 9,30 : 
; 20).

BRUNO : Central
11,30 ; 13,45 ; 16 ;

MARȚI, 24 FEBRUARIE 1976

DINCOLO DE POD . Scala (ore
le 9: 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20.45), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20,30).

PREMIUL ;
12 . 15 ; 17.30

GIORDANO
(orele 9,15 ;
18.15 ; 20,30).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Capitol (orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ; 
18.13 ; 20,30).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU : Timpuri Noi (orele 9 ; 
11,30 ; 14 ; 17 : 19,30).

AUTOMOBILUL. VIOARA ȘI 
CĂȚELUL : Luceafărul (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 : 16 : 18,15 : 20,30).

ZORRO : Patria (orele 9 ; 11,45 ; 
14 30 : 17.15 , 20,15); București
(orele 9 ; 11.45 ; 14.30 : 17.15 ; 20) : 
Favorit (orele 9 ; 11,45 ; 17,15 : 20).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Excelslor (orele 9 : 11.15 : 
16 : 18.15 : 20,30) ; Melodia

„ . _:.:i ; 16 ; 18,15 ; 
(orele 9 ; 11,13 ;

18 ; 20.15).
TREI MUȘCHETARI : Mo
tovele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

îs : io.io , <w,,i
9 ; 11.15 ; 13.30 
Tomis
15.45 :

CEI 
dern

13.30 : 
(orele 
20.30);
13.30 ;

18.15 ; 20,30) ; Festival (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) ; 
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 . 16 ;
13.15 ; 20.15).

CURSA : Doina (orele 20).
MARY POPPINS : Doina (orele 

11 ; 14 ; 17) : la ora 9,30 program 
de desen animate

ZILE FIERBINȚI : Cotroceni (o- 
rele 10 ; 14 ; 16 : 13 ; 20) : Miorița 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 
20).

UN ClNTEC PE BROADWAY : 
Feroviar (orele 9 ; 11,45 ; 14,30 ;
17.15 ; 20) ; Floreasca (orele 9 ; 12 ; 
16 : 19.45).

EU ȘI DRAGELE MELE MA- 
TUȘI ; Lira (orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

DRAGOSTE SI MOARTE : Volga 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20).

PATIMA ; Pacea (orele 16 : 18 ; 
20) ; Cosmos (orele 15,30 ; 18 ;
20.15).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Aurora (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
15,45 ; 18 ; 20.15) ; Flamura (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 : 15.45 ; 18 ; 20.13)

ȚINE-ȚI MINTE NUMELE : Da
cia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15).

A FOST ODATĂ UN HOLLY- 
WOOD : Lumina (orele 9 ; 12 ; 16 ;
19.30) .

ACUZAREA ARE CUVINTUL : 
Giulești (orele 15.30; 17.45 ; 20).

CIRCUL : Bueegl (orele 15.45 j 
18 ; 20).

ELIXIRUL TINEREȚII : Unirea 
(orele 16 ; 18 : 20).

VINĂTORII DE INCENDII : Dru
mul Șării (orele 15,30 ; 18 : 20,15) ; 
Moșilor (orele 13.30 ; 15.45 ; 18 ;
20.30) .

ALARMA IN DELTA : Feren
tari (orele 15.30 ; 18 ; 20,15) ; Mun
ca (orele 15,45 ; 18 : 20).

UMBRELE STRĂMOȘILOR 
TAȚI : Viitorul (orele 15.30 ; 
20).

COLȚ ALB : Flacăra 
15.30 . 18 ; '>0).

AVENTURI LA MAREA 
GR A : Crîngași (orele 16).

TOATE DOVEZILE ÎMPOTRI
VA : popular (orele 15,30 ; 18 ;
20.15).

TRANDAFIRUL ALB : Arta (O- 
rele 15.30 : 17,45 : 20).

FETIȚA DIN HANOI : Rahov» 
(orele 16 ; 18 ; 20).

ui- 
18 ;

(orele

NEA-

Elevi desfăsurind activități pioductive in atelierul liceului indus
trial din Banska Bystrica (R.S. CEHOSLOVACA)

PE ȘANTIERELE 
MAGISTRALEI

FEROVIARE
BAIKAL-AMUR

iernii 
s-au 

50 de 
peste

învingind asprimea 
siberiene (anul acesta 
înregistrat pe alocuri 
grade sub zero), cei 
85 000 constructori de pe șanti
erele magistralei feroviare Bai- 
kal — Ămur au imprimat lu
crărilor un ritm susținut, ceea 
ce le-a permis să realizeze pro
gramul stabilit pe 
rie — februarie cu 
zile mai devreme, 
intregul parcurs 
drum de fier, care 
cui Baikal cu litoralul Pacifi
cului, urmează să fie încheiate 
către anul 1982. cind se esti
mează că traficul anual va fi 
de circa 35 milioane tone măr
furi. în ceea ce privește trans
portul de pasageri, constructo
rii de pe întinsul șantier fero- 

_ viar, în majoritate tineri, au a-
_ - B * 0 i —X sigurate de pe acum bilete pe

<1C fECîVOlEffll'C SOCBiîl-CCO'HOWISCO Viitoarea magistrală.

Orientările principale

a 8Ù Bulgaria în cel de-al 7-lea 
csncmal

La Sofia a fost dată publici
tății Hotărirea C.C. al P.C. Bul
gar prin care se aprobă proiec
tul C.C. al P.C. Bulgar privind 
„Orientările principale ale Con
gresului al Xl-lea al partidului 
referitoare la dezvoltarea social- 
economică a țării în anii celui 
âe-al șaptelea cincinal, 1976— 
1980“.

În această perioadă — se spu
ne în document — va continua 
concretizarea programului par
tidului de construire a societă
ții socialiste dezvoltate.

Congresul al Xl-lea al P.C. 
Bulgar stabilește ca principală 
sarcină social-economică a celui 
de-al șaptelea cincinal, înfăp
tuirea neabătută a liniei parti
dului de’ satisfacere mai deplină 
a cerințelor materiale și spiri
tuale ale poporului bulgar prin 
dezvoltarea dinamică a econo
miei naționale, introducerea ac
celerată a realizărilor științei și 
tehnicii prin modernizare și re
construcție. creșterea rapidă a 
productivității muncii, a eficien
tei și calității întregii activități 
a societății și prin creșterea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii.

Pentru înfăptuirea acestor o- 
biective, documentul prevede 
realizarea unor ritmuri stabile 
și accelerate de dezvoltare a e- 
conomici, acordarea unei atenții 
primordiale 
porțiilor in

Venitul național al țării va tre
bui să crească in cursul cinci
nalului cu 48—52 la sută.

O atenție de prim ordin se 
va acorda creșterii productivită
ții muncii, se va accelera pro
gresul tehnic în domeniul pro
ducției materiale, se va perfec
ționa repartizarea forțelor de 
producție și se vor lua alte mă
suri in vederea creșterii efici
enței întregii activități econo
mice.

Veniturile reale ale oamenilor 
muncii vor crește cu 20—25 la 
sută, iar fondurile sociale de 
consum cu 35—40 la sută. Va 
crește rolul stimulator al retri
buției în funcție de calitatea și 
cantitatea muncii.

lunile ianua- 
aproape zece 
Lucrările pe 
al acestui 

va lega La-

R.S.F. 
strucții

IUGOSLAVIA : Noi con
ia Titograd, capitala 
Muntenegrului

Șantierele navale poloneze 
elaborează noi prototipuri

părăsesc familiile și dispar. Sint 
mutați in alte provincii, in alte 
regiuni, in alte țări, sint rupți 
de restul lumii, moral, psiholo
gic și material, pentru a fi dez
rădăcinați și a deveni mai ușor 
de manevrat. „După cileva zile 
de rugăciuni și muncă continuă 
— mărturisește Ariane Geraud, 
care, ulterior, a reușit să pără
sească secta moonistă — toți 
surîdeau în jurul meu dar, în 
același timp, erau foarte triști. 
Eu însămi mă simțeam cuprin
să de o neliniște inexplicabilă. 
Vorbeam greu și mi se părea că 
mă suloc. Mă simțeam deopo
trivă și plină de energie, dar și 
epuizată“.

Fără îndoială, arată revista, 
era efectul meselor frugale, al 
muncii continue, al sosului a- 
niestecat cu jen-șen, al drogu
rilor cu care tinerii sint îndo- 
pați. Căci, in realitate. „Adevă
rul Absolut“ al lui Moon nu e 
nimic altceva decit un amestec 
grotesc intre anticomunism, spe
ranța fanatică de a aparține 
unei „rase“ alese, și un soi de 
doctrină neocreștină, agremen
tată cu unele descoperiri ale 
matematicii moderne, care mer
ge din sofism în sofism și din 
aproximație in aproximație pînă 
la cele mai aberante demon
strații. Dealtfel, singura con
cluzie clară ce poate fi reținută 
dintr-o asemenea „mixtură“ 
este aceea că forțele de stingă, 
comunismul, familia și biserica 
provin... de la

Scopul real 
scrie căpitanul 
Morin, după o 
luni, ale cărei 
publicate in cartea „Violul psi
hic“, e foarte clar : a estorca de 
la victime sume importante de 
bani, a obține de la ele dele
gații de moștenire sau de pose
siune asupra tuturor bunurilor ; 
a le face să lucreze pină la 16 
ore pe zi fără nici un fel de re
munerație“.

ROLUL MASELOR POPULARE 
îl PNfâSUL 

DE TRANSFORMĂRI 
REVOLUȚIONARE DIN P&U

Noua societate care se con
struiește in Peru este ireversi
bilă și, tocmai de aceea, cere o 
participare organizată a mase
lor populare la acțiunile ce de
curg din procesul revoluționar 
de transformări inițiat de guvern 
— a declarat la Lima ministrul 
peruan al agriculturii, generalul 
Enrique Gallegos Venero. El a 
evidențiat, în acest sens, nece
sitatea constituirii fără întîrziere 
a Frontului de apărare a revo
luției peruane — cadrul organi
zatoric principal de mobilizare 
a maselor la traducerea in prac
tică a obiectivelor programului 
guvernamental. Ministrul peruan 
a relevat, totodată, importanța 
pe care o are proprietatea so
cială (de stat) pentru dezvolta
rea economiei naționale. pro- 
nunțindu-se pentru extinderea 
in domeniul agricol a acestui 
sector prioritar al economiei pe
ruane.

perfecționării pro- 
economia națională.

în anul 1976 șan
tierele navale polo
neze vor construi 
și da in exploatare 
98 de unități cu un 
deplasament total de 
816,8 mii tdw. Față 
de anul trecut, pro
ducția globală a Cen
tralei industriei con
structoare de nave, 
care reunește șan
tierele navale ale 
Poloniei, va crește 
cu 19 la sută. Vor fi

da 
de

din 
in 

na
de 

care

exportate 56 de uni
tăți cu un deplasa
ment. de aproximativ 
730 000 tone.

Șantierele 
Gdansk vor 
exploatare 32
ve cu un tonaj 
307 000, dintre ( < 
șase prototipuri, șan
tierele din Gdynia 
— 22 de nave cu 
un deplasament de 
298 000 tone, dintre 

cinci prototi-

puri, iar șantierele 
din Szczecin — 20 
de unități.

Paralel cu elabo
rarea noilor prototi
puri, întreprinderile 
care cooperează cu 
șantierele navale vor 
trece la producția 
unor noi tipuri de 
instalații și motoare. 
Pentru realizarea lor 
se prevăd investiții 
in valoare de 4 mi
liarde zloți.

::::

Vedere de ansamblu a Uzinei siderurgice. Kim Tchaik, din R.P.D. COREEANA

CĂLINA
15.30 : 18 ;

MARELE 
(orele 16 ;

PE SCURT + PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• LA ABIDJAN A AVUT 
LOC vernisajul expoziției „Arta 
și cultura in Republica Socia
listă România“, organizată sub 
patronajul Secretariatului de 
stat pentru afacerile culturale 
din Coasta de Fildeș.

Expoziția cuprinde fotografii, 
gravuri, cărți, precum și obiecte 
de artizanat, mărturii ale spi
ritualității românești.

democrat-creștin 
Aldo Moro. După 
programul noului 
a fost prezentat 
Deputaților, săptămina trecută, 
cuprinde o serie de măsuri des
tinate. in intenția 
să redreseze i 
după una din 
tuate recesiuni 
belică a țării.

prezidat de 
cum se știe, 
cabinet, care 
și in Camera

guvernului, 
economia italiană 
cele mai accen- 
din istoria post-

SPARGĂTORUL DE GHEAȚA 
ATOMIC „SIBERIA"

diavol !
al mooniștilor, 
de jandarmerie 
anchetă de opt 
rezultate sint

ROȘIE : Vitali (orele 
20).

GATSBY t Progresul
19).

Opera Română: LILIACUL — 
ora 19.00; Teatrul Național (Sala 
Mare): PERIPEȚIILE BRAVULUI 
SOLDAT SVEJK — ora 19,30: (Sa
la Mică) : PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 19,30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
LUNGUL DRUM AL ZILEI 
CĂTRE NOAPTE — ora 19,00; 

' (Sala Studio) : MILITARUL FAN
FARON — ora 19,30; Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru) : ADIO GHARLIE — ora 
19.30; (Sala Studio): PATRU LA
CRIMI — ora 19.00: Teatrul de 
Comedie: TREI SURORI — ora 
19.00: Teatrul Giulești: CU OL- 
TENCELE NU-1 DE GLUMIT — 
ora 19.30, Studioul I.A.T.C.: CUM 
VA PLACE — ora 19,30; Teatrul

• LUNI, LA ȘANTIERELE 
NAVALE DIN LENINGRAD, a 
fost lansat la apă spărgătorul de 
gheață atomic „Siberia“. Nava 
este a doua din seria începută 
în cursul cincinalului trecut. Ea 
este o copie aproape identică a 
spărgătorului de gheață atomic 
„Arktika“, care și-a făcut cu 
succes stagiul unei navigații 
arctice in Oceanul înghețat de 
Nord.

• STATELE 
ceptat să vîndă Marocului 
număr de avioane de vînătoare 
de tipul „F-5-E“ — au anunțat, 
duminică, oficialități ale gu
vernului de la Washington. Pri
ma tranșă de 24 de avioane — 
au precizat acestea —, care vor 
costa circa 120 milioane de do
lari, va fi livrată intr-un inter
val de 18 luni.

UNITE au ac
uii

furturi și jafuri. Cu acest pri
lej, a fost confiscată o mare 
cantitate de arme și explozivi, 
fiind descoperite, totodată, un 
laborator pentru falsificarea pa
șapoartelor, precum și material 
propagandistic terorist.

Un mare număr de reprezen-* 
tanți ai opiniei publice demo
cratice din Italia au cerut pe
depsirea severă a elementelor 
neofasciste.

• ÎN REPUBLICA IRLANDA 
au fost majorate cu circa 30 la 
sută tarifele la transportul fero
viar și rutier de pasageri. Mă
sura va intra in vigoare la 1 
martie.

Venezuela va promova 
o largă cooperare 
cu țările socialiste
Guvernul venezuelean a ela

borat un vast program de eva
luare și exploatare a bogatelor 
zăcăminte de țiței din Zona 
Orinoco — a declarat președin
tele țării. Carlos Andres Perez, 
intr-un discurs radiotelevizat. 
Pentru punerea în aplicare a 
acestui plan — a arătat el — 
Venezuela va promova o largă 
cooperare, atît cu state din emi
sfera occidentală, cit și cu țările 
socialiste, în spiritul utilizării 
resurselor naturale în interesul 
național, pentru consolidarea in
dependenței economice a statu
lui.

ELEMENTE
ARESTATE

NEOFASCISTE 
LA VERONA

• ÎN SENATUL ITALIAN 
au început, luni după-amiază 
dezbaterile pe marginea pro
gramului economic al guvernului

0

„Ion Vasilescu“ : DUDUL
TRAI AN — ora 19.30 ; Teatrul ,.C. 
Tănase“ (Sala Savoy): CER CU
VINTUL LA... DIVERSE — ora 
19.30; (Sala Victoria): UITE CA NU 
TAC — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă“: ANDERSEN — 7 PO
VEȘTI — ora 16.00; Rapsodia Ro
mână: PE-UN PICIOR DE PLAI 
— ora 19,30.

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Muzică 
populară cu ansamblul „Doina 
Jiului“. 10,20 Film artistic : „Arcul 
de foc“. 12,00 Telex. 12.05 închi
derea programului. 16.00 Teleșcoa
lă. 16.30 Curs de limba franceză. 
17.00 Telex. 17.05 Pentru sănătatea 
dv. : Virozele respiratorii. 17.15 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 17.45 Baschet feminin :

• POLIȚIA 
arestat, la 
de elemente 
cuzate de 
de arme

ITALIANĂ 
Verona, un 

neofasciste 
deținere ilegală 

și muniții, de

a
grup 

a-

România — Bulgaria (repriza a 
Il-a). Transmisiune directă de la 
Sala Floreasca. 18,30 Artă plastică. 
In intimplnarea Congresului edu
cației politice și al culturii. Arta 
trebuie să-și tragă seva din fră- 
mintările și năzuințele poporului. 
19,00 Teleglob : Havana. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Toți 
pentru toți ! Anchetă socială. 
20.30 „Marinarul visător“. Premieră 
TV. Film muzical-coregrafic reali
zat de Redacția emisiunilor muzi
cale și de varietăți în colaborare 
eu Teatrul liric Constanța. 21,25 
„Rîndunica". Pagini mai puțin cu
noscute din lupta pentru indepen
dența. 21,45 Vedete internaționale. 
Palmaresul cintecelor (III). Selec- 
țiuni din emisiunea primită de la 
Televiziunea franceză. 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial „Servanții cule
gătorului de mine“, o producție a 
Televiziunii din R. D. Germană, 
realizată de studiourile Defa-Ber- 
lin. Noul serial evocă întimplări 
autentice de la sfirșitul celui de al 
doilea război mondial. 21.00 Muzi
că ușoară cu Marina Voica. 21.20 
Telex. 21,25 Spectacolul lumii (V). 
„Umbra lui Uluk Beg la Samar
kand“. Producție a Studioului de 
filme TV. 21,50 Tezaur de clntee 
românesc.
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• FOTBAL ÎN PANTALONI LUNGI, jose Paulomura, 
rui orașului Campo Grande din nord-estul Braziliei, care 
sese practicarea jocului de fotbal in localitate din cauza 
nerli indecente a picioarelor masculine păroase“, a revenit asu
pra deciziei sale. El a legalizat din nou fotbalul — eu condiția ca 
jucătorii să poarte... pantaloni lungi « ADIO LUPTELOR DE 
CIINI șx COCOȘI. Prlntr-o lege adoptată recent de Camera Re
prezentanților a Congresului S.U.A.. luptele de cocoși șl cîini (in 
care animalele sint lăsate să se bată pină cind unul din ele 
moare) au fost interzise. Prohibite deja în 46 de state americane, 
luptele de cocoși constituiau încă o distracție preferată intr-o 
serie de regiuni din sud. Ele inspiraseră și spectacolele, de dată 
mai recentă, ale luptelor de cîini « GEMENE... SECULARE. Su
rorile gemene Edith și Edda Northrop din New Britain (Connec- 
ticut) au sărbătorit ieri venerabila virstă de o sută de ani. Ele 
au declarat că longevitatea li se datorează consumului de vege
tale. odihnei la timp și faptului că o mare parte a vieții și-au 
petrecut-o intr-o vreme cind aerul american era mult, mai curat, 
e CU AVIONUL PE... BULEVARD. Locuitorii orășelului califor- 
nian San Fernando Valley au fost duminică martorii unui episod 
de circulație mai puțin obișnuit. Pe o stradă a localității, escortat 
de mașini ale poliției, trecea nici mai mult nici mai puțin decit 
un... avion de tipul „Cessna 150“. în pană de motor, acesta fusese 
nevoit să efectueze o aterizare forțată pe un bulevard al orașului. 
Tentativa s-a dovedit salvatoare, pilotul și singurul pasager aflat 
la bord scăpînd nevătămați « PEPPINO DI CAPRI, ClȘTÎGĂTOR 
LA SAN REMO. cîntărețul napolitan de muzică pop Peppino 
di Capri a cîștigat cea de-a 25-a ediție a festivalului de muzică 
ușoară de la San Remo. De menționat că interpretul italian a 
mai cîștigat premiul acestui prestigios festival in 1973 « PĂSĂ
RILE ȘI POLUAREA. Aproximativ 40 000 păsări ale căror pene 
s-au îmbibat cu petrol sint in pericol de a pieri în zona coastei 
suedeze a Mării Baltice. Experții informează că peste 200 000 
pete de petrol, de dimensiuni mai mari sau mai mici, sint desco
perite anual în această parte a mării, cauza principală consti- 
tuind-o deversarea din rezervoarele petrolierelor a unor cantităti 
de țiței. Se precizează că este suficientă chiar o mică pată de 
petrol pe pene pentru ca păsările să înceapă a suferi de frig sl să 
fie apoi în pericol de a pieri « UN DONATELLO RECUPERAT. 
Un bust de bronz aurit aparținind marelui sculptor renascentist 
Donatello a fost regăsit de poliția italiană în apropiere de orașul 
Lucea, la 11 zile după dispariția sa dtntr-o biserică din Pisa. 
Descoperirea s-a datorat unei înștiințări anonime. Donatello a 
realizat bustul în anul 1427.

prima- 
interzi-
„expu-
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