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TOVARĂȘUL

NiCOLAE CEAUȘESCU 
care participă în fruntea delegației P.C.R. 

la Congresul P. C. U. S.
S-A ÎNTORS ÎN CAPITALĂ

Cwvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la Congresul al XXV-lea al P.C. U.S.
Stimati tovarăși,Delegația Partidului Comunist Român participă tru mare satisfacție, la lucrării® celpi de-al XXV-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice — eveniment de importanță istorică în viața societății sovietice. Avem deosebita plăcere ca, în numele Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român, al comuniștilor români, al tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, să vă adresăm dumneavoastră, întregului partid, popoarelor marii țări sovietice un cordial mesaj de prietenie și solidaritate internaționalistă, precum și cele mai calde urări de succes în desfășurarea lucrărilor Congresului. (Aplauze pu

ternice).Am ascultat cu viu interes amplul raport prezentat de tovarășul Brejnev, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care înfățișează tabloul remarcabilelor realizări obținute de popoarele Uniunii Sovietice, sub conducerea partidului comunist, în toate domeniile de activitate, precum și vastul program de viitor menit să asigure progresul tot mài intens al societății sovietice. Ca prieteni sinceri ai primei Țări a Socialismului, ne bucurăm de uriașele succese pe care le obțineți în dezvoltarea economiei, în înflorirea științei și tehnicii, în întreaga evoluție a societății — și vă urăm noi și tot mai mati victorii pe calea făuririi comunismului, a bunăstării materiale și spirituale a poporului (Aplauze puternice). Marile realizări în dezvoltarea economico-socială a Uniunii Sovietice, politica sa consecventă de pace și colaborare internațională reprezintă o contribuție importantă la întărirea forțelor socialismului și progresului în lume, la cauza înțelegerii și prieteniei între popoaie.Stimați tovarăși,La rindul său, poporul român dobîndește progrese tot mai mari în vasta operă de edificare a socialismului. Țara noastră a încheiat cu succes cincinalul 1971—1975, reali- zînd, în această perioadă, o creștere a producției industriale într-un ritm mediu anual de peste 13 la sută și o sporire a producției agricole pe întreg cincinalul cu peste 25 la sută. Venitul național s-a mărit cu peste 70 la sută, asigurîndu-se creșterea veniturilor reale totale ale populației cu 46 la sută. Au cunoscut o puternică înflorire învă- țămîntul, știința și cultura, s-a îmbogățit întreaga viață spirituală a poporului. O atenție deosebită a fost acordată creșterii și perfecționării rolului partidului în conducerea societății, întăririi rolului statului în organizarea activității eco- nomico-sociale, lărgirii democrației socialiste, creării cadrului organizatoric pentru participarea activă și efectivă a maselor populare la întreaga conducere a țării. Partidul și poporul nostru au trecut acum la înfăptuirea istoricelor hotă- rîri ale Congresului al XI-lea, a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism.Politica marxist-leninistă a partidului nostru corespunde pe deplin intereselor vitale ale celor ce muncesc din țara noastră, cauzei socialismului și păcii în lume.La baza întregii noastre politici stă convingerea că, în accelerarea operei de construcție socialistă, un rol important are întărirea colaborării economice și tehnico-științifice și a solidarității țărilor socialiste, întemeiate pe egalitate în drepturi și avantaj reciproc, pe principiile marxism-leninismu- lui și internaționalismului proletar. (Vii aplauze). De aceea acționăm ferm pentru lărgirea relațiilor de cooperare și întrajutorare reciprocă cu

toate statele socialiste. România participă activ la colaborarea C.A.E.R., la înfăptuirea „Programului complex“ în scopul progresului economic și social al fiecărei țări membre.îmi face o deosebită plăcere să menționez că între România și Uniunea Sovietică se desfășoară, în spiritul vechilor tradiții de prietenie și solidaritate dintre cele două partide și popoare, raporturi de colaborare tovărășească, de conlucrare și cooperare rodnică — pe tărîm economic, tehni- co-științific, cultural și în alte domenii — ceea ce corespunde pe deplin intereselor ambelor țări, cauzei socialismului păcii. (Aplauze puternice).Amplificăm colaborarea țările în curs de dezvoltare totodată, lărgim schimburile economice cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, participînd. activ diviziunea internațională muncii.Stimați tovarăși,

Șicu și,
laa

dominație, pentru instaurarea unor relații cu adevărat noi, de egalitate între națiuni, de respect al suveranității și independenței naționale, de neamestec în treburile interne și avantaj reciproc, de renunțare Ia forță și la amenințarea cu forța în viața internațională.Pornind de la aceste realități, România â promovat și promovează o politică externă activă, adueîndu-și contribuția concretă, împreună cu țările socialiste, cu celelalte popoare iubitoare de pace, cu forțele avansate ale lumii, la înfăptuirea aspirațiilor de securitate și progres ale omenirii, la soluționarea problemelor complexe ale epocii contemporane.După încheierea cu succes a Conferinței general-europe- ne — eveniment viața continentului nia se pronunță in pentru traducerea tuturor principiilordocumentele adoptate la Helsinki, care constituie un tot unitar. Punem un accent deosebit pe intensificarea colaborării economice și trecerea la măsuri concrete de dezangajare militară — condiții hotărî- toare pentru înfăptuirea dezideratelor de securitate și pace ale popoarelor europene. Conștient! de importanța creării de. zone ale păcii pe continent, acționăm pentru dezvoltarea unor relații de bună vecinătate în Peninsula Balcanică, pentru transformarea acesteia într-o regiune a colaborării fructuoase, lipsită de arme atomice. Ne pronunțăm pentru soluționarea politică a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru instaurarea unei păci trainice și juste în această zonă, pentru retragerea tru-

istoric în— Româ- mod ferm in viață a înscrise în

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, care participă 
in fruntea unei delegații a Parti
dului Comunist Român la lucră
rile celui de-al XXV-lea Con
gres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, s-a înapoiat 
joi seara în Capitală.

Secretarul general al partidu
lui a fost întîmpinat, la 
aeroport, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Emil 
Bo-bu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Emil Dră- 
gănescu, Paul Niculescu. 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 Patilinet, 
Ion Ursu, precum și de membri 
ai C.6. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, condu
cători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești.

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

★
La plecarea din Moscova, pe 

aeroportul Vnukovo, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a fost 
condus de V. E. Dîmșiț, membru 
al C.C. al P.C.U.S., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., F. I. Mocialin, șef de

secție la C.C, al P.C.U.S., acti
viști ai C.C. al P.C.U.S.

Erau prezenti, de asemenea, 
membrii delegației Partidului 
Comunist Român la cel de-al 
XXV-lea Congres al P.C.U.S. : 
tovarășii Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Miu Do- 
brescu. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Subeava al P.C.R., și Gheorghe 
Badrus, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul Româ
niei în U.R.S.S.

Omenirea parcurge astăzi epocă mări revoluționare, sociale și naționale, în care au loc schimbări în raportul mondial de forțe în favoarea popoarelor ce se pronunță pentru dreptul la o viață liberă și independentă, pentru relații de egalitate deplină între națiuni. Un rol important în aceste schimbări îl au țările socialiste — și doresc să menționez contribuția importantă a Uniunii Sovietice — realizările pe care ele le obțin în dezvoltarea economico-socială, în ridicarea nivelului de trai al maselor, politica lor externă de pace și colaborare. De asemenea, o înrîurire pozitivă exercită politica tinerelor te independente, lupta poarelor care-și afirmă mai puternic voința de hotărî singure destinele, nici un amestec din mișcarea revoluționară a clasei muncitoare, acțiunile celorlalte forțe democratice și progresiste din întreaga lume. O caracteristică a epocii noastre o constituie noua fază a crizei generale a capitalismului care cuprinde economico-soci ale, tot mai dicțiilor tal iste.Toate deschis calea promovării unei politici noi pe arena mondială, a afirmării cursului spre destindere. Trebuie însă să fim conștienți că în lume mai există importante forțe reacționare care pot pune în pericol acest curs și pacea mondială. Iată de ce se impune intensificarea eforturilor unite ale popoarelor pentru lichidarea vechii politici imperialiste de forță și

ode profunde transfor-

sta- po- tot a-și fără afară,

toate sferele vieții ascuțirea accentuată a contra- în cadrul lumii capi-aceste schimbări au

pelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, pentru rezolvarea problemei poporului palestinian în conformitate cu interesele sale legitime — inclusiv de a-și crea un stat național propriu — pentru asigurarea independenței și suveranității tuturor statelor din regiune.Ținînd seama de faptul că — datorită politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- niali'ste — marea majoritate a omenirii trăiește în condiții de subdezvoltare sau se află în curs de dezvoltare, considerăm că un imperativ de prim ordin al progresului și păcii mondiale este intensificarea eforturilor generale pentru lichidarea decalajelor dintre state, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Ne pronunțăm, de asemenea, pentru înfăptuirea dezarmării și, în primul rînd, a celei nucleare, pentru democratizarea relațiilor internaționale și participarea tuturor statelor, indiferent de mărimea lor, la soluționarea problemelor complexe ale contemporaneității pentru îmbunătățirea activității și creșterea rolului O.N.U. în viața mondială.In ce o privește, România este hotărîtă să-și aducă și în viitor contribuția sa la realizarea unei politici noi — bazată pe respectul dreptului fiecărui popor de a-și alege nestingherit calea dezvoltării istorice — pentru crearea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.

șești. existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și să exprim hotărîrea noastră de a milita și în viitor pentru dezvoltarea continuă a prieteniei, colaborării și solidarității partidelor noastre. (Aplauze 
puternice).Partidul Comunist Român dezvoltă strînse legături de prietenie, colaborare și solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești, acționează pentru întărirea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru făurirea unei unități noi, întemeiate pe respectarea dreptului fiecărui partid de a-și elabora de-sine-stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, de a contribui creator la dezvoltarea mar- xism-leninismului, la îmbogățirea teoriei și practicii revoluției și construcției socialiste. Participăm activ la pregătirea conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa cu dorința de a contribui la desfășurarea unui rodnic și democratic schimb de experiență și opinii între partide, la întărirea solidarității și colaborării lor.Pornind de la necesitatea întăririi unității clasei muncitoare, a maselor largi ale celor ce muncesc, a forțelor noi, democratice ale epocii noastre, Partidul Comunist Român acționează, de asemenea, pentru dezvoltarea colaborării și solidarității cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu organizațiile progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, în lupta pentru progres social și pace în lume. (Apla
uze puternice).

JURNAL
de Întrecere

Un nou obiectiv 
economic intrat 

in circuitul productiv

La rafinăria nr. 3 de la 
Combinatul petrochimic Pi
tești a fost integrată in cir
cuitul productiv instalația de 
fabricare a bitumului, cu o 
capacitate de 200 000 tone pe 
an. Acesta este cel de-al pa
trulea obiectiv, după instala
țiile de distilare atmosferică, 
de hidrofinare a benzinei și 
cea de desulfurare a gazelor, 
care a fost pus în funcțiune 
pînă acum în cadrul noii 
unități.

în vederea valorificării su
perioare a hidrocarburilor se 
prevede ca pînă la sfîrșitul 
anului in curs să se alinieze 
la startul producției și cele
lalte capacități ale rafinăriei.

Prin folosirea eficientă 
a utilajelor și a 

timpului de lucru

Dragi tovarăși,

Stimați tovarăși,Doresc să relev și de la a- ceastă tribună relațiile tovără-

In încheiere, urăm Partidu- -lui Comunist al Uniunii Sovietice, tuturor popoarelor sovietice, noi și mari realizări în înfăptuirea programului pe care-1 va adopta Congresul al XXV-lea și care va deschide, fără îndoială, largi și însufle- țitoare perspective de viitor, va da un nou impuls înaintării victorioase a patriei dumneavoastră pe calea luminoasă a comunismului, a bunăstării și fericirii, a intensificării luptei pentru colaborare între popoare. pentru pace pe planeta noastră. (Aplauze puternice).Trăiască prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre țările și popoarele noastre ! 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).Să se întărească și să se dezvolte solidaritatea dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre forțele progresiste, antiimpe- rialiste din întreaga lume ! 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).Trăiască pacea și colaborarea între popoare ! (Ceî pre- 
zenți în sală — întreaga asis
tență în picioare, aplaudă pu
ternic, îndelung).

Colectivele din numeroase 
unități industriale au înregis
trat în perioada care a trecut 
din primul an al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice 
succese în organizarea supe
rioară a producției și a mun
cii, folosirea eficientă a uti
lajelor și a timpului de lucru, 
în îmbunătățirea și diversifi
carea produselor. Ca urmare, 
întreprinderile industriale din 
județul Mureș, de pildă, au 
pus Ia dispoziția economiei 
naționale, peste prevederi. 22 
milioane kW/h energie elec
trică, 100 mașini electrome
canice de calcul, 2 500 tone 
carbit, 1 400 mp plăci aglo
merate din lemn, însemnate 
cantități de produse agroali- 
mentare. De menționat că 
cea mai mare parte din pro
dusele realizate sînt obținute 
pe seama creșterii producti
vității muncii. Se materiali
zează astfel unul din princi
palele angajamente ale oa
menilor muncii din acest ju
deț, care prevede ca 83 la 
sută din sporul de 
pe care îl vor 
cest an să 
prin creșterea 
muncii.

produse 
realiza in a- 

se obțină 
productivității

(Agerpres)

Prin valorificarea experienței

înaintate, a spiritului de inițiativă

PRODUCȚII

SUPLIMENTARE
de tineri mineri, con- 
utecistul Viorel Cor- 
sectorul 5 al Exploa-

Brigada 
dusă 
chiș, 
tării 
anul 
înalt 
lună 
formațiuni de lucru din bazinul 
Valea Jiului. Dăduse. într-ade- 
văr, cu cei 28 de oameni ai săi. 
aproape 5 000 tone de cărbune 
peste plan. Și în acest an. cînd 
sarcinile au crescut simțitor. în 
luna ianparie, tinerii conduși de 
Corchiș, au extras 537 tone de 
cărbune peste prevederi. Ritmul 
bun s-a menținut zi de zi. ast
fel ...... '
ale lunii februarie, ei au reușit 
să adauge realizărilor lor încă 
200 - - -

de 
din 
miniere Petrila. s-a impus 
trecut prin randamentul 

pe care îl obținea lună de 
— printre cele mai bune

că în primele două decade

tone de cărbune peste plan. 
;— Vorbind 

rilor mineri 
cialistă, de 
îndeplinirea 
mice — ne spune directorul ex
ploatării. tovarășul inginer Va
ier Stanciu — se cuvine să a- 
mintim printre fruntași și pe 
cei din schimburile conduse de 
Grigore Timofte și Iosif Popa, 
pe cei din brigada lui Barabaș. 
de la investiții, ca și pe ortacii 
lui Carol Mistrianu, din secto
rul 1, care au luat, de aseme
nea. un apreciabil avans în de
pășirea producției prin creșterea 
productivității muncii în fiecare 
abataj.

— De fapt, în ce constă ex
periența lor ? îl întrebăm pe 
directorul exploatării.

— în primul rînd, in intere
sul, curajul șl receptivitatea 
față de introducerea tehnicii 
noi, față de adoptarea metode
lor de mare randament. Cele 
mai bune brigăzi ale noastre au 
trecut îndată ce au avut condi
țiile necesare la introducerea pe

însă de locul tine- 
în întrecerea so- 
contributia lor la 
sarcinilor econo-

scară largă a susținerii meta
lice și. acolo unde se putea, la 
exploatarea in abataje frontale. 
Această nouă organizare a fa
vorizat nu numai reducerea 
consumului de lemn de mină, 
nu numai scăderea prețului de 
cost pe tona de cărbune extrasă, 
dar și o simțitoare îmbunătățire 
a productivității. Mecanizarea 
lucrărilor. generalizarea susți
nerii metalice, a metodelor a- 
vansate de exploatare a zăcă- 
mintului determină, se știe, o 
mai bună folosire a timpului de 
lucru de către fiecare miner in 
parte, o disciplină fermă, un in
teres 
șire.

La 
Iută 
tului 
rea minieră Uricani — altă uni
tate din Valea Jiului care ra
portează depășirea planului la 
zi la extracția cărbunelui — 
consideră că organizarea știin
țifică a producției, extinderea 
mecanizării în subteran deter
mină înainte de toate creșterea 
productivității. Minerii de aici 
se mindresc. pe bună dreptate, 
cu realizarea prin mijloace pro
prii și după concepții proprii a 
unui sistem de transport .,nw- 
norai“ care dă 
zultate și care este pe cale să 
se generalizeze în întregul ba
zin Valea Jiului.

în dialogul la Exploatarea mi
nieră Paroșeni se amintește de 
o mai veche inițiativă a tineri
lor și celorlalți mineri de aici : 
„Două cicluri peste plan în fie
care brigadă și abataj frontal“.

— Ce valențe noi conferă a-

crescînd pentru autodepă-

rîndul său, tovarășul Mi- 
Rugină, secretarul comite- 
de partid de la Exploata-

foarte bune re-

LAL ROMULUS
(Continuare in pag. a IlI-a)

Oamenii Bărăganului la startul
unei noi campanii agricole

In Chemarea organizației județene de partid 
Ialomița către toate organizațiile județene ale 
Partidului Comunist Român, către toți oamenii 
muncii din agricultură, pentru depășirea sarci
nilor de plan pe anul 1976, lucrătorii ogoarelor 
din întinsa cîmpie a Bărăganului s-au angajat 
să obțină creșteri însemnate a producțiilor me
dii la hectar la toate culturile, să livreze la 
fondul de stat, suplimentar, importante cantități

ile produse vegetale și animaliere. Consecvenți 
cu ei înșiși, hotăriți să-și respecte cuvintul dat, 
comuniștii, ceilalți lucrători din agricultura ju
dețului acționează cu energie în vederea asigu
rării unor condiții optime pentru înfăptuirea 
exemplară a programelor de activități stabilite, 

campaniei de 
zile. Care este

l’înă la declanșarea din plin a 
primăvară au mai rămas cîteva 
stadiul pregătirilor ?’

PLAN —

Sensul actual al conceptului
de epopee națională

în estetica teatrului românesc
Teatrologiei 

grate în sfera 
militante și angajate ' îi revin în 
zona cercetării științifice, dina
mice o multitudine de sarcini. 
Unele au un caracter prioritar 
și sînt determinate de procese 
ce se impun, de fenomene ce 
apar, de variate obiective. Enunț 
una din preocupările științei 
teatrului, preocupare dominantă 
si corelată cu necesitatea afir
mării continue a spiritualității 
socialiste multilateral dezvol
tate. Este vorba de drama isto
rică. de ieri și de azi. de lite
ratura dramatică de inspirație 
istorică si de rolul pe care il

românesti inte- 
culturii umaniste,

ce
Opinii de prof. univ. dr. Ion Toboșaru

imprimă in estetica spectacolu
lui. in istoria culturii ponoru
lui. Firesc. întîia întrebare pe 
care o ridică teatrologia astăzi 
în legătură cu 
pleacă de la 
cării acestui 
tacular. De 
dramaturgie 
dramaturgia
rană, dimensiunile sale actuale, 
valorile poetice si mesajul ex-

drama istorică 
necesitatea iustifi- 

gen literar si spec- 
ce avem nevoie de 
istorică si de ce 

istorică contemoo-

„ce-primat se impun în . fața 
tatii“ noastre.

Revitalizarea literaturii 
matice de inspirație istorică în 
ultimele decenii se cuvine a fi 
privită sub două aspecte. Unul 
se referă la noua „lectură“ pe 
care o propune spectacolul ac
tual în materie de dramă isto
rică. deci o lectură inedită, o 
viziune contemporană. racor
dată cu sensibilitatea epocii. 
Viziunea nouă »au noua con-

dra-

cepție spectaculară în ceea 
privește drama istorică a fost 
potențată de valorificarea eroi
cului. sublimului, tragicului. în 
general, reconstituirea în spec
tacol a dramei Istorice clasice a 
reușit să îmbine elementul de 
tradiție cu cel de inovație, adi
că îmbogățirea tradiției și am
plificarea dimensiunilor sale în 
raport cu spiritualitatea moder
nă și revoluționară a timpului 
nostru. Cel de-al doilea aspect 
privind drama isterică scrisă în 
ultimul deceniu, considerațiile și 
reflecțiile teoretice cer a fi cer

(Continuare in pag. a 11-a)

PE PRIM 
FERTILIZĂRILE

Este știut că, în obținerea 
unor producții superioare, fer
tilizarea solului are un rol de
cisiv. Un adevăr pe care cooDe- 
ratorii din Borcea, „Gh. Doja“, 
Gimbășani, Jegălia ș.a. il argu
mentează prin obținerea. la 
porumb, a unor producții medii 
între 8 mii și 10,5 mii kilogra
me boabe la hectar. „Coopera
tivele agricole amintite, și ele 
nu sînt singurele în județul nos
tru care au obținut producții re
cord, ne spunea tovarășul ingi
ner Alexandru Stoian. șef de 
serviciu la direcția județeană 
agricolă, au acordat atenția cu
venită, concomitent cu executa
rea celorlalte lucrări, normelor 
de aplicare a îngrășămintelor 
chimice și organice, măsurilor 
complexe de ridicare a (radu
lui de fertilitate a solului“. 
Convinse — pe baza propriilor 
rezultate obținute în anii 
cedenți 
lor de 
cestora 
ducții
unității« cooperatiste au admi-

nistrat pînă în
file planificate ....... ..
chimice pe 49 mii hectare, iar 
de gunoiul de grajd pe circa 7 
mii hectare — toate destinate 
însămințărilor de primăvară. La 
aceeași categorie de lucrări, în
treprinderile agricole de stat au 
încheiat fertilizarea cu îngră
șăminte chimice pe 17 100 de 
hectare și cu gunoi de grajd 
pe 3100 hectare. în paralel cu 
fertilizarea terenurilor destinate 
însămințărilor de primăvară — 
și acțiunea continuă în ritm 
susținut în. toate unitățile — 
continuă aplicarea îngrășămin
telor chimice pe terenurile cul
tivate cu grîu, operațiune aproa
pe încheiată.

prezent cantită- 
de îngrășăminte

DIN PRIMA ZI, SISTEMELE 
DE IRIGAȚII VOR LUCRA 
LA CAPACITATEA MAXTMÄ

pre- 
— de eficiența lucrări- 
fertilizare. de rolul a- 
in obținerea unor pro- 
mari la toate culturile,

Suprafața mare a 
irigate, rolul lor în 
unor producții mari 
minat luarea unor măsuri ener
gice pentru ca sistemele să

terenurilor 
obținerea 

au deter-

AL. DOBRE
(Continuare in pag. a ll-a)
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Cînd organizarea practicii studențești are în vedere

SOLUȚIILE
Institutul de învățămînt supe

rior din Baia Mare iși va întări, 
în curînd. baza materială prin 
construirea unei noi clădiri ce 
va e>tprinde laboratoare, săli de 
curstrt, și ateliere. Amplasarea 
sa în imediata vecinătate a mi
nei Săsar, a Liceului minier și 
Grupului școlar minier va răs
punde mai bine dezideratului 
general al învătămîntului nostru 
de integrare cu producția. Pe 
această temă, de strictă actua
litate, am avut zilele trecute o 
convorbire cu tovarășul conf. dr 
Ion Moldovan, prorectorul insti
tutului și secretarul organizației 
de partid.

— Procesul integrării învătă
mîntului cu cercetarea și produc
ția — ne-a spus dinsul — este 
deosebit de complex. Studenții 
noștri, atît cei de la Facultatea 
de subingineri. cu cele trei sec
ții ale sale, minerit, electrome
canică și metalurgie, cit și cei 
de la facultățile de învățămînt 
pedagogic, desfășoară o intensă 
activitate de cercetare, obținînd 
rezultate bune în cadrul colec
tivelor mixte formate din stu- 
denți și cadre didactice. Toate 
proiectele lor reprezintă teme 
de rezolvat din producție, avînd 
aplicabilitate în procesul pro
ductiv. Este semnificativ, cred, 
faptul că aproape 40 studenți 
ai institutului nostru au fost 
Piremiați de către diferite între
prinderi industriale. Cred că nu 
întîmplător. Conferința națională 
a cercurilor științifice studen
țești, la care vor participa toate 
facultățile de subingineri din 
tară, se va desfășura, anul a- 
cesta. la 12 martie la Baia Mare. 
Se impune să mai arăt că toate 
aceste teme de cercetare se sta
bilesc la sfirșitul primului an 
de studii, se finalizează în anul 
ITI și constituie proiectele de 
diplomă ale studenților noștri.

— In ce privește formele de 
integrare ale studenților băimă- 
reni cu producția, care sînt, to

Pregătiri 
pentru noile 

plantații
Silvicultorii din județele 

Caraș-Severin, Arad și Timiș au 
pregătit pentru împăduririle de 
primăvară o suprafață totală de 
aproape 5 000 ha terenuri situate 
în zonele montane și de deal din 
această parte a țării, care în ac
tualul cincinal vor cunoaște am
ple acțiuni de dezvoltare, rege
nerare și conservare a fondului 
forestier. întregul material să- 
ditor s-a asigurat din pepinie
rele proprii, ponderea cea mai 
mare fiind rezervată speciilor 
de rășinoase și foioase repede 
crescătoare și cu valoare eco
nomică ridicată. Concomitent cu 
amenajarea noilor plantații, în 
această primăvară, în cadrul 
ocoalelor silvice se vor desfășu
ra și importante lucrări de cu
rățire și de întreținere a pădu
rilor, acțiune la care vor parti
cipa, alături de specialiști, și 
numeroși săteni, deputați, elevi, 
cadre didactice și alți locuitori 
ai satelor

(Agerpres)

Întîlnire 
omagială

• în organizarea comitetului 
U.T.C. de la Liceul de informa
tică din municipiul lăți a avut 
loc, recent, intilnirea primei pro
moții de absolvenți, denumită 
simbolic „Grigore C. Moisil", cu 
elevii anului IV care, nu peste 
multă vreme, vor părăsi băncile 
școlii. Cu acest prilej, specia
liști ai Centrului de cadcul eco
nomic s-au întreținut cu cei 
prezenți, Infățișîndu-le viitoarea 
lor profesie. POMPILIU COMȘA

Oamenii Bărăganului
(Urmare din pag. I)

funcționeze din prima zi la în
treaga capacitate. Iată de ce 
acțiunea de reparare a agrega
telor. a aripilor de ploaie și a 
aspersoarelor se desfășoară în 
ritm susținut. După cum ne in
forma inginerul Mircea Steres- 
cu de la direcția agricolă ju
dețeană. la 20 martie sistemele 
de irigații vor putea lucra din 
plin. O afirmație bazată pe fap
tul că Ia 20 februarie, unitățile 
cooperatiste executaseră repara
țiile la 74 la sută dintre agre
gatele de aspersiune, 46 la sută
— aripi de ploaie si 75 la sută
— aspersoare. Realizări superi
oare mediilor menționate au ob
ținut, cooperativele agricole de 
producție din Vîlcele, Borcea, 
Mărculești ș.a. unde reparațiile 
se află în stadiu final. Ritmuri 
mai lente se înregistrează la 
unitățile din Socola, Platonești, 
fapt ce impune luarea unor 
măsuri energice pentru îndrep
tarea acestei stări de lucruri.

Concomitent cu executarea 
reparațiilor o atenție deosebită 
se acordă asigurării forței de 
muncă necesare calificării coo
peratorilor ce vor mînui utila
jele. Un rol deosebit în această 
acțiune și l-au asumat tinerii, 
organizațiile U.T.C. „Și în acest 
an, aflăm de la tovarășul Ale
xandru Culina, președintele 
Consiliului tineret sătesc de la 
Comitetul județean Ialomița al 
U.T.C., organizația noastră de 
tineret va veni în sprijinul uni
tăților cooperatiste calificind 
prin cursuri proprii, peste 100 
de elevi care în timpul verii să 
minuiască agregatele și utilajele 
sistemelor de irigații". In acest 
fel comitetul județean al 
U.T.C. duce mal departe o ex
periență bună, care în anii an
teriori s-a dovedit eficientă : 
prin organizarea unor fprme 
proprii de calificare pînă acum

PE CARE LE IMPUNE PRACTICA
varășe prorector, modalitățile 
concrete de aplicare a acestui 
deziderat al invățămîntului nos
tru superior ? Mă refer, în pri
mul rînd, la studenții din învă- 
țămintul pedagogic, întrucît in 
acest domeniu uneori se mani
festă incă mult formalism in 
activitatea de integrare concretă 
a viitoarelor cadre didactice în 
producție. în cazul lor, în mun
ca de la catedră.

— Facultatea noastră de învă

DIN EXPERIENȚA INSTITUTULUI DE ÎNVĂȚĂMÎNT 
SUPERIOR DIN BAIA MARE

• Teme de cercetare cu aplicabilitate directă în 
producție • Studenți premiați de întreprinderile 
industriale • Mina — amfiteatrul profesiei ® 
Viitorii dascăli — activiști culturali, animatori ai 
vieții spirituale a satului

țămînt pedagogic are patru sec
ții : limbă și literatură română și 
engleză, limbă ji literatură ro
mână și franceză, fizico-mate- 
matici. științe naturale și agri
cole. Toți studenții sînt angre
nați în activitatea productivă. 
Desigur, în funcție de specificul 
specialităților în care se pregă
tesc. „Naturaliștii“ proiectează 
și confecționează aparatură și 
material didactic în cadrul ate
lierelor institutului. La această 
oră 6 prototipuri au fost omolo
gate și au intrat în producția 
de serie. „Fizicienii" constru
iesc aparate didactice pentru de
terminarea legilor gazelor. Con
cepute. proiectate și executate 
în exclusivitate de studenți, ele 
au fost omologate de o comisie 
de la întreprinderea ..Didactica" 
București, trecîndu-se. de a- 
semenea, la producția de se
rie. în treacăt fie spus, a- 
vem numeroase comenzi în

Un grup.de tineri, Feldioara, 
jud. Brașov. Cazarea dv. in clă
direa fostei școli agricole nu este 
posibilă intrucît spațiul a fost 
redat învătămîntului. Pentru re
zolvarea problemei s-a hotărit 
construirea in anul acesta a u- 
nui cămin pentru tinerii mun
citori nefamiliști cu 168 de 
locuri. Comitetul executiv al 
Consiliului popular județean 
Brașov ne-a comunicat că în a- 
cest fel cazarea tinerilor opera
tori chimiști va fi rezolvată.

Ioan Ivan, comuna Corbița, 
satul Buda. jud. Vrancea. Ab
solvenții cursurilor de speciali
zare postliceală de scurtă dura
tă au obligația să lucreze timp 
de 5 ani în unitatea care i-a 
școlarizat sau în care au fost 
repartizați. Angajamentul sem
nat constituie act adițional la 
contractul de muncă și că atare 
trebuie respectat. In caz con
trar. conform H.C.M. nr. 713/1974 
absolventul este obligat să resti
tuie cheltuielile de școlarizare 
care constau în : totalul indemni
zațiilor lunare primite pe timpul 
calificării, costul cazării și al 
transportului (pentru cei veniți 
din alte localități), cota parte 
de cheltuieli legate de organiza
rea cursurilor și a celor ce re
vin pe cursant pentru remune
rarea personalului de predare și 
instruire practică. Sumele ce 
urmează să fie restituite se cal
culează tinîndu-se seama de pe
rioada de muncă rămasă nepres
tată față de angajamentul sem
nat.

Ilarian Popa, Oradea. După e- 
fectuarea serviciului militar, sau 
în cazul trecerii în rezervă, sin- 
teți obligat, prin contractul de 
școlarizare, să lucrați în unita
tea care v-a pregătit sau in care 

au fost pregătiți peste 500 de 
elevi care să lucreze la exploa
tarea sistemelor de irigații ca 
motopompiști sau mînuitori de 
aripi de ploaie.

TRACTOARELE — 
GATA DE START

„Campania de reparare a 
tractoarelor, a celorlalte mașini 
și utilaje agricole a fost înche
iată în termenul planificat". 
Această afirmație aparține to
varășului Gheorghe Pescaru, 
directorul Trustului S.M.A. Ia
lomița. Ceea ce nu înseamnă că 
la S.M.A. nu mai e de lucru, 
că aici se stă cu mîinile în sîn. 
în aceste zile sînt în plină des
fășurare două acțiuni la fel de 
importante. Se află în plină 
desfășurare acțiunea de orga
nizare a activității în acord 
global, constituirea formațiilor 
de lucru, a echipelor de meca
nizatori și a echipelor mixte de 
mecanizatori și cooperatori, pre
cum și a formațiilor de meca
nizare în legumicultura și viti
cultură. de chimizare, transpor
turi, recoltat furaje. „De buna 
și grabnica organizare a acestor 
formații, sublinia interlocutorul 
nostru, depinde în egală măsură 
realizarea obiectivelor pe care 
ni le-am propus, cu atît mai 
mult cu cît aceste activități vi
zează laturile esențiale ale 
muncii noastre : întărirea disci
plinei în producție, instaurarea 
unui climat de responsabilitate 
colectivă și individuală față de 
soarta recoltei, aplicarea întoc
mai a proiectului legii privind 
retribuirea muncii in unitățile 
cooperatiste. Toate aceste acti
vități vor fi încheiate într-un 
timp record astfel că, la 5 mar
tie, vom fi gata să declanșăm 
din plin, dacă timpul ne va 
permite, campania de primă
vară". 

acest sens. Studenții de la 
limbi străine, franceză, engleză, 
sînt repartizați la grădinițele 
din municipiu, unde timp de 
2—4 ore săptămînal predau no
țiuni introductive preșcolarilor.

— înțeleg că această activitate 
din timpul anului universitar iși 
găsește o împlinire și mai a- 
dîncă, mai plină de conținut în 
perioada practicii productive 
continue.

— Fără îndoială. In primul 

rînd, studenții Facultății de mine 
lucrează în timpul practicii con
tinue ca încadrați ai exploată
rilor miniere din județ. Din a- 
cest punct de vedere ne bucu
răm de o înțelegere deosebită 
din partea Centralei miniere. 
Studenții din anul I sînt înca
drați ca muncitori necalificați. In 
anul doi lucrează ca muncitori 
calificați, șefi de echipe, urmînd 
ca în ultimul an să muncească 
ca maiștri și tehnicieni în așa 
fel ca la absolvire, studentul să 
treacă prin toate formele de ac
tivitate, de la încărcător vago- 
nete, la miner cu perforatorul, 
și conducător al unui 10c de 
muncă Practica se efectuează, 
de asemenea, și în laboratoarele 
uzinale, bineînțeles tot în cali
tate de încadrați.

ați fost repartizat după absolvi
rea școlii profesionale. Durata 
stagiului militar nu se scade din 
perioada prevăzută în contrac
tul de școlarizare în cane v-ați 
asumat obligația să lucrați în 
meseria în care v-ati calificat.

Ioan Borcilă. Iași. Apreciem 
strădaniile pe care le depuneți 
pentru continuarea studiilor, la 
seral, și este regretabil că liceul 
căruia v-ați adresat nu a mani
festat solicitudine față de dv. 
dimpotrivă. Inspectoratul școlar 
județean, căruia i-am trimis 
scrisoarea spre rezolvare, a dis
pus înscrierea dv. în anul III la 
respectivul liceu. electrotehnic 
nr. 1 din Iași. Vă dorim succes 
și așteptăm Să ne mai scrieți.

Un grup de tineri, Gura Hu
morului. jud. Suceava. Condu
cerea Filaturii de bumbac din 
localitate se străduiește să asi
gure tinerilor condiții pentru a 
urma liceul seral. Știți și dv. că 
pentru anul I unde sînt înscrise 
72 de tinere s-au constituit 
două clase, cu orar școlar, prin 
rotatie, dimineața si după-amia- 
za. Pentru anii II. III și IV. frec
ventați doar de 27 de eleve, a- 
cest lucru nu mai este posibil. 
Există soluția ca atunci cînd 
sînteți în schimbul II să vă 
schimbați tura, prin înțelegere 
scrisă, cu celelalte muncitoare. 
Sîntem convinși că veți nriml 
și ajutorul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, căruia vă reco
mandăm să vă adresați. Conti
nuarea studiilor, dorință fireas
că, nu trebuie. în nici un caz. 
să prejudicieze bunul mers 
al procesului de producție.

Viorica Țuca, comuna Coștu- 
leni, jud. Iași. încadrarea dv. 
într-o unitate din Iași nu a fost 
posibilă, nu din rea voință, civ 
pentru că nu aveți domiciliul 
stabil în municipiul Iași. Comite
tul județean al U.T.C., înțelegînd 
că doriți să dobîndiți o califi
care, v-a ajutat să puteți urma 
cursurile de dispeceri la între
prinderea de transporturi Bucu
rești. Vă așteptăm, ca în limita

In magazinele comerțului de stat 
găsiți un bogat sortiment de po
șete, tricotaje, confecții, cordoa
ne, mănuși, umbrele, eșarfe etc., 
din care puteți alege cadourile 

ce le veți oferi de Mărțișor.

— Revenind la studenții Fa
cultății de invățămint pedagogic, 
șliu, tovarășe prorector, că In
stitutul de invățămint superior 
din Baia Mare are deja o bo
gată experiență in organizarea 
practicii dc vară a viitorilor 
profesori.

— Intr-adevăr. De aproape opt 
ani de zile, practica continuă a 
studenților se desfășoară numai 
in mediul rural și nu în școlile 
„ideale“ din municipiu. Ii îm- 
părțim pc rute, in toate comu
nele județului, cîte 3—4 în fie
care școală. Locuiesc pe toată 
perioada practicii în comună, 
predau și iși desfășoară activi
tatea exact in condițiile în care 
vor munci și trăi după absol
vire. In aproape toate școlile din 
satele și comunele județului, di
rectorii sînt absolvenți ai insti
tutului nostru. Colaborăm cu ei 
intr-o manieră pe care aș în
drăzni s-o numesc admirabilă. 
De aceea, poate, practica stu
denților noștri are o foarte mare 
eficientă. In afară de activitatea 
profesională propriu-zisă, de 
muncă la catedră, îi pregătim 
pe viitorii profesori și ca acti
viști în cadrul căminelor cultu
rale și ale organizațiilor U.T.C. 
comunale. Ei desfășoară în co
mune o bogată activitate cul- 
tural-științifică, de propagare în 
rîndul maselor a cunoștințelor 
despre lume și viață. Luăm le
gătură cu toți primarii comune
lor, stabilim un plan tematic de 
acțiuni cultural-politice și edu
cative. Studenții noștri țin ex
puneri în fața locuitorilor sate
lor pe teme de astronomie, ori
ginea și evoluția omului și a 
vieții, istoria zborurilor cosmice 
etc.

Trăiesc și muncesc în timpul 
practicii exact în condițiile cu 
care se vor confrunta cînd se 
vor reîntoarce ca dascăli .

Convorbire realizată de
DAN VASILESCU

posibilităților, să treceți pe la 
redacție.

Costache Mihalache, satul 
Căușeni. comuna Bira. jud. 
Neamț. Fiica dv., Angela Miha
lache, elevă la Liceul de chimie, 
nu a fost nedreptățită, așa cum 
arătați in scrisoarea adresată 
redacției. Bursele acordate li
ceului au fost corect distribuite, 
în raport cu situația la învăță
tură și situația materială a pă
rinților. Fiica dv. a avut în tri
mestrul I o situație mediocră la 
învățătură. Tinîndu-se seama de 
greutățile pe care le aveți i s-a 
acordat o semi-bursă.

Maria Tutunea, comuna Vul- 
peni, jud. Olt. „Am absolvit în 
1975 luna iunie școala de steno
dactilografie din Craiova. De la 
absolvire si pînă în prezent bat 
în zadar drumurile să fiu înca
drată să muncesc în meseria mea, 
dar este imposibil să găsesc un 
Ioc de încadrare... Văd că încu
rajarea tineretului care a absol
vit liceul este slabă și deci des
curajatoare... Fac apel Ia presa 
noastră să mă ajute să fiu pla
sată într-un loc de muncă in 
meseria învățată cu mare trudă". 
Am citat fragmente din scrisoa
rea dv. La prima vedere vi se 
poate da crezare. Dar așa stau 
lucrurile în realitate ? Bateți 
drumurile și nu aveți posibilita
tea să lucrați ? In grija pe ca
re-o manifestă comitetul jude
țean al U.T.C.. pentru condițiile 
de muncă și viață ale tinerilor 
v-a găsit loc de muncă, respec
tiv secretară în comuna Priseaca, 
județul Olt. Loc unde vă puteați 
folosi cunoștințele însușite. Dv. 
ați refuzat postul pe motiv că nu 
este în oraș. Credem că v-ați 
pregătit pentru o meserie și nu 
pentru un oraș. La vîrsta dv. ar 
trebui să vă gîndiți mai bine că 
nu aveți dreptul să stați deo
parte și să trăiți din munca pă
rinților, care — așa cum ne spu
neți — sînt cooperatori.

LIDIA POPESCU

Un util instrument 
documentar

în dorința de a ve
ni in sprijinul pro
pagandiștilor ș 1 
cursanților la învă- 
țămîntul politico-i
deologic al U.T.C., 
recent C.C. al U.T.C. 
a reunit în volum 
tematicile și biblio
grafiile orientative 
pe perioada 1975— 
1979.

Astfel, activul or
ganizației, tinerii au 
la indemină un deo
sebit de util instru
ment de lucru me
nit să le ofere o i- 
magine unitară și 
cuprinzătoare asu
pra conținutului și 
organizării pregăti-

rii politico-ideologi- 
ce a tineretului, în 
spiritul indicațiilor 
Biroului C.C. al 
U.T.C.

Volumul cuprinde 
cursurile învățămîn- 
tului politico-ideo- 
logic al U.T.C. și 
A.S.C., atît temele 
comune, obligatorii 
pentru diferite ca
tegorii de tineri, ca 
și temele orientative, 
specifice pentru 
cursanți din diverse 
domenii profesionale.

De asemenea, ală
turi de tematica de
taliată a fiecărui 
curs sînt inserate

SESIUNE DE COMUNICĂRI 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

în organizarea comisiei de 
creație tehnico-științifică de pe 
lingă Comitetul județean Sibiu 
al U.T.C., între 5—7 martie va 
avea loc la Sibiu o sesiune de 
comunicări tehnico-științifice. La 
lucrările sesiunii au fost invitați 
tineri ingineri, tehnicieni, eco
nomiști, studenți, muncitori' cu 
preocupări și rezultate în dome
niul creativității tehnice din ju

(Urmare din pag. I)

cetate mai adine sub raportul 
tipologiei, al conflictului real, al 
adevărului istoric, al semnifica
ției istoriei.

Drama istorică actuală, deci 
drama istorică scrisă în anii so
cialismului. urmărește direct di
namizarea educației în spiritul 
patriotismului, al civismului 
înaintat, inculcă sentimentele 
nobile ale iubirii de patrie prin 
modelele marilor înaintași, prin 
contribuția unui popor ce și-a 
apărat cu statornicie ființa na
țională într-o frămîntată istorie, 
epoci de răscruce pline de sa
crificii și sîngeroase încleștări.

O anumită predilecție mani
festată față de trecutul istoric 
al românilor a Inspirat pe au
tori în ceea ce privește evoca
rea figurilor marilor voievozi, 
adîncindu-li-se caracterele și 
punind în valoare meritele reale 
în raport cu nevoile timpului. 
Insă evocarea trecutului, istoric 
al poporului român în spiri
tul contemporaneității modifică 
structura dramei istorice actua
le. Aceste modificări compozi
ționale sînt determinate de o 
nouă optică în legătură cu 
complexitatea eroilor, aparenta 
lor demitizare. cu premeditata 
intenție a dramaturgilor de a 
ne apropia tipologia, conflictul 
acut, obiectiv, real, național și 
nu de „împrumut“, universul 
psihologic, spiritual, moral, po
litic, nouă, contemporanilor, de 
a face receptiv acest univers în 
formule dramaturgi.ee și spec
taculare inedite, apte totodată 
de a ne integra mai adine în 
pulsația epocii. Din acest punct 
de vedere, reușită mi se pare 
drama istorică a lui Mihnea 
Gheorghiu Capul ca și specta
colul actualei stagiuni de la 
Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" al aceluiași valoros 
dramaturg și distins cărturar. 
Prin caracterul lui Mihai Vitea
zul. evocat trepidant si cu ner
vozitate artistică, raportat la 
istoria românilor și Ia istoria 
Europei contemporane, frămîntă- 
rilor destinului tragic al voievo
dului patriot și vizionar — dra
maturgul oferă un model de 
dramă istorică, convingătoare 

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

stația Halele Obor)

încadrează de urgență :
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.

ÎNTREPRINDEREA CANAL AP A BUCUREȘTI
Str. Aristide Demetriad nr. 2 

ÎNCADREAZĂ URGENT :
e revizori tehnici auto :
e împiegați de mișcare auto :
e primitori distribuitori ;
e conducători auto categ. B șl C.

Informații se pot obține de la I.C.A.B. — Secția transpor
turi. cu sediul în Splaiul Independenței nr. 235 telefon 
49 58 30 interior 24.

CASA DE CULTURĂ
A SECTORULUI 4

București, Str. Mircea Vodă 5,
ANUNȚA 

deschiderea următoarelor cursuri :
— Dactilografie
— Stenografie
— Secretariat
— Mașini calcul
(Aceste patru cursuri se pot face șî prin corespondență)
— Radio
— Televiziune
(Se asigură cursanților și manualele respective).
— Foto — alb negru și color
— Croitorie
— Cosmetică
Informații și înscrieri la secretariat și Ia telelon 2! 54 !)(> i 

și 22 24 94.

bogate indicații bi
bliografice referi
toare la lucrările 
clasicilor marxism- 
leninismului, la do
cumentele partidu
lui și statului nostru, 
la cuvîntările, arti
colele și expunerile 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sint, tot
odată, menționate și 
alte lucrări social- 
politice ce pot con
stitui repere orien
tative pentru com
pletarea bibliogra
fiilor tematice.

ȘERBAN 
CIONOFF

dețele Timiș, Brașov. Bihor, Mu
reș, Teleorman și din municipiul 
București. Principalele teme 
care vor fi abordate : „Elemente 
de automatizare și mașini elec
tronice de calcul“, „Procese teh
nologice și construcții de ma
șini“. „Forme și metode folosite 
de organizațiile U.T.C. pentru 
mobilizarea tinerilor la creația 
tehnico-științifică“. (D.V.) 

atît prin caractere cît și prin 
implicațiile conflictului pe plan 
național și european, ce sparge 
normele clasice ale genului, con
struind o formulă dramatică 
novatoare. încărcată ideologic și 
estetic cu patosul ardent al me
sajului care duce la conștiința 
de sine a ființei naționale.

Tentativele de a modifica 
structura genului în construcții 
de „reportaj“, „reconstituire“, 
„ipoteză poetică“, „demers dra
maturgie“ — demonstrează efor
turile creatoare ale dramatur
giei de a elabora opere de in-

CONCEPTUL
DE EPOPEE

spirație istorică moderne, în
tr-o formulă atractivă, dinamică.

Viziunea istoriei naționale în 
drama istorică contemporană, 
redimensionarea istorici in spec
tacolul modern și contemporan, 
spiritul actualității în materie 
de spectacol istoric, modalitățile 
estetice ale teatrului istoric, ten
dințele de constituire ale unui 
stil in sfera dramei istorice și 
spectacol analog — toate aces
tea vor să demonstreze posibila 
existență a unui statut de tea
tru istoric modern și revoluțio
nar. Existenta dramei istorice 
actuale în cultura noastră națio
nală și experiențele dobîndite 
pînă acum nu exclud îngrijo
rările teatrologiei față de pro
ducția teatrală circumscrisă în 
zona acestui gen. Eforturile se 
cuvin a fi concentrate în dome
niul calității artistice a dramei 
istorice, in înțelegerea riguroasă

cînriLi
CRONICA ANSAMBLULUI ARTISTIC AL U.T.C

Cap de afiș: 
diversificarea 

activității
După un an cu o activitate 

deosebit de bogată — care în 
cifre se traduce printr-un nu
măr de 207 spectacole date în 
tară și peste hotare cu prilejul 
turneelor artistice — Ansam
blul artistic al U.T.C. și-a înce
put noul an de muncă 1976 prin 
lărgirea ariei sale de preocu
pări. prin înființarea unor noi 
colective, prin diversificarea ge
nurilor de spectacole și — im
plicit — a tematicii șl reperto- 
riilor. Urmărind evoluția an
samblului pe parcursul ultime
lor două stagiuni, putem remar
ca trei coordonate ce definesc 
tot mai pregnant profilul și o- 
biectivele sale. Și anume : ac
tivitatea de spectacole, activita
tea de centru metodic de îndru
mare a formațiilor artistice din 
cluburi și case de cultură și 
activitatea cultural-educativă 
pentru înșiși membrii ansam
blului. Orientînd activitatea de 
spectacole pe două direcții con
vergente — aceea a spectacole
lor tematice complexe, realizate 
cu participarea tuturor colecti
velor și aceea a spectacolelor de 
gen — conducerea ansamblului 
vizează aici nu numai acoperi
rea unei tematici diverse. ci, 
mai mult, specializarea și dez
voltarea polivalentă a fiecărui 
sector, crearea premiselor în
ființării unor noi tipuri de for
mații și a abordării dinamice a 
unui repertoriu variat. percu
tant. de un nivel estetic și edu
cativ superior. Ultimul specta
col tematic intitulat Frumoase 
zile de tinerețe, marcat de ca
racterul patriotic, a adus pe 
scenă montajul literar, muzica 
ușoară, folk, dansul popular, bri
gada. corul, fiecare dintre aces
tea prezentînd scurte programe 
inspirate din universul de preo
cupări ale tineretului. Paralel 
cu acest tip de spectacole sînt 
selectate și incluse în reperto
riu creații reprezentative pen
tru muzica românească și uni
versală, clasică și contemporană. 
Astfel, cele două colective cora
le au în programele lor, alături 
de madrigale din secolul al 
XVII—XlX-lea, prelucrările de 
folclor și cîntece revoluționare, 
formația de dansuri interpretea
ză pe lîngă jocurile tradiționa
le. dansul tematic etc.

In contextul aceleiași preocu
pări de diversificare a activită
ții se înscrie și constituirea unui 
nou colectiv muzical, orchestra 
de cameră Polifonica, formată 

a evenimentelor istorice cerce
tate în spiritul obiectivitătii, in 
selectarea în primul rind a mo
mentelor semnificative, dar și a 
celor mai puțin oglindite sau 
chiar denaturat zugrăvite. Res
pectul fată de aceste valori 
insuficient explorate ca și gama 
largă de probleme teoretice, 
incepînd cu sensul exact al con
ceptului de demitizare și termi- 
nînd cu incorporarea si conver
tirea artistică a categoriilor es
teticii teatrale în literatura dra
matică istorică și în spectacol — 
schițează cîteva aspecte ce. arti
culate în teoria teatrului istoric 
contemporan, ar amplifica spiri
tul exigent al creației drama- 
tvrgice. Cu atît mai mult cu cit 
este vorba de a contribui cu 
toții, dramaturgi, regizori, critici 
la elaborarea vastei epopei na
ționale.

Față de ceea ce s-a făcut, ne 
apare clar că este necesar să 
medităm și să lucrăm intens la 
elaborarea operelor care să re
flecte prezentul nostru socia
list, izvor inepuizabil de inspi
rație. Eforturile poporului ro
mân cer în continuare opere du
rabile, în imaginile cărora să se 
topească cutezanța și inteligența 
celor ce clădesc noua orînduire 
socială, socialistă și comunistă. 
Epopeea românilor ce se fău
rește în teatrul contemporan, 
epopeea românilor în deschide
rea largă a construcției socialis
mului. va purta amprenta valo
rilor civice și morale, de bine, 
de frumos, de demnitate, de jus
tiție în contextul con creț-istoric 
al societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Teatrologia românească con
temporană. critica teatrală, este
tica teatrului și a spectacolului 
— cercetările conjugate, trebuie 
să aducă un substanțial aport la 
orientarea și direcționarea crea
ției în spiritul aplicării principii
lor politicii partidului nostru în 
domeniul culturii și artei. Expe
riențele existente pînă în pre
zent în materie de dramaturgie 
istorică pot fi valorificate in 
știința teatrului prin generali
zări ce aparțin producției tea
trale înregistrate de cultura 
noastră contemporană. 

din tineri absolvenți de conser
vator, studenți și elevi, care va 
debuta în curînd într-un nou 
gen de spectacol coral-instru- 
mental. Și pe agenda de lucru 
a formației de teatru Eveni
ment, a ansamblului de dansuri, 
a orchestrei de muzică ușoară și 
populară se află în pregătire noi 
piese de repertoriu, noi formu
le de spectacol. Formația de 
muzică ușoară Șavoy împreună 
cu grupul de recitatori definiti
vează un montaj de muzică și 
poezie care va vedea lumina 
rampei in primele zile ale lu
nii martie. Colectivul de dan
suri, condus de artistul emerit 
Theodor Vasilescu, montează 
trei suite din zonele Dobrogea, 
Vrancea, Ardeal și un nou dans 
tematic Snoave cu măști, ce va 
fi realizat în colaborare cu ac
torul Ion Lucian în dublă cali
tate de interpret șl regizor. Stu
dioul de muzică ușoară, coordo
nat de compozitorul George Gri- 
goriu — cerc de educație muzi
cală în cadrul căruia sînt for
mați tinerii soliști amatori — va 
asigura în acest an fiecărei re
prezentații un grup de voci ti
nere în premieră, calitatea pre
gătirii lor verificindu-se astfel 
în contactul direct cu publicul.

Experiența, rezultatele obți
nute in formarea a zeci șl ze«i 
de artiști amatori, in menține
rea tinereții ansamblului, ce a- 
niversează în 1976 împlinirea a 
treizeci de ani de activitate, se 
datoresc, evident, muncii sus
ținute de depistare, de promo
vare și de dezvoltare a tinere
lor talente. „Ca la fiecare în
ceput de stagiune — ne-a spus 
tovarășul Ion Butoi, directorul 
Ansamblului artistic al U.T.C. — 
și anul acesta am organizat un 
concurs de selectare de noi ca
dre în vederea pregătirii lor 
pentru colectivele de dans, de 
brigadă, de cor, de teatru. Din 
cei peste 300 de tineri înscriși 
în competiție, au fost selecțio
nați 50. Țin să subliniez cu a- 
ceastă ocazie participarea mai 
mare în ultima vreme a studen
ților din institutele de profil 
artistic, a elevilor, a tinerilor 
din organizațiile U.T.C., aceas
ta datorîndu-se, în primul rînd, 
sprijinului ce ni-1 acordă Comi
tetul municipal U.T.C., care ii 
îndrumă pe cei mai buni inter
pret amațori spre ansamblul 
nostru ; ansamblu care, dealt
fel, nu trebuie uitat, reprezintă 
mișcarea artistică a tineretului 
din Capitală“. Prestigiul artistic 
de care se bucură astăzi Ansam
blul U.T.C. este suficient pentru 
a atrage mereu noi tineri dor
nici să-și cultive talentele. Dar 
nu toți știu că la sediul ansam
blului din Str. Gutemberg se 
desfășoară o adevărată activita
te de club, o activitate comple
xă de instruire și de divertis
ment pentru membrii săi. In- 
tilniri cu specialiști de primă 
mărime din domeniul literatu
rii, teatrului, cinematografiei, 
muzicii, baletului, proiecții de 
filme artistice, audiții muzicale, 
vizionări de spectacole în grup, 
excursii turistice sînt organiza
te periodic. Nu demult, coriștii, 
împreună cu dirijorul lor. au 
făcut o excursie la Poiana Bra
șov. La Ansamblul U.T.C., artiș
tii amatori nu se întîlnesc doar 
cu prilejul repetițiilor, al spec
tacolelor. Este creat aici cu 
multă grijă un mediu ambiant 
propice lărgirii orizontului lor 
de cultură, petrecerii timpului 
liber, valorificării depline a ta
lentului, relațiilor de. colegiali
tate și de trainică prietenie.

ALINA POPOVXCI

„Cîntecul adîncului"
Sub egida Consiliului jude

țean Hunedoara al sindicatelor 
a fost editată o culegere de ver
suri inspirate din viata și mun
ca minerilor. Alături de poeți 
consacrati, apar și cițiva crea
tori tineri localnici, cunoscuți 
pentru rivna și pasiunea cu care 
scriu despre vrednicii căutători 
ai comorilor subpămintene. Par
tea a doua a plachetei reunește 
creațiile cele mai reprezentative 
distinse cu premii și mențiuni 
la Festivalul-concurs de muzică 
și poezie intitulat „Cintecul 
adlneului“ organizat in fiecare 
an pe scena Casei de cultură din 
Petroșani.

AL. BALGRADEAN

grup.de
dramaturgi.ee
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CENTENAR

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 

MANEA MANESCU, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Italiene, ALDO MORO, următoarea telegramă :

Cu ocazia reînvestirii dumneavoastră în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, îmi este plăcut să vă 
adresez cordiale felicitări și urări de succes in îndeplinirea misiunii 
încredințate.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești româno-italiene 
vor continua să se dezvolte, în interesul popoarelor noastre, al 
securității și cooperării in Europa și in lume.

VIZiTĂ
Ministrul petrolului din Repu

blica Arabă Libia, Ezzeddin El 
Mabrouk, care conduce delega
ția țării sale la lucrările celei 
de-a treia sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
libiene, a fost oaspetele județe
lor Prahova și Brașov. Cu acest 
prilej au fost vizitate întreprin
derea de utilaj petrolier, Com
binatul petrochimic de la Brazi, 
întreprinderea de tractoare, pre
cum și obiective turistice de pe 
Valea Prahovei.

Ministrul libian a avut o în
trevedere cu Gheorghe Dumi- 
trache, primarul municipiului 
Brașov, in cadrul căreia a fost 
înfățișată preocuparea edililor 
brașoveni pentru dezvoltarea e- 
conomică și social-culturală a 
orașului.

In onoarea oaspetelui, tovară
șul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a oferit 
un dineu.

★
Intr-o declarație făcută cores

pondentului Agerpres, Traian 
Catincescu, conducătorul delega
ției libiene a spus : „Deși sîn- 
tem de puțin timp în țara dum
neavoastră, am avut ocazia să 
vizităm unele obiective econo
mice, social-culturale și turis
tice. Am constatat, cu acest pri
lej, eforturile poporului român 
pe calea dezvoltării și progresu
lui, succesele obținute de Româ
nia în dezvoltarea sa economică 
și socială. O remarcă deosebită 
aș face pentru produsele între
prinderii brașovene, binecunos
cute nouă și multor țări ale lu
mii“.

Relevînd unele aspecte ale 
cooperării româno-libiene, inter
locutorul a arătat că raporturile 
economice dintre România și 
Libia au cunoscut un impuls 
deosebit în urma vizitei șefului 
statului român în Libia, întilni- 
rilor și convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Moamer El Geddafi.

„Aș dori să remarc — a spus 
în încheiere oasnetele — că atît 
România, cit și Libia sînt țări 
în curs de dezvoltare, așa încit 
cooperarea intre noi este un lu
cru firesc avînd în vedere nece
sitățile noastre. In acest context 
aș aminti că o bună conlucrare 
între țările noastre s-a stator
nicit în domeniul construcțiilor, 
respectiv construcțiilor de locu
ințe, drumuri, porturi pescărești. 
Perspective favorabile colaboră
rii româno-libiene se deschid și 
în alte sectoare de activitate, 
cum ar fi, spre exemplu, cea în 
domeniul petrolului“.

(Agerpres)

Activități 
la Muzeul

Cunoașterea aprofundată a 
trecutului, ca și a realităților 
contemporane ale patriei noas
tre socialiste — iată ceea ce-și 
propune Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România 
prin organizarea unor multiple 
activități destinate publicului 
vizitator de toate vîrstele. _ O 
bună parte dintre acestea sînt 
reunite sub genericul „Centenar 
glorios“, ciclu de manifestări 
care vine în întîmpinarea ani
versării a 100 de ani de la Răz
boiul de independență a Româ
niei. Săptămînal, la sediul mu
zeului, sînt organizate expu
neri privind desfășurarea și 
semnificațiile majore ale aces
tui eveniment din istoria nea
mului nostru, expuneri însoțite 
de proiecții, de filme documen
tare Și artistice, de vizitarea să
lilor 37—39 păstrătoare a unor 
rriărturii documentare. Pe ace-

PRBMIRE
Joi, 26 februarie 1976, George 

Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, a primit pe Tulio Os- 
car Sugasti, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Argentina la Bucu
rești, in legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare.

PLECARE
Joi dimineața a părăsit Capi

tala Willi Wapenhans, vice
președinte pentru Europa, Ori
entul Apropiat și Africa de Nord 
al Băncii Internaționale pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.), care a făcut o vizită 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a iost salutat 
de Mihai Diamandopol, președin
tele Băncii de investiții.

In timpul șederii în țara 
noastră, Willi Wapenhans a a- 
vut convorbiri la unele minis
tere economice, Banca de in
vestiții, Banca pentru agricul
tură și industrie alimentară.

SESIUNE
ȘTIINȚIFICĂ

în Capitală au început, joi 
dimineața, lucrările celei de-a 
Xl-a sesiuni științifice a Insti
tutului de igienă și sănătate pu
blică, la care participă peste 300 
de cercetători și cadre didactice 
din tară — medici igieniști, cli- 
nicieni, fiziologi, psihologi, so
ciologi. ingineri.

Pe baza a peste 120 rapoarte 
și comunicări, timp de trei zile 
vor fi dezbătute probleme de 
mare actualitate privind com
baterea implicațiilor ecologice 
ale poluării cu substanțe toxice 
a aerului, apei, alimentelor și 
a locurilor de muncă și ale con
secințelor acestora asupra sănă
tății populației.

Un loc principal îl ocupă ex
punerile referitoare la profi
laxia efectelor biologice nocive 
ale zgomotului industrial, pre
cum și cele legate de metodolo
gia de cercetare a influentei 
procesului de urbanizare asupra 
sănătății omului.

SOSIRE
La invitația conducerii Agen

ției române de presă — Ager
pres — joi după-amiază, a so
sit intr-o vizită în țara noastră 
Pero Ivacici, directorul general 
al agenției Taniug.

în aceeași zi, oaspetele iugo
slav a avut convorbiri privind 
dezvoltarea colaborării între A- 
gerpres și Taniug.

multiple 
de istorie

eași temă s-a desfășurat, joi, 
și un concurs cu premii „cine 
știe cîștigă“, realizat cu parti
ciparea unui mare număr de 
elevi, reprezentanți ai liceelor 
Capitalei.

Nu mai puțin atractive sînt 
manifestările destinate educa
ției politico-ideologice în rîndul 
tinerilor, care au loc la muzeu, 
de două ori pe lună, sub for
ma unor dezbateri și simpozioar 
ne. Un ciclu distinct de expu
neri îl constituie acela rezervat 
evocării unor marcante perso
nalități feminine, slujitoare ale 
idealurilor de libertate și unita
te națională. Pentru cei vîrst- 
nici muzeul organizează perio
dic o „școală a bunicilor“, con- 
stînd în expoziții de filatelie și 
artă plastică amatoare, precum 
și „serbări ale octogenarilor“, 
întîlniri cu membri de partid 
ilegaliști.

Centenarul nașterii sculptoru
lui Constantin Brâncuși, perso
nalitate ce figurează și în ca
lendarul marilor aniversări 
U.N.E.S.C.O. pe anul 1976. con
tinuă să prilejuiască, în întreaga 
țară, numeroase manifestări o- 
magiale. Universitatea populară 
București, in colaborare cu U- 
niunea artiștilor plastici și Co
misia națională a Republi
cii Socialiste România pentru 
U.N.E.S.C.O.. a organizat, joi, 
la Sala Dalles din Capitală, o 
manifestare dedicată marelui 
sculptor român.

Cunoscuți artiști plastici și 
critici de artă au relevat, cu a- 
cest prilej, aspecte mai puțin 
cunoscute ale vieții sculptoru
lui. trăsăturile definitorii ale 
creației sale .subliniind, totoda
tă. ceea ce a însemnat Brâncuși 
pentru arta românească și uni
versală. Expunerile au fost ur
mate de un montaj literar-muzi- 
cal-coregrafic și un program de 
filme documentare.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală. venind de la Atena, de
legația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tova
rășul Nicolae Dan Frunte- 
lată. membru al Biroului 
C.C. al U.T.C.. care a parti
cipat la lucrările primului 
congres al Tineretului Comu
nist Grec.

Delegația U.T.C. a efectuat, 
de asemenea, o vizită in Re
publica Elenă, la invitația 
Organizației Panelenice a 
Tineretului „Rigas Fereos".

Două anchete privind
CĂMINELE PENTRU TINERII MUNCITORI

«AȘI

Constructori,
nu de promisiuni

au nevoie tinerii !
In discuția cu Elena Grigo- 

raș, președinta consiliului tine
ret muncitoresc de la Comite
tul județean Iași al U.T.C., am 
notat : anul acesta se constru
iesc 14 cămine . pentru tinerii 
nefamiliști. La unele ritmul de 
lucru este cu totul nesatisfăcă
tor. Cauzele ? Le-am 
intr-un raid organizat 
pe trei șantiere.

Combinatul de fire 
are în construcție două
Problema cazării tinerilor 
condiții cit mai bune se 
zolva în cea mai mare 
La căminul cu 464 de 
lucrările au demarat cu
mai devreme. Constructorul a

urmărit 
recent

sintetice 
cămine, 

în
va re
parte, 
locuri 

3 luni

I

aceasta să aibă 
de primire- 

acesta nu este

solicitat ca luna 
loc operațiunea 
predare. Lucrul 
posibil întrucît n-au fost rezol
vate o seamă de probleme, fe
restrele nu au lăcrămare, sînt 
prost păsuite și nu se asigură 
etanșeitate perfectă. Tocurile 
de metal ale ușilor au fost 
montate greșit (din fabricație). 
Panourile exterioare nu au fi
nisaj. La acestea se adaugă 
faptul că în camere covorul de 
PVC a fost incorect lipit, la 
unele grupuri sanitare nu s-a 
montat faianța. La cel 
doilea cămin cu 460 de 
lucrările au început cu 
mare întîrziere. Normal

de-al 
locuri 
foarte

deci ca în zilele 
se, și nu numai 
de lucru să fie 
Măcar cit de cit 
reze din timpul pierdut. Ei bine, 
lucrurile se petrec invers. Nu 
știm cîte ore are ziua de mun
că a constructorilor de la T.C.L. 
Iași, dar cind am ajuns pe șan
tier dintr-o echipă de 
muncitori erau prezenți
7 se aflau 
lîngă sobe. 
Constantin 
Firește nu 
Aproape în fiecare zi, deși se 
pontează 10
nici jumătate din ele. Cine su
portă oare pagubele ? Pe un 
alt șantier, acolo unde se con
struiește căminul întreprinde
rii de tricotaje „Moldova“— 
Iași, timpul este, de asemenea, 
irosit. Constructorii nu se o- 
moară cu lucrul. O echipă de 
nouă muncitori au o îndeletni
cire specială : stau la căldură 
și joacă cărți. Maistrul Gheor
ghe Popa, venit din întîmplare, 
se justifică : „Așteptăm mate
riale și să se facă mai cald“. 
Dialogăm în continuare : notez 
băieții sînt navetiști... pontajul 
nu-1 am aici (unde oare dacă 
nu pe șantier — n.n. ?)... vă pro
mit că-n 15 zile punem totul 
pe roate.

Uite-așa se scurg 
mai face o 
se mai fac 
Dar măsuri 
vor lua ?

POMPILIU COMȘA

mai călduroa- 
atunci, ritmul 
mai intens, 

să se recupe-

22 de
7. Cei 
barăci 

echipă, 
lipsea.

aciuiați în
Șeful de 

Tudorache. 
este un caz izolat.

ore. nu se lucrează

zilele. Se 
ședință de analiză, 
niște promisiuni, 
concrete cînd se

COWSrÂNȚA

care nu și fac datoria?
Municipiul Constanta are, la 

ora actuală, 32 cămine de nefa
miliști in care locuiesc mulți 
tineri. Parte din acestea au fost 
date în folosință în urmă cu 
2—3 ani. Cinci cămine se află 
în construcție. In mod obișnuit 
calificăm căminul cu termenul 
de „casa noastră“. însăși între
cerea căminiștilor se desfășoa
ră sub acest generic. Fiind deci 
casa noastră o dorim ospita
lieră. frumoasă, cadfu intim în 
care să ne reconfortăm, să ne 
simțim bine, ca între prieteni. 
Cine vizitează căminul fetelor 
de la „Integrata“ sau al loca
tarilor de la Combinatul chi
mic Năvodari constată ce se 
poate face atunci cind există 

• spirit gospodăresc, inițiativă și 
mai ales respect, pentru bunu
rile pe care le au la dispoziție. 

. Dar cine vizitează alte că
mine... ?

In același perimetru sint_ si
tuate căminele 6 
tierului naval, 
„Navrom“. (Am 
două cămine ale . ,
căminul 2 „Navrom“). Se spune, 
și așa și este, că bunul gospo
dar se cunoaște de cum îi treci 
pragul casei. Foarte multe ca
mere din cele trei cămine sint 
atît de prost întreținute încit 
ne este dificil să ni-i imaginăm 
pe tineri în posturi atit 
sebite : buni muncitori 
ductie, total lipsiți de 
dere în cămine. Unele 
au o înfățișare greu de 
Dezordine, murdărie, 
runcate 
amestecate cu alimente, zeci 
de sticle în care s-a adus bău
tură aruncate pe sub paturi. 
S-a declanșat o acerbă între
cere pentru pavoazarea pereți
lor cu tăieturi din reviste, fo
tografii de prost gust, trădînd 
o supărătoare lipsă de discer- 
nămînt. Sint cazuri cînd unii 
tineri lasă lumina să ardă cea
suri întregi sau cînd, deși este 
cald in cămine, reșoul este fo
losit pentru... încălzit (camera 
13, căminul 2 „Navrom“). Negli
jență, lipsă de răspundere ră
mase, nu ne explicăm de ce, 
nesancționate. pînă acum, 
mult, se fac auzite voci în apă
rarea prostului gust : „Sînt ti
neri, știti. își . înfrumusețează și 
ei camera“... La acest tablou se 
adaugă altul și mai costisitor : 
camere cu mobilier deteriorat, 
uși rupte, șifoniere forțate. In 
acest caz vocile se îndulcesc și
se 
că : 
gur, 
lor. 
durea are uscături, acestea sint 
smulse din rădăcini ca în locul 
lor să crească pomi falniți. 
Aici, „uscăturile“ se păstrează 
ca intr-un muzeu. în ziua cînd 
am vizitat căminul 2 „Navrom“, 
foarte mulți tineri erau beți 
criță, camerele duhneau a bău
turi. De ce sînt lăsați să facă

ce vor în cămin astfel de ti
neri ? Ni se explică, mai voa
lat : „Se lucrează mal greu cu 
docherii...“. Nimic nu vine de-a 
gata. _ Trebuie să faci eforturi, 
să găsești limbajul cel mai a- 
decvat. In loc de toate acestea 
căminul este ocolit, socotit 
punct nevralgic, acceptat și fo
losit ca o fatalitate. Lipsa de 
activitate a comitetelor de că
min, modul defectuos în care 
comitetele U.T.C. se ocupă de 
căminele de nefamiliști, inexis
tența opiniei sănătoase au ge
nerat și menținut o mentali
tate potrivit căreia tinerii au 
drepturi și nici o obligație. Si
gur, nu se poate generaliza, 
sint și tineri buni, civilizați, 
dar în mare măsură așa stau 
lucrurile. Mihai Siminciuc, loan 
Guttman, de la „Navrom", s-au 
arătat de-a dreptul indignați 
cind au fost întrebați de ce 
nu-și fac curat.

— Eu. păi de ce noi ? Să 
tacă femeia de servici... Sîntem 
bărbați. N-am înțeles de ce a 
fi bărbat echivalează cu a fi 
indolent și leneș. Asta cu atit 
mai mult cu bit „Navrom“ oferă 
tinerilor cazare gratuită. Une
ori se fac niște palide încercări 
de a se pune capăt unei situa
ții de fapt. Se fac imputări sau 
se exclud din cămin. Elena 
Navroțki, administratorul că
minului 6 — șantier, ne arăta 
un vraf de angajamente. Hirtii 
deci. Se lucrează mai puțin cu 
oamenii și mai mult cu hîrtii- 
le. Poate că sînt necesare, dar 
atitudinea directă, fermă este 
ceea ce trebuie să caracterizeze 
activitatea comitetului de că
min, a administratorului. Se 
întîmplă să se procedeze și 
fără menajamente, de la caz la 
caz. și atunci lipsa de orien
tare a comitetului U.T.C. ani
hilează măsurile luate. Un ase
menea exemplu ni-1 oferea ti- 
năra administratoare. ..Datorită 
unor abateri repetate am cerut 
evacuarea tinerilor din camera 
104. In 3 octombrie anul trecut 
au dat o declarație că-și vor 
reconsidera atitudinea. în 9 ia
nuarie a.c. un nou angajament. 
I-am evacuat, dar comitetul 
U.T.C. a hotărît reprimirea lor. 
Acum, camera lor continuă să 
ofere același prost exemplu.

Practica mîinilor încrucișate 
în fața „cazurilor“, admiterea 
unor grave abateri trebuie să 
fie înlocuite cu o activitate edu
cativă concretă. Dacă zicem 
„Căminul nostru — casa noas
tră“ să depășim faza cuvintelor 
goale. Să dovedim prin tot ce 
facem că intre vorbă și faptă 
există o strînsă legătură. Și 
acest exemplu trebuie să-l dea, 
în primul rînd, 
U.T.C., comitetele i

te timp de 4 ani la Ulpia Tra- 
iana Sarmizegetusa, fosta capi
tală a Daciei romane, au scos, 
la iveală urme materiale de o 
mare valoare istorică și docu

actualitatea
• In pregătirea Congresului 

educației politice și al culturii 
in organizațiile U.T.C. din ju
dețul Galați, la casele de cultu
ră cluburi și cămine culturale 
se desfășoară in aceste zile nu
meroase activități. în comunele 
Tulucești, Smirdan, Vlădești, 
Braniștea, Piscu ș.a. s-au orga
nizat seri cultural-distractive de
dicate fruntașilor la muncă si 
învățătură. Formațiile artistice 
din municipiul Galați au prezen
tat spectacolele de muzică si 
poezie patriotică : „Viitor de aur 
România are" și „Te slăvim, 
scumpă tară“. Membri ai Cena
clului de muzică si poezie, ai bi
bliotecii „V. A. Urechia" din 
Galați au susținut recitalul „Ver
suri lîngă Coloana fără sfîrșit“. 
La I.C.M.S.G.. cadrele din acti
vul U T.C. au participat la o 
masă rotundă avind drept temă 
formele și mijloacele folosite in 
munca de educație, iar pe șan
tiere au avut loc intilniri cu ac
tiviști de partid și juriști. Din
tre celelalte manifestări mai re
ținem concursul „Cine știe cîș
tigă“ (Grupul școlar al Combi
natului siderurgic), „Județul Ga
lați pe traiectoria progresului“ si 
acțiuni organizate în cadrul ci
clului „Să muncim si să trăim 
in chip comunist“ (Ia I.A.S. „A- 
vicola“ și Cooperativa „Muncă 
si artă"). Asemenea acțiuni con
tinuă. (ION CHIRIC).

hăilă, Dorel Gogoașe, Aurel 
Albu și Mircea Radu au hotă- 
rît să demoleze prin muncă pa
triotică un obiectiv, valoarea lu
crării fiind de asemenea apre
ciabilă.

și 7 ale Șan- 
1 și 2 ale 

vizitat cele 
șantierului și

Rodul inițiativelorRodul inițiativelor
co
de

Valentin Sorta, secretarul 
miletului U.T.C. al Uzinei 
cauciuc „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, ne informează despre una 
dintre inițiativele recente ale 
uteciștilor atelierului electric. Ea 
vizează folosirea eficientă a ma
terialelor, eliminarea pierderilor 
de orice natură. Astfel, cei 65 de 
uteciști ai organizației respective 
au recuperat, numai în cursul 
acestei luni, prin folosirea rațio
nală a releelor, contactilor și a 
sîrmei pentru bobinat, o canti
tate de cupru valorînd aproape 
30 000 lei. Uteciștii Ștefan Mi-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
CE EXPRIMĂ DECALAJELE VALORICE LA VOLEI?

Din actuala ediție a campio
natelor naționale de volei, fe
minin și masculin, s-au disputat 
opt și, respectiv, șapte etape, 
sub forma de turnee, avînd ca 
principale protagoniste formați
ile Dinamo (fete și băieți) 
Steaua și I.E.F.S. (fete). In ma
joritatea lor, partidele au fost 
de o valoare tehnică scăzută, 
nemulțumind pe spectatori și pe 
tehnicienii federației de specia
litate. O serie dintre echipele 
fruntașe, care în edițiile prece
dente candidau la primele locuri, 
au cunoscut-eșecuri la scoruri 
categorice. Fosta campioană re
publicană, Penicilina Iași, evo
luirli sub așteptări, a cedat cu 
0—3 (—9, —8. —1) în fața tine
rei formații I.E.F.S. Așadar,. în 
ultimul set, sextetul ieșean a 
realizat doar un punct ! Dar iată 
că în unele jocuri, competitoare
le n-au reușit să obțină nici 
măcar „punctul de onoare“. No
tăm : Dinamo—Farul Constanța 
3—0 (5. 0, 5), Rapid—„U“ Cluj-Na- 
poca 3—0 (2, 5, 0). De asemenea, 
în campionatul masculin, mai 
multe meciuri s-au încheiat cu 
scoruri surprinzătoare : Dinamo- 
Explorări Baia Mare (medaliată 
cu bronz în 1975) 3—0 (8, 5, 4), 
Dinamo—I.E.F.S. 3—0 (8, 4, 8), 
Steaua—Rapid 3—0 (10, 7. 12), 
Tractorul Brașov—„U" Cluj-Na- 
poca 3—0 etc

Referindu-se la aceste între
ceri. maestrul emerit al sportu
lui Dumitru Medianu, membru 
ai Comitetului F.R.V., ne-a de
clarat : „La primele două, tur
nee, mare parte dintre echipele 
noastre de velei s-au prezentat 
eu serioase lipsuri de ordin teh
nic, tactic și fizic, deși, pînă la

începerea campionatului au avut 
o perioadă mai lungă de pregă
tire. între formația campioană, 
Dinamo, voleibaliștii de la 
Steaua și celelalte echipe există 
un mare decalaj valoric. In a- 
ceastă situație, firește, întrece
rile sînt anoste, plictisitoare, 
primele clasate obțin victorii 
nete, partidele se încheie in
tr-un timp scurt. Carențele a- 
mintite se pot remedia, în ur
mătoarele etape, printr-o activi
tate de pregătire sîrguincioasă și 
eficienta, cu un program de 
antrenamente intense, la care să 
se acorde o deosebită atenție 
perfecționării elementelor tehni
ce — servicii, pase, preluări, blo
caj — și tactice“.

începind de ieri, în Sala

Floreasca din Capitală se 
desfășoară al 3-lea turneu mas
culin, avînd în program o serie 
de partide decisive pentru sta
bilirea grupelor valorice : 1—4 și 
5—12. în etapa a 11-a, de du
minică, 29 februarie, de la ora 
18, se.va disputa derbiul dintre 
primele două clasate, Steaua și 
Dinamo. Formațiile feminine 
vor susține jocurile din turneul 
al 3-lea în Sala sporturilor din 
Bacău, în zilele de 27, 28 și 29 
februarie. In clasament conduce 
Dinamo cu 16 puncte, urmată de 
I.E.F.S. cu 15 puncte, Rapid și 
Penicilina Iași, cu cîte 14 puncte.

M. LERESCU

• MERIDIAN
• Pe o vreme favorabilă, joi

au început Ia Sinaia campiona
tele naționale de bob rezervate 
echipajelor de două persoane 
După desfășurarea a două 
;,manșe" pe primul loc în clasa
ment se află echipajul Panțuru- 
Lixandru cu 112“ 47/100 urmat 
de Panaitescu-Neagu — 112''
89/100 și Stavarache-Romanciuc 
«- 113”43/100. Astăzi au loc ur
cătoarele două manșe.

• Echipa de box a clubului 
sportiv „Rapid"-București, întă
rită cu cîțiva componenți ai lo
tului olimpic, s-a întors din ca
drul turneului întreprins în R.F 
Germania. Boxerii bucureșteni 
au susținut, trei intîlniri obținînd 
tot atîtea victorii.

★
Astăzi selecționata de box ■

României va pleca la Tunis unde 
urmează să întîlnească repre
zentativa Tunisiei.

• După cum s-a mai anun
țat, miercuri seara, la Caen, în 
prezența a peste 10 000 de spec
tatori, intr-un meci contînd pen
tru preliminariile turneului o- 
limpic de fotbal (grupa a patra 
europeană), selecționata Franței 
a învins cu scorul de 4—2 (2—0) 
formația Olandei. Aceasta a 
fost a treia victorie a echipei 
Franței, care conduce neînvinsă 
în clasament cu 6 puncte.

în partida de la Caen. fot
baliștii francezi au avut iniția
tiva în cea mai mare parte a 
jocului, înscriind patru goluri 
prin Rouyer (min. 20 și min. 
57), Schaer (min. 4) și Platini 
(min. 53).

Talent și perseverență
Cînd compunea — in 1832 — 

opera Elixirul dragostei, Gaeta- 
no Donizetti avea 35 de ani. ta
chinată deopotrivă dragostei și 
tinereții, 
prezentă 
lor lirice 
mai bine 
și astăzi 
strălucire, prin frumusețea par
titurilor solistice, a ariilor și 
duetelor exemplare pentru epo
ca de aur a belcanto-ului ita
lian. Opera nemuritoare a vă
zut recent o nouă montare pe 
scena Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu". Spectacolul ne-a 
impresionat nu prin fastul mon
tării — nici nu și-a propus așa 
ceva — ci prin însăși substanța 
lui artistică, prin deosebita, sa 
acuratețe. Interpreta, studenți 
de aceeași virstă cu c.ea a per
sonajelor, cu aceeași prospețime 
și exuberantă ne-au convins cu 
prezențele lor. cu evidentele lor 
calități vocale și scenice. Exa
menul dificil al confruntării cu 
publicul a fost luat cu succes. 
De numele Margaretei Niculescu 
(in rolul Adinei) și al lui Caro! 
Herca (Nemovino), Traian »Țu- 
gulea (Dulcamara) și Sorin Se- 
milian (Beicore) sintem siguri 
că vom auzi, că le vom putea 
regăsi curind in distribuțiile tea
trelor noastre lirice.

Un factor hotăritor pentru 
reușita spectacolului a fost con
ducerea muzicală a tinerei diri
joare Carmen Capato Velincov. 
Ocupînd un loc distinct in ge
nerația tinerilor muzicieni prin 
activitatea profesională com
plexă și. îndeosebi, prin pasiu
nea pentru dirijat orchestră, 
Carmen Capato Velincov se im
pune sigur, prin realul său ta
lent dirijoral. După zece ani de 
dirijat cor și după cinci ani de 
dirijat orchestră — la Teatrul 
muzical din Galați — Carmen C. 
Velincov se află astăzi in plină 
etapă creatoare, animată de do
rința de a aprofunda și de a 
tălmăci marea muzică, de a pune 
marca viziunii și sensibilității 
sale artistice in interpretarea a- 
cesteia. Despre profesiunea sa 
de credință, tinăra dirijoare mi-a 
spus : „După ce am susținut 
zeci de spectacole de operă, o- 
peretă și balet, de concerte vo- 
cal-simfonice, in virtutea acestei 
experiențe dobindite consider că 
important este ca lucrarea exe
cutată să aibă — din punct de 
vedere stilistic — acuratețe, să 
fie limpede, silplă și simplă, 
dar nu facilă, să aibă o perfectă 
precizie de ordin ritmic și ex
presiv, să exprime cit mai fi
del spiritul creatorului. In mun
ca mea urmez aceste principii 
și fac efortul de a înlătura pre
judecata că o femeie nu poate 
rezista la pupitrul unei orches
tre simfonice. La Conservatorul 
din București urmez un curs de 
specializare la maestrul Con
stantin Bugeanu. Voi avea multe 
de învațat, dar oricit de mari 
ar fi eforturile, le voi face cu 
plăcere, cu convingere".

Fetifa care la șapte ani începea 
să studieze pianul, care, mai 
tirziu, in timpul studenției, a 
lucrat cu tenacitate — corepeti
toare sau dirijoare de cor, spe- 
cializindu-se la clasa apreciatu
lui dirijor ieșean Ion Baciu, a 
absolvit Conservatorul cu cea 
mai mare medie, fiind șefă de 
promoție pe țară. Perseverența 
i-a dublat și potențat talentul ; 
puterea de muncă, dragostea 
pentru muzică ne-o recomandă 
pe Carmen Capato Velincov. 
Profesoară de pian' la Liceul de 
muzică din Galați, Carmen C. Ve
lincov dovedește multă pasiune 
și in activitatea pedagogică : 
„Cea mai mare satisfacție am 
avut-o cînd un elev al meu — 
Daniel Chiriță — a ciștigat tit
lul de laureat la Festivalul ti
nerilor interpreti de la Suceava“.

muzica celebrei opere, 
in repertoriile teatre- 
din intreaga lume de 
de un secol,, cucerește 
prin expresivitate și

ALINA POPOV1CI

O adevărată expoziție 
'de artă

La Școala generală Corbii 
Mari, .iudettti Dîmbovița, elevii 
au executat în cadrul cercului 
de sculptură o adevărată galerie 
de portrete ale unor figuri pro
eminente ale neamului nostru. 
Dînd viată lemnului de tei. mi
cii artiști realizează cu migală 
și destulă pricepere portretul lui 
Nicolae Bălcescu. Avram Iancu. 
Vlad Tepes (semnate de uteciș
tii Marian St.roe. Ion Ghionea 
și. respectiv. Ton Pestritu), dove
dind și în acest fel înaltele va
lori morale ce se înrădăcinează 
în sufletul elevilor sub îndruma
rea grijulie a cadrelor didactice 
de la această instituție. (ION 
HORIA GLINIASTEI).

.......

mentară. Un deosebit interes 
stîrnesc in rîndul cercetătorilor 
sanctuarele închinate zeităților 
medicinei — Esculap si , Hygeia, 
bine conservate în timp, care 
oferă prețioase indicii despre 
modul de viată al strămoșilor 
noștri daci și romani. în interio
rul acestora s-au găsit monede, 
obiecte de ceramică, coloane de 
statui, fapt care conferă tem
plelor un caracter cu totul ine
dit. (Al. BALGRADEAN)

de deo- 
în pro- 
răspun- 
camere 
descris, 

haine a- 
claie peste grămadă, 

cu

In lumea miniaturilor

Studioul tînărului 
muzeograf

Organizat din inițiativa 
uteciștilor de la Muzeul de 
artă populară al R.S.R., ca o 
modalitate de perfecționare 
a tinerilor muzeografi de 
aici, Studioul a suscitat in
teres, extinzîndu-și activita
tea în cadrul Ateneului ti
neretului și Tehnic-clubului. 
în afară de acțiunile privind 
perfecționarea tinerilor mu
zeografi și modul de organi
zare a expozițiilor, inițiato
rii Studioului au continuat 
să desfășoare o largă muncă 
de popularizare a valorilor 
aflate în Muzeul de artă 
populară al R.S.R.. intr-un 
cuvînt, de educare estetică și 
patriotică a tinerilor de toate 
vîrstele și profesiile. In pre
zent. pe lîngă simpozioanele 
pregătite de tinerii muzeo
grafi, în școlile Capitalei se 
desfășoară concursul „Cine 
știe ciștigă“ pe teme referi
toare la arta populară româ
nească, la portul popular din 
diferite zone etnografice. Tot
odată, în căminele culturale 
subordonate Bucureștiului 
— precum Chiajna, Popești- 
Leordeni, Măgurele — va 
poposi în aceste zile, expo
ziția retrospectivă volantă 
„Centenarul Muzeului de artă 
populară al R.S.R.“, însoțită 
de expuneri prezentate de 
tinerii muzeografi.

Astăzi, la orele 10, la sediul 
muzeului vor fi deschise lu
crările simpozionului „Mij
loace de pregătire și perfec
ționare a tinerilor muzeo
grafi“, cu participarea u- 
nor personalități de seamă- 
ale vieții cultural-artistice.

O recentă vizită la cooperativa 
„Arta aplicată“ ne-a oferit pri
lejul unei adevărate excursii in 
lumea miniaturilor colorate.

— Finisăm în acest an cîteva 
sute de produse noi. ne relatea
ză tovarășul Ungureanu 
ghe, vicepreședintele 
cooperative.

Un mare număr dintre .. 
sînt dedicate zilelor festive 
primăvară. Peste 3 milioane 
jumătate de mărtișoare. < 
dau culoare începutului de pri
măvară, sînt puse în vînzare la 
unitățile de desfacere. Meș
terii cooperativei ..Arta aplica
tă“, dintre care foarte multi ti
neri, au executat o gamă foarte 
variată de mărțișoare. Sint figu
rine reprezentind diferite flori 
și animale executate din 
mărțișoare pictate' cu tempera, 
mărțișoare din sidef și plastiren. 
cărți de vizită-mărtișor. Ele vor 
„înflori“, vestitori timpurii ai 
primăverii, la pieptul soțiilor, al 
mamelor, al surorilor, al iubite
lor. al colegelor de muncă. 
Alături de cele 3 milioane și ju
mătate de mărțișoare am mai li
vrat 10 milioane de șnururi. In 
acest an sortimentul de mărti
șoare se îmbogățește cu 120 de 
modele noi, in 400 de variante.
(F. LEREA).

Gheor- 
acestei

acestea 
de 

5 Si 
care

os,

în continuò încălzire

Mai

străduiesc să ne convingă 
„Pădure fără uscături...“. Si- 
își au și proverbele rostul 
Numai că, atunci cînd pă-

, comitetele 
de cămin.

LIDIA
LUCIAN

POPESCU 
CRISTEA 

(subredacția județeană)

IN FIECARE ABATAJ,
A

RANDAMENT INALT

!£j
Templele 

de la Sarmizegetusa 
Săpăturile arheologice efectua-

In următoarele 24 de ore — ne comunică meteorologul Flo- rica Militaru — vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, mai mult noros în nordul și estul țării, unde, izolat, vor cădea precipitații slabe, mai ales sub formă de ploaie. Vîntul va sufla moderat, dul și toasă. vor fi grade, —9 Și coborite în Transilvania (pînă la — 15 grade).
cu intensificări în nor- estul țării, în zona mun- Temperaturile maxime cuprinse între zero și 10 iar cele minime între +1 grad, local mai

Rubrică realizată de 
VASILE RÄVESCU

(Urmare din pap. I)

comitetului U.T.C. — cu

cestei inițiative întrecerea pe 
anul în curs ?

— Desigur, în prezent este 
mult mai dificil să ne încadrăm 
în aceste exigențe pentru că 
sarcinile au crescut — apreciază 
tovarășul Ilici Garaliu, secreta
rul
toate acestea, la recentele adu
nări 
muncii, în adunările generale 
ale organizației de tineret s-a 
reafirmat hotărîrea de a con
feri un și mai pronunțat carac
ter competițional activității in 
subteran, a da un nou impuls 
Inițiativei amintite. Succesul

generale ale oamenilor

este evident. Frontaliștii Con
stantin Ciobăroiu, Nicolae Brutu, 
Gheorghe Toma, Mihai Fazecaș, 
Axberger Iosif, Mihai Auguston, 
Dionisie Galița și mulți alții au 
dovedit că prin folosirea inten
sivă a timpului de muncă și a 
utilajelor prlntr-o temeinică or
ganizare a frontului de lucru, a 
transportului și aprovizionării 
abatajelor se pot realiza, fără e- 
forturi fizice suplimentare, două 
cicluri peste plan de către fie
care brigadă și în fiecare aba
taj frontal. De aici și cele 929 
tone de cărbune extrase peste 
prevederi de la Începutul anului 
pînă în prezent.

Se acordă cîștiguri suplimentare din fond 
special.

Se cîștigă cu 3 numere din 10 și cu 3 numere 
din 20 extrase sau cu 2 numere din 4 extrase.

In total se extrag 68 de numere cîștigătoare 
în 8 extrageri.

Cîștigătorii au 
excursia dorită.

MARI ȘANSE 
RISME „DACIA 
EXCURSII ÎN U.R.S.S., R.D. GERMANĂ, IU
GOSLAVIA (COASTA DALMAȚIEI) și |a PARIS 
(VALEA LOIREI), PREMII TN BANI.

NU LĂSAȚI IN ULTIMA CLIPA PROCURAREA BILETELOR. 
BILETELE PENTRU TRAGEREA MĂRȚIȘORULUI - CADOURI PLĂCUTE PENTRU TOȚI CEI DRAGI

tragerea extraordinară
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Lucrările Congresului al XXV-lea al P.C.U.S.
Moscova 
XXV-lea 
Comunist 
Lucrările 
V. Pod-

au continuat la 
lucrările celui de-al 
Congres al Partidului 
al Uniunii Sovietice, 
au fost conduse de N.
gornii, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S.. pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

în ședința de după-amiază, 
delegații și invitații la congres 
au întimpinat cu vii și îndelun
gate aplauze pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, ca
re, in numele C.C. al P.C.R., al 
comuniștilor români, al tuturor 
oamenilor muncii din țara noas
tră, a adresat congresului un 
cordial mesaj de prietenie și so
lidaritate inlernaționalistă.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân a fost urmărită cu deose
bită atenție, fiind subliniată, in 
repetate rînduri, cu 
lungate aplauze.

vii și înde-

La sfârșitul cuvintării, cei pre- 
zenți in sală — întreaga asis
tență în picioare — aplaudă pu
ternic, îndelung,

în cadrul lucrărilor au mai 
transmis saluturi către congres 
Janos Kadar, prim-secretar ai 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Todor Jivkov. 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, Alvaro Cunhal, secretar 
general al P. C. Portughez. Kay- 
sone Phomvihane, secretar ge
neral ai Partidului Popular Re
voluționar din Laos. Jumjaaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol.

în cadrul dezbaterilor de joi, 
pe marginea Raportului C.C. al 
P.C.U.S. și a Raportului Comi
siei Centrale de Revizie au luat 
cuvîntul N E. Dunov, prim-se
cretar al Comitetului de ținut 
Krasnodar al P.C.U.S., G. A. 
Aliev, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Azerbaidjan, A. P. A- 
leksandrov. președintele Aca
demiei de științe a U.R.S.S., I.

al C.C. al P.C.
prim- 

din

P. Riabov, prim-secretar al Co
mitetului regional Sverdlovsk 
al P.C.U.S..,z-A. V. Gheorghiev, 
prim-secretar al Comitetului de 
ținut Altai al P.C.U.S., A. V. 
Ghitalov. colhoznic din regiunea 
Kirovgrad. A. E. Voss, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Le
tonia. T. U. Usubaliev, 
secretar
Kirghizia, A. V. Ciuev, strungar 
la Uzinele „Kirov“ din Lenin
grad, L. A. Kostandov. minis
trul industriei chimice al 
U.RS.S.

Vorbitorii au relevat succese
le obținute de poporul sovietic 
în cel de-al IX-lea plan cinci
nal, precum și sarcinile ce re
vin comuniștilor, oamenilor 
muncii sovietici pentru transpu
nerea în viață a directivelor ce- 

, lui de-al X-lea
U.R.S.S.

Congresul a 
asemenea, de o
nierilor sovietici.

Lucrările congresului con
tinuă.

plan cincinal al

fost salutat, de 
delegație a pio-

ANGOLA

Măsuri pentru consolidarea
SITUAȚIA

DIN AFRICA AUSTRALĂ 
ÎN ATENUA O.U.A.

unității> nationale»

Dezvoltarea colaborării
dintre România

La Lubliana au continuat, joi, 
convorbirile dintre tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim mi
nistru al guvernului român, și 
Andrei Marint, președintele 
Consiliului Executiv al Republi
cii Socialiste Slovenia. La în
cheierea convorbirilor a fost 
Semnat un aide-memoire. în 
care au fost consemnate rezul
tatele convorbirilor, sarcinile ce 
revin organizațiilor economice 
din cele două țări pentru finali
zarea acțiunilor de cooperare și 
colaborare, precum și noi dome-

și Iugoslavia
care cele două părți ur
să convină asupra a noi

nii în. 
mează 
acțiuni de cooperare.

La semnare au fost de față 
membri ai guvernului republi
can, precum și Virgil Cazacu, 
ambasadorul țării noastre la 
Belgrad.

în aceeași zi. viceprim-minis- 
trul guvernului român a sosit 
la Pristina, intr-o vizită priete
nească de lucru, la invitația 
președintelui Consiliului Execu
tiv al Provinciei autonome Ko
sovo, Bogoliub Nedelkovici.

Convorbiri româno-elene

„Scînteia tineretului“
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»,ROMANIA SI ȚĂRILE LUMII ARABE“
1

Un articol din revista bilunara de informație
și documentare arabo-africana, care apare la Bruxelles

Guvernul Republicii Populare 
Angola examinează în prezent 
măsurile menite să ducă la con
solidarea unității naționale, ca 
una din principalele sarcini care 
stau in fața poporului — anunță 
postul de radio Luanda. Acti
viști ai M.P.L.A. desfășoară acum 
o muncă susținută in rîndurile 
populației, explicind sensurile 
politicii naționale a guvernului 
Republicii Populare Angola.

In cadrul acestor acțiuni se 
înscrie și Săptămâna de luptă 
împotriva rasismului. ■ care se 
desfășoară in prezent în Angola, 
din inițiativa M.P.L.A. „Pentru 
țara noastră, in care trăiesc nu
meroase grupări etnice — scrie 
ziarul „Journal do Angola“ — 
rasismul este deosebit de peri
culos. El este strins legat de 
tendințele tribaliste și separa
tiste și de aceea sîntem hotărîți 
si desfășurăm o luptă hotărîtă 
împotriva oricăror forme de ma
nifestare a acestei -plăgi“.

Postul de radio Luanda anun
ță că in'capitala angoleză a avut 
loc. in prezența ministrului a- 
părării. Henrique Teles Carrei- 
ra. ceremonia prezentării primu-

u-

lui efectiv de soldați muncitori 
integrați in Organizația pentru 
apărarea populară (O.D.P.). In 
cuvîntul rostit, ministrul 
parării a subliniat rolul impor
tant ce revine acestor unități 
in lupta pentru combaterea ac
țiunilor de sabotaj și a elemen
telor care încearcă să schimbe 
orientarea strategică și tactică 
a M.P.L.A. Aceste unități de 
muncitori-soldați, care urmează 
să fie create in întreaga țară, 
constituie miliția populară ar
mată, care va primi o pregătire 
militară, ideologică și politică 
conformă principiilor înscrise in 
Programul Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei și fac 
parte din Forțele armate popu
lare angoleze — a declarat Hen
rique Teles Carreira.

Totodată, postul de radio Lu
anda a difuzat o declarație a 
Guvernului M.P.L.A.. in care se 
cere tuturor angolezilor refu- 
giați din teritoriile eliberate să 
se reîntoarcă in țară pentru a-și 
aduce contribuția lor la -restabi
lirea activității social-economice 
și productive.

In Consiliul Ministerial al Or
ganizației Unității Africane, 
reunit la Addis Abeba, miniștrii 
de externe au început exami
narea problemei cu privire la 
situația din Africa australă, si
tuația mișcării de eliberare na
țională 
continentului 
acordării 
a unui ------
Populare Angola care continuă 
lupta împotriva trupelor inter- 
venționiste ale regimului rasist 
de la Pretoria și a mercenarilor 
angajați în solda cercurilor im
perialiste.

Evocind, în raportul prezentat 
Consiliului Ministerial. succe- 

Republica 
conduce- 

împotrjva 
sud-afri- 
care au 

interne

din această
Și 
cătrede

ajutor

parte a 
problema 

O.U.A. 
Republicii

sele obținute' de 
Populară Angola, sub 
rea M.P.L.A.. in lupta 
elementelor armatei 
cane și mercenarilor
intervenit în treburile 
ale tinărului stat independent, 
secretarul general al Organiza
ției Unității Africane, William 
Eteki tylboumoua, a arătat că 
aceste succese vor accelera pro
cesul de instaurare a conducerii 
majorității in Rhodesia, obține
rea independenței de către Na
mibia și eradicarea apartheidu
lui in Africa de sud. O.U.A. — 
a subliniat Mboumoua — este 
hotărîtă să contribuie la spo
rirea capacității combative a 
populației Zimbabwe (Rhodesia) 
in vederea înlăturării regimului 
rasist instaurat de Ian Smith.

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT• PE SCURT»PE SCURT

• GERHARD GRUNEBERG. 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G., a 
primit, joi, delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Român, 
condusă de Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., care, Ia invitația. C.C. 
al P.S.U.G., face o vizită 
R.D. Germană.

La convorbire, care s-a 
fășurat într-o atmosferă 
dială, a fost de față Constantin 
Nilă, ambasadorul României in 
R.D.G.

Ievînd măiestria pictorilor ama
tori. bogăția și varietatea artei 
populare românești.

în

dcs- 
cor-

• PREȘEDINTELE GERALD 
FORD a anunțat numirea fostu
lui guvernator al statului Pen
nsylvania. William Scranton. în 
funcția de ambasador al State
lor Unite la Organizația Națiu
nilor Unite. Scranton ii succede 
lui Daniel Moynihan, care și-a 
prezentat demisia Ia 2 februarie.

un Comitet de studiu asupra 
violenței, criminalității și delinc
ventei, prezidat de Alain Pey
refitte.

R. P. ALBANIA ȘI-A EXTINS 
APELE TERITORIALE 

LA 15 MILE MARINE

EXPOZIȚIE ROMÂNEASCA 
LA CAIRO

i
Expoziția de artă naivă româ

nească, deschisă la Cairo, se 
bucură de un frumos succes. 
Ziarele „Al Missaa“ și 
nai d’Egypte“ consacră
elogioase acestei manifestări, re-

„Jour- 
cronici

e PROBLEMELE SECURITĂ
ȚII PUBLICE, VIOLENTEI ȘI 
CRIMINALITĂȚII au făcut 
obiectul ședinței săptâminale de 
miercuri a guvernului francez, 
intrunit sub conducerea pre
ședintelui Giscard D’Estning. Au 
fost examinate o scrie de pro
iecte de lege, între altele și cel 
referitor la deținerea, vînzarea 
și portul de arme. A fost creat

Printr-un decret al Prezidiului 
Adunării Populare, R. P. Alba
nia și-a extins apele teritoriale, 
pe toată lungimea 
său, la 15 mile marine 
mite agenția A.T.A.

litoralului
— trans-

EGIPTU- 
a părăsit, 

unei

roma: întrevederi ale delegației
opoziției spaniole

unitară a opozi- 
formată din con- 

ai formațiilor politice 
care fac parte din Junta Demo
cratică și Convergența Demo
cratică, aflată la Roma la in
vitația Comitetului Italia—-Spa
nia. a purtat convorbiri cu re
prezentanți ai unor partide po
litice reprezentate in Parlament, 
ai Federației sindicale C.G.I.L.— 
C.I.S.L.—U.I.L.

Totodată, delegația. în rîndul 
căreia s-au aflat Santiago Car
rillo, secretar general al Parti-

O delegație 
ției spaniole, 
ducători

DEPUTAȚI ISLANDEZI
CER RETRAGEREA TARII

DIN N.A.T.O
Mai mulți deputați din 

opoziție s-au pronunțat, 
în dezbaterile Parlamen
tului islandez. pentru re
tragerea țării din pactul 
N.A.T.O. și închiderea 
bazei americane de Ia 
Keflavik, în semn de pro
test față de incidentele 
provocate 
britanice 
(ională

dului Comunist, Felipe Gonzales, 
secretar general al Partidului 
Socialist Muncitoresc. Joaquin 
Ruiz Gimenez, președinte al 
Stingii Democratice, Marcelino 
Camacho, lider al Comisiilor 
Muncitorești, reprezentanți ai 
Partidului Muncii, ai Alianței . 
Socialiste, ai Uniunii Generale a 
Muncitorilor, ai Partidului So
cialist Democratic, ei Partidului 
Democratic Popular și ai Parti
dului Carlist, s-a intilnit cu o 
delegație a Partidului Comunist 
Italian, condusă de Luigi Lon- 
go. președintele P.C I.

Convorbirile, desfășurate 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie, — 
arată intr-un 
blicat, joi, la 
levat existența unei largi comu
niuni de opinii între forțele 
mocratice din cele două

în cadrul unei conferințe 
presă, membrii j ‘ _ 
declarat că cele două 
politice spaniole au același 
biectiv — realizarea unei schim
bări a actualului regim, acestui 
scop servindu-i mobilizarea 
crescîndă a păturilor largi popu
lare.

în-

după cum se 
comunicat, pu- 

Roma — au re

delegației

de- 
țări. 

de 
au 

grupări 
o-

de 
în 

de

fregatele 
zona na- 
pescuit.

Poziția parlamentarilor a pri
mit un puternic sprijin din par
tea populației, numeroase per
soane participînd miercuri la o 
acțiune de blocare a accesului 
pe căile rutiere spre baza mili
tară americană. Inițiatorii acți
unii au declarat că barajele nu 
vor fi ridicate decît după retra
gerea • fregatelor britanice din 
zona națională de pescuit.

Din Reykjavik se anunță, pe 
de altă parte, respingerea de 
către Islanda a unei inițiative 
a N.A.T.O. privind instalarea de 
observatori la bordul navelor 
britanice implicate în conflict. 
Guvernul de la Reykjavik a- 
preciază că primul pas pe ca
lea realizării unei soluții îl 
constituie retragerea navelor 
militare în afara zonei de 200 
mile.

Acord constituțional 
în Portugalia

• REPREZENTANȚII MIȘCĂ
RII FORȚELOR ARMATE și 
cei ai principalelor cinci partide 
politice din Portugalia au sem
nat, joi seara, la palatul Belem 
din Lisabona, un acord constitu
țional pentru viitorii patru ani. 
Acordul prevede instalarea la 
putere, după alegerile legislative 
din 25 aprilie și cele preziden
țiale din 25 iunie, a primului gu
vern ales în mod liber în ultima 
jumătate de secol in Portugalia.

Cu prilejul ceremoniei semnă
rii acestui acord. președintele 
Portugaliei, Francisco da Costa 
Gomes, a declarat că „Forțele 
armate nu doresc să-și rezerve 
pentru sine o parte semnifica
tivă din puterea politică. Din 
contră, noi dorim restaurarea 
puterii civile, aleasă prin voința 
poporului“.

• PREȘEDINTELE 
LUI, Ariwar El Sadat, 
joi. Riadul, la încheierea 
vizite oficiale de cinci zile în
Arabia Saudită. unde a avut 
convorbiri cu regele Khalid. In 
comunicatul comun se mențio
nează că Arabia Saudită „a ho
tărît să acorde Egiptului un a- 
jutor direct și imediat în valoa
re de 300 milioane dolari“.
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Cu prilejul celei de-a patra 
sesiuni a 'Comisiei mixte guver
namentale de colaborare intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Elenă, Maxim Ber- 
ghianu, ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe, șe
ful delegației române în comi
sia mixtă, a avut întîlniri cu 
membri ai guvernului și cu re
prezentanți ai cercurilor econo
mice și de afaceri grecești.

în cadrul întîlnirilor cu Con
stantin Konofagos, ministrul • 
industriei, și Ioannis Boutos. 
ministru supleant al coordonării 
și planificării, au fost discutate 
probleme privind intensificarea 
schimburilor comerciale și a 
cooperării economice bilaterale.

De asemenea, cu prilejul în
trevederii cu Dimitrios Bitsios. 
ministrul afacerilor externe, a

fost pusă in evidență importan
ța pe care ambele părți o acor
dă actualei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale, menită 
să contribuie la crearea condi
țiilor efective pentru transpune
rea în practică a obiectivelor 
trasate în cursul convorbirilor 
de la București dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru Constantin Karamanlis.

La întrevedere a participat 
Ion Brad, ambasadorul țării 
noastre la Atena.

Joi după-amiază, șeful delega
ției române s-a întilnit, succe
siv, cu conducerile camerelor de 
comerț și industrie din Atena 
și Pireu, cu care a examinat 
aspecte privind sporirea con
tactelor și rolului camerelor de 
comerț din cele două țări în pro
movarea raporturilor economice 
și comerciale bilaterale.

Consiliul Consultativ al Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Șud și G.R.P. al R.V.S. au pro
mulgat un decret-lege cu privire 
la alegerea deputaților in cadrul 
alegerilor generale pentru Adu
narea Națională a Vietnamului, 
ce urmează să se desfășoare la 
25 aprilie a.c. pe întreg terito
riul vietnamez. Decretul-lege 
prevede că „toți cetățenii viet
namezi. fără deosebire de ori
gine etnică, sex. religie, grad ele 
instruire, profesie, loc al nașterii 
și durată a șederii într-o anu
mită localitate, pot alege de la 
vîrstă de 18 ani și pot fi aleși 
dacă au împlinit vîrsta de 21 de 
ani, excepție făcînd persoanele 
private de drepturi electorale 
prin lege sau prin hotărîri ale 
tribunalelor puterii revoluționa
re“. Deputății vor fi aleși in 
circumscripții electorale, intr-un 
număr proporțional cu populația 
acestora, proporția fiind, în 
principiu, de un deputat la 
100 000 de locuitori. Se prevede, 
totodată, instituirea unei regle
mentări de natură să asigure ca 
minoritățile naționale din Viet
namul de Sud să fie reprezentate 
de un număr corespunzător de 
deputati în Adunarea Națională.

Organizațiile de masă, revolu
ționare de bază urmează să facă 
propuneri de persoane animate 
de idealuri patriotice, care și-au 
slujit țara în lupta împotriva 
imperialismului și care sprijină 
reunificarea patriei și ajută la 
construirea socialismului, pentru 
ca, din rîndul lor. comitetele lo
cale ale Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de Sud 
și ale Alianței forțelor naționale, 
democratice și pașnice din Viet
nam să aleagă și să prezinte 
candidați pentru alegeri.

Consiliul Consultativ al G.R.P.

al R.V.S. a hotărît ca numărul 
total al deputaților ce urmează 
să fie aleși în Vietnamul de Sud 
pentru Adunarea Națională să 
fie de 240. iar numărul circum
scripțiilor electorale să fie de 
30. Orașul Ho Și Min (Saigon) 
urmează să fie reprezentat de 35 
de deputați.

TINERETUL LUMII

Peste 115 000 
tineri belgieni 

șomeri
In Belgia există in prezent 

400 000 de șomeri totali sau 
parțiali. In această cifră sint 
cuprinși 115 000 de tineri sub 
25 de ani și 6 000 persoane 
cu studii .superioare. Furni- 
zin-d datele de mai sus, zia
rul „Drapeau Rouge“ relevă 
că șomajul constituie actual
mente una din cele mai pre- 
ocupante probleme pentru 
guvernul belgian.

Sub titlul „România și țările lumii a treia“, 
revista bilunară de informație și de documentare 
arabo-africană, „Remarques Africaines“, care a- 
pare la 
număr un 
tre România 
la prezența 
arată că „în 
cele mai active pe plan internațional, iși găsesc 
reflectarea, in mod constant, principiile Cartei 
Organizației Națiunilor Unite.

„Țară mică in plină dezvoltare, România în
țelege să contribuie la întărirea păcii, securită
ții și cooperării în lume. Ea se identifică în 
această aspirație profundă cu aspirațiile tuturor 
națiunilor mici, ceea ce înseamnă imensa ma
joritate a statelor actuale ale lumii. Noutatea 
politicii sale externe constă in a apăra, în toate 
împrejurările și de la înălțimea tuturor tribune
lor internaționale, un ideal in mod unanim îm
părtășit“. „Aceasta este contribuția sa la nece
sara coexistență pașnică ce trebuie să stea la 
baza relațiilor internaționale“.

In capitolul intitulat 
treia“, articolul arată 

curaj, 
simte, 
vor să 
și ignoranța".

Bruxelles, publică intr-un recent 
articol consacrat relațiilor din- 
și țările lumii arabe. Referindu-se 

României în lume, în articol se 
diplomația țării noastre, una din

„Solidară cu lumea a 
că, țară care se dezvoltă 
constantă și tenacitate 

în mod firesc, aproape de 
biruie și ele rămânerea in

ea însăși cu 
„...România se 
popoarele care 
urmă, sărăcia

După ce se arată că România întreține relații 
diplomatice cu un număr de 85 de țări ale „lu
mii a treia“ și are raporturi de cooperare eco
nomică și comercială cu peste 90 dintre acestea, 
in articol 
tîmplător 
îndreptat 
tră fiind
Bissau, care a primit pe

se pune în evidență faptul că nu tn- 
mișcările de eliberare națională s-au 

cu încredere către România, tara noas- 
prima care a recunoscut Gulneea- 

primul ministru al Re-

publicii Insulele Capului Verde, și că București 
este locul unde numeroase mișcări legitime de 
eliberare iși afirmă primele acte oficiale, care 
atestă existența lor națională și locul lor in 
lume.

După ce se reliefează poziția constructivă a 
României în problema Orientului Mijlociu, spri
jinul constant pentru cauza justă a popoarelor 
arabe, in articol se subliniază că tara noastră se 
străduiește să facă să triumfe cauza poporului 
palestinian pe calea negocierilor, a înțelegerii.

In continuare. în articol se spune : „Universa
lismul politicii externe românești condamnă ca
tegoric practici ca exploatarea neocolonialist.ă, 
apartheidul, discriminarea rasială sau religioasă, 
precum și statele care recurg la asemența prac
tici“.

In continuare, în articol se relevă că „coope
rarea României cu țările lumii a treia crește din 
an în an. Mai mult de jumătate din acordurile 
încheiate de România au fost semnate cu țări in 
curs de dezvoltare, acestea definind un loc ex
trem de important in comerțul extern românesc“.

In viziunea României, se arată în continuare 
în articolul citat, schimburile comerciale au ca 
scop grăbirea procesului de emancipare econo
mică a țărilor rămase in urmă, de a înlătura ma
rele decalaj care le separă de țările avansate, 
de a lichida din economia lor urmele subdez
voltării.

Relevîndu-se rezultatele fructuoase pe mul
tiple planuri ale vizitelor făcute de șeful statu
lui român in numeroase țări arabe, ale vizite
lor întreprinse de șefi de state arabe în Româ
nia, în articol se arată că schimburile României 
cu țările arabe au crescut mult, „...important fi
ind de subliniat că au fost semnate acorduri de 
cooperare cuprinzind vaste proiecte industriale, 
agricole și sociale“.

• AUTOTURISM CU HIDROGEN. în Uniunea Sovietică a fost 
realizat un autoturism alimentat cu hidrogen. Pe mașina experi
mentală — un „Moskvici-412“ — în locul rezervorului de benzină 
a fost montat un reactor miniatural in care apa. în contact cu o 
pulbere metalică degajă hidrogenul folosit drept carburant. Con
structorii au eliminat pericolul unor explozii accidentale, deoarece 
nu există rezervoare de hidrogen, acesta fiind produs exact in 
cantitățile necesare funcționării motorului. în locul unor gaze de 
eșapament toxice, motorul elimină în atmosferă abur de apă. Pe 
de altă parte, chimiștii din Lituania au realizat o substanță anti- 
corozivă care prelungește de aproape trei ori viața caroseriei auto
mobilelor. Această substanță, pe bază de nichel, denumită „Lim- 
peda". este mal rezistentă decit cea galvanică obișnuită și acoperă 
cu un strat uniform piesele, fiind, de aceea, deosebit de' prețioasă 
pentru protejarea pieselor cu profil complex e BALENĂ DE 13—15 
MILIOANE DE ANI. Cu ajutorul unui elicopter a fost transportat 
la Muzeul de istorie naturală al comitatului Los Angeles scheletul, 
încorporat în rocă, al unei balene cîntărind probabil 5 tone. Acest 
mamifer marin ar fi trăit în urmă cu 13—15 milioane de ani. în 
zona actuală a orașului Los Angeles. țărmul de atunci al Califor
niei aflîndu-se cu mult înspre interiorul continentului. In condiții 
deosebit de bune s-a păstrat, protejat de materialul fosil ce La 
înconjurat, craniul balenei « URMĂRI TRAGICE ALE ȘOMAJU
LUI JUVENIL ÎN ANGLIA. Potrivit cifrelor furnizate de o institu
ție medicală specializată, numărul cazurilor de sinucidere este în 
continuă creștere in Marea Britanie, ca urmare a sporirii perma
nente a șomajului și a deteriorării situației economice a țării. Me
dicul psihiatru Richard Fox a declarat că un sfert din cele 209 478 
de încercări de sinucidere din 1975 au avut ca autori tineri sub 24 
de ani, în cea mai mare parte acuzînd lipsa unui loc de muncă. 
Deși nu sint încă disponibile cifrele reprezentînd cazurile reale de 
sinucidere pe teritoriul întregii țări, el a anticipat că acestea vor 
fi mult mai mari decît cele din anii anteriori « 1 000 KILOGRAME 
DE HAȘIȘ, IN VALOARE DE 9 MILIOANE DOLARI, au fost con
fiscate la Montreal de către ofițeri ai jandarmeriei canadiene. 
Totodată, au fost arestate șase persoane Implicate în traficul cu 
această ..marfă“. Descoperirea a fost făcută chiar în timp ce se 
desfășura operațiunea de transbordare a drogului, transportat la 
Montreal cu ajutorul unul avion particular * ARHEOLOGII GRECI 
AU ANUNȚAT DESCOPERIREA UNUI CIMITIR ANTIC, în 
timpul lucrărilor de amenajări rutiere de lingă localitatea Ma- 
krinou. din vestul Greciei. In cele 23 de morminte, datînd din 
perioada elenistică (336—146 î.e.n.). au fost găsite obiecte de 
podoabă, oglinzi, vase de 'ceramică etc. * TELESPECTATORII 
FRANCEZI CONDAMNA VIOLENȚA. Potrivit rezultatelor unui 
sondaj de opinie efectuat în rîndul telespectatorilor din Franța, 
-81 la sută dintre persoanele chestionate sînt de părere că filmele 
de televiziune conținînd scene violente nu ar trebui transmise 
înainte de ora 9.00 seara. Pe de altă parte. 56 la sulă dintre tele
spectatorii solicitați să-și exprime punctul de vedere față de 
problemele în discuție consideră că se înregistrează un mai mare 
grad de acte sau atitudini violente la copiii de astăzi, care urmă
resc programele de televiziune, comparativ cu copiii generațiilor 
precedente e IARNĂ SEVERĂ ÎN TURCIA. Noi căderi de zăpadă 
au fost semnalate miercuri în Turcia, țară serios afectată în 
acest sezon rece de condițiile dificile ale unei ierni severe. De 
data aceasta, zăpada a căzut chiar la Istanbul, oraș in general 
ferit, grație așezării sale, de capriciile iernii. Ca urmare, traficul 
rutier și aerian a suferit perturbări, fiind suspendate sau arnina- 
te o serie de zboruri de pe aeroportul internațional Yesilkoy. Au 
fost, de asemenea, suspendate serviciile maritime prin strîm- 
toarea Bosfor. în estul țării, condițiile meteorologice deosebit de 
grele au făcut ca aproximativ 300 de persoane să-și piardă viata 
din cauza gerului, a avalanșelor de zăpadă sau epidemiei de 
pojar. Potrivit agenției de presă ..Anatolia“, mai multe mii de 
localități au fost izolate din punct de vedere al comunicațiilor, 
permițînd astfel răspindirea unei epidemii de pojar care a pro
vocat moartea a circa 30 de copii.

I

S.U.A. : șanse inegale 
la învățămînt

Datele statistice oficiale 
incluse in raportul Comisiei 
guvernamentale americane 
pentru drepturile cetățenești 
pun într-o lumină adevărată 
mult-vehiculata teză a „po
sibilităților egale“ pe care 
le-ar oferi, chipurile, socie
tatea capitalistă tuturor 
membrilor ei, indiferent de 
ppziția lor socială, de rasă sau 
alte criterii. în raport se a- 
rată. de exemplu, că 56,3 la 
sută din negrii americani nu 
ajung să termine o școală 
medie, în timp ce pentru albi 
acest procent este de 36,2 la 
sută. în privința accesului in 
universități, decalajul este și 
mai defavorabil populației 
de culoare. Astfel, doar 2,2 
la sută dintre locuitorii dc 
culoare americani sînt pose
sorii unei diplome de absol
vire a unei universități sau 
a unui colegiu, în timp ce 
acest procent este de patru 
ori mai mare în cazul popu
lației albe din S.U.A.

O știre sosită de la 
Ciudad de Mexico in
forma recent că între
prinderea de stat „Pe- 
troleos Mexicanos“ — 
PEMEX — apreciază 
actualele rezerve de 
petrol ale Mexicului 
la peste 20 miliarde 
barili.

Timp de trei secole, 
Mexicul a fost o țară 
preponderent agricolă. 
Descoperirea unor în
semnate zăcăminte pe
trolifere a proiectat 
statul pe o cu totul 
altă orbită, aceasta in 
contextul 
de către 
xican a 
turale 
propriu, 
voi tare 
mică, pentru progresul 
tuturor sectoarelor 
regiunilor țării, 
urma celor mai 
cente prospecțiuni 
ologice, au fost desco
perite zăcăminte de 
țiței în diverse zone 
ale țării și, mai cu 
seamă, în nord-estul 
Mexicului, în Peninsu
la Baja California. 
Identificarea a apro
ximativ zece structuri 
bogate in hidrocar
buri, lucrările de pros
pectare întreprinse de 
PEMEX în toate cele 
23 de provincii ale ță- 

. rii constituie izvorul 
celor 885 mii barili de 
petrol ce se extrag zil
nic, conform cifrelor 
furnizate de autorită
țile mexicane. Dar nu 
numai in nord-vest, 
ci și în sud-estul ță
rii, in statele Chiapas 
și Tabasco au fost de
tectate în 1974 însem
nate rezerve de petrol. 
Prezenta acestei veri-

și neprețuite 
de „aur negru"

tabile 
mări 
in subsolul mexican a 
făcut să se vorbească 
despre Mexic ca des
pre o țară ce ar pu
tea deveni, in viitor, 
unul dintre marii ex
portatori mondiali de 
petrol. Și chiar dacă 
reporterii — mai ales 
pe fundalul mult-dis- 
■uiatei crize energe
tice mondiale — au e-

Carmen, localitate si
tuată la 70 kilometri 
in sudul Golfului Me
xic, Statele Unite Me
xicane vor dispune, 
spun specialiștii, de un 
bazin cu mari re
surse de „aur negru“, 
putîndu-se ajunge in 
viitor la cel puțin o 
triplare a producției 
actuale.

Prospectarea și co
nectarea la circuitul

valorificării 
guvernul me- 
resurselor na
in interesul 

pentru dez- 
social-econo-

și
în 

re- 
ge-

Valențele noi ale

mexican

xagerat cu aprecierile, 
valoarea resurselor de 
petrol din Mexic re
prezintă o bogăție cu 
consecințe multiple a- 
supra dezvoltării so- 
cial-economice a ță
rii. Un grafic al dez
voltării producției de 
petrol a Mexicului a- 
rată că în 1973 pro
ducția zilnică a fost dc 
516 4.10 barili, în 1974 
de 650 000 barili, iar în 
1975 s-a ridicat la 
peste 885 000 de barili. 
Exporturile zilnice 
s-au ridicat în 1975 la 
130 mii de barili. Iar 
dacă Se confirmă ipo
teza existenței unui 
mare cîmp de țiței la 
Campos de 
în sud, pină 
submarină a
Campeche.
cu zăcămintele de

Reforma. 
la partea 
Golfului 
conexată

economic a prețioasei 
bogății sint 
importante 
itorul țării 
intermediul 
de stat
Mexicanos“, cea 
mare companie de 
cest gen din America 
Latină, toate exploră
rile și exploatările se 
fac in folosul econo
miei naționale. Aflată 
sub controlul deplin al 
statului, industria_pe- 
trolieră mexicană im
pulsionează atingerea 
marelui obiectiv actual 
al guvernului de Ia 
Ciudad de Mexico : 
dezvoltarea echilibra
tă și armonioasă a ță
rii. în acest sens, pe 
lingă o sporire a ex
porturilor de petrol și 
a veniturilor realizate 
de stat in acest dome-

çu atit mai 
pentru vi- 
cu cit. prin 
companiei 
„Petroleos 

mai 
a-

niu, autoritățile mexi
cane sint preocupate 
de achiziționarea unor 
echipamente și utilaje 
necesare industriei pe
trochimice, aflată 
plină dezvoltare, 
viitorii cinci ani, cifra 
investițiilor pentru 
dezvoltarea sectorului 
chimic al economiei va 
fi de circa 2,4 miliarde 
dolari. Pentru mo
ment, industria chimi
că mexicană asigură 
locuri de muncă pen
tru 86 000 de persoane 
participind cu 4 pro
cente la produsul in
tern brut. Dar, în 
scurt timp, cu un ritm 
anual de creștere de 15 
Ia sută, Mexicul va 
reuși să se autoaprovi- 
zioneze cu o bogată 
gamă de compuși pe
trochimici derivați, 
produse de bază ale 
industriei materialelor 
plastice și fibrelor 
sintetice. Pentru a- 
ceasta, odată cu ex
tinderea capacității de 
extracție a țițeiului, 
se vor construi noi o- 
biective care vor va
lorifica superior a- 
ceastă importantă bo
găție a țării. Asociată 
eforturilor pentru dez
voltarea agriculturii, 
învățâmintului și altor 
sectoare ale vieții e- 
conomico-sociale, ac
țiunea îndreptată spre 
valorificarea eficientă 
ă rezervelor de petrol 
mexicane configurează 
valențe noi ale dez
voltării, în consens cu 
aspirațiile de progres 
și bunăstare ale po
porului mexican.

in 
în
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PETRICĂ $1 LUPUL — ora 10.00; 
RĂI ȘI NĂTĂRĂI — ora 17.00; 
Rapsodia Română: FLACĂRA LUI 
AUGUST — ora 19,30.

TRANDAFIRUL ALB : Arta (o- 
rele 15,30 ;

FETIȚA
(orele 16 ;

CALINA
15.30 ; 18 ;

17,45 ; 20).
DIN HANOI : Rahova 
18 : 20).
ROȘIE : Vitan (orele 
20).
GATSBY : Progresul 

19).

11,45 ; 14,30 ;
(orele 9 ; 12 ;

(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15.45 ;
20)

UN CÎNTEC PE BROADWAY : 
Feroviar (orele 9 , 
17,15 ; 20) ; Floreasca
16 : 19.45)

EU ȘI DRAGELE

4

/

»

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 ;
13.15 ; 20,30)

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII 1 
Capitol (orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16 :
18.15 ; 20,30).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
........  — 9 ;

Victoria (orele 9.30 ; 
; 20).

BRUNO : Central 
11.30 ; 13.45 ; 16 ;

NOU : Timpuri Noi (orele
11.30 ; 14 ; 17 : 19,30)

AUTOMOBILUL. VIOARA 
CĂȚELUL : Luceafărul (orele
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 : 
Excelsior (orele 9 : 11.15 ; 13.30 : 
16 ; 18,15 ; 20.30) ; Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30); 
Tomis (orele 9 ; 11,15 : 13.30 ;
15.45 ; ------

CEI 
dern
18.15 ;
11.15 ; io,ou ; iu ; io,ia ; 
Grivița (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16
18.15 ; 20.15)..

CURSA : Doina (orele 20).
MARY POPPINS :

11 : 14 ; 17) ; .la ora 
de desen animate

ZILE FIERBINȚI : 
rele 10 ; 14 ; 16 : 18 ; 20) ; Miorița

13.30 :

— ; ló,óv ;
(orele

18 : 20,15)
TREI MUȘCHETARI : 

(orele 9 ; tt.15 : 13.30 ■
20.30) ;
13,30 ;

Mo
ie : 

Festival (orele 9 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ;

Doina (orele
9.30 program

Cotrocenl (o-

MARELE
(orele 16 ;

PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limba engleză. 17.00 Emisiune In 
limba germană. 18.55 Din lumea 
plantelor și animalelor. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Re
vista economică TV. 20,25 Film ar
tistic : ..Cel mal bun om pe care-1 
cunosc“. O producție a studiouri
lor bulgare. Premieră TV. 21.51) 
Armonii pe zăpadă — scurt pro
gram de muzică ușoară. 22,10 24 
de ore. 22,30 închiderea programu
lui.

13,30 ; 
(orele 
20.15). 
: Da-
15.45 ;

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 ;
15,45 ; 18 ; 20,15) ; Flamura 
9 ; 11.15 ; 13,30 : 15,45 : 18 :

ȚINE-Ț1 MINTE NUMELE
cia (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
18 : 20.15).

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

ACUZAREA ARE CUVÎNTUL S 
Giulești (orele 15.30 ; 17,45 ; 20).

CIRCUL : Bucegl (orele 15.45 ; 
18 ; 20).

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

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

ALARMA ÎN 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 (orele 
15.30 ; 18 ; 90).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : Crîngași (orele 16).

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

UT-
18 î

Opera Română : FLAUTUL
FERMECAT — ora 19,00; Teatrul 
de operetă: VICTORIA ȘI-AL EI 
HUSAR — ora 19,30; Teatrul Na
țional (Sala Mare): DANTON — 
ora 19,00 (Sala Mică) : VALIZA 
CU FLUTURI — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : LUNGUL DRUM AL 
ZILEI CĂTRE NOAPTE — ora 
19.00; (Sala Studio): A 12-A 
NOAPTE — ora 19,30; Teatrul ,,C. 
I. Nottara“ (Sala Magheru): ADIO 
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) ; HAMLET — ora 19,00; Teâ- 
trul de Comedie : PREȘUL — ora 
19,30; Teatrul Mic: PROFESIU
NEA DOAMNEI WARREN — ora 
19.30: Teatru; Giulești : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 19,30: Studioul 
I.A.T.C.: SIMPLE COINCIDENȚĂ
— ora 19.30; Teatrul „Ion Vasiles- 
CU“: mitica popescu - 
19,30: Teatrul „C. Tănase' 
Savoy): CER CUVÎNTUL
DIVERSE — ora 19,30; (Sala Vic
toria) : CAVALCADA COMEDIEI
— ora 19,30; Teatrul „Ion Creangă“; 
PĂPUȘA CU PICIORUL RUPT ȘI 
PUFUȘOR ȘI MUSTĂCIOARA — 
ora 16,00; Teatrul Țăndărică (Sala 
Victoria) : PRINȚESA ȘI ECOUL
— ora 19,00; (Sala Academiei) t

PROGRAMUL II

ora 
(Sala 
LA-.

17,00 Telex. 17,05 Desene anima
te. 17.25 Tineri soliști de muzică 
populară. 17,40 Toți pentru toți ! 
Anchetă socială.18.10 Drumuri pe 
cinci continente. 19,10 Zece minu
te cu... Constanța Cimpeanu, Ml- 
haela Mărăcineanu. Crlstlna Ha
mei, Gh. Bodnarciuc. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Bucuroși de oaspeți... la Ploiești. 
Emisiune de muzică, dans și poezie 
realizată cu concursul formațiilor 
artistice profesioniste șl de ama
tori din județele Prahova șl Timiș. 
20,40 Viața economică a Capitalei. 
21.00 Telex. 21,05 Armonii intime. 
21,25 Mai aveți o întrebare ? Dru
muri noi in sistemul solar. 22,05 
Amintiri... amintiri... Romanțe și 
cîntece de voie bună.
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