
DIN PRIMA ZI DE PRODUCȚIE, UN CLIMAT DE EXIGENȚA

Intre eforturile depuse pentru înfăptuirea cu succes a sarci
nilor de plan ce revin unităților care beneficiază de importante 
fonduri de investiții pentru dezvoltarea ți modernizarea produc
ției, un loc important trebuie să îl ocupe atingerea in cel mai 
scurt timp a parametrilor proiectați la noile capacități. împli
nirea acestui deziderat este cu atit mai necesară cu cit, se știe, 
in acest fel se creează posibilitatea realizării producției și a 
beneficiilor în ritmul prevăzut, satisfacerea la momentul oportun 
a unor necesități concrete ale economiei naționale.economiei naționale.

Practica din numeroase întreprinderi demonstrează că a- tunci cînd cadrele de conducere, toți factorii răspunzători acționează cu fermitate în vederea întronării din prima zi de producție a unui climat de exigentă comunistă, muncitorească, de ordine și disciplină pentru pregătirea din timp și la un nivel superior a cadrelor, rezultatele pe planul realizării parametrilor proiectați sînt deosebit de fructuoase. Un asemenea exemplu îl oferă și întreprinderea de țevi din Roman rare, cu toate greutățile ivite pe parcursul finalizării noii trăgătorii, a reușit să asigure atingerea parametrilor proiectați înainte de termen. „Acest lucru, ne spune inginerul Dan Mircea. șeful colectivului de proiectare-cercetare. a permis realizarea mai rapidă a programului de diversificare a producției de țevi, crescînd ponderea celor cu dimensiuni mici, sub 89 mm. cerute tot mai mult de beneficiarii noștri interni și externi. In același timp, încadrarea mai devreme a noilor instalații în parametrii proiectați a constituit suportul depășirii sarcinilor de plan în a- nul trecut cu peste 10 la sută și a prevederilor pe primele două luni ale anului 1976 cu 10 milioane lei“.Departe de a considera atingerea parametrilor proiectați o

etapă încheiată în ce privește eforturile ce trebuie depuse pentru a spori randamentul mașinilor și utilajelor, colectivul acestei secții a acordat și acordă o atenție deosebită îmbunătățirii condițiilor tehnice de desfășurare a procesului de pro-
ÎNTREPRINDEREA

DE ȚEVI 
DIN ROMAN

ducție, perfecționării tehnologiilor de fabricație.— Oricît de modernă ar fi o instalație la intrarea ei în exploatare. afirma inginerul Constantin Rugină, șeful secțieit în metalurgie este necesară o corectare permanentă a soluțiilor constructive pentru a elimina întreruperile neprevăzute pe diferitele faze ale fluxului tehnologic. Cîte perfecționări au fost aduse utilajelor intrate în exploatare în mai puțin de un an, este greu de spus. Multe dintre ele ar fi putut fi considerate inovații. Dacă ar fi prezentat cabinetului tehnic modernizările pe care le-au făcut la mecanismul de introducere și prelucrare a țevilor, în registrul de

inovatori ar fi apărut poate și numele muncitorului Nicolae O- țeleanu, împreună cu Ion Soi- man, al subinginerului Benone Diaconu și al multor altora.Exemple de operativitate pentru repunerea în funcțiune a utilajelor, pentru găsirea unor noi soluții de creștere a randamentului mașinilor și utilajelor sînt numeroase. Recent, Valeriu Dungher a confecționat un set de dispozitive și matrițe pentru producerea în cadrul întreprinderii a siguranțelor ce se ardeau frecvent la convertizoare. Pînă acum ele erau asigurate din import, cu mare întirziere și la un preț de 15 ori mai mare. La deconectarea din sistemul energetic de a- limentare, din cauza scăderii de tensiune, un laminor de tras țevi la rece a fost scos din producție cîteva zile. Lucrînd la schema de comandă și forță pentru repunerea lui în funcțiune, Nicolae Cosma, maistrul Gheorghe Grădinaru și subin- ginerul Constantin Petrovici au ajuns la concluzia că prin modificarea unui subansamblu la panou, asemenea opriri pot fi total evitate. Prin adaptările făcute la toate panourile de comandă, nici o repunere în funcțiune nu mai durează acum mai mult de cîteva minute.într-o permanentă competiție profesională, născută din înțelegerea profundă a rolului pe care îl are specialistul, fiecare muncitor la locul său de muncă, în soluționarea problemelor majore ale producției, în consolidarea economică a noilor obiective de investiții, colectivul gătoriei de țevi reduse de Roman aspiră în continuare noi succese concretizate în portante sporuri de producție.
trăia spre im-

NICOLAE COȘOVEANU

B. P. HAȘDEU 
Șl DACO-GEȚII

Ion Horațiu Crișan

La 26 februarie s-au împlinit 140 de ani de la nașterea celui mai învățat român din secolul al XlX-lea care merită cu prisosință cinstirea și recunoștința noastră. Chiar în perspectiva a peste o jumătate de secol de la moartea lui Bogdan Petriceicu Hașdeu este greu de stabilit domeniul in care contribuția lui a fost mai importantă și ceasta din rațiunea bitei complexități _ a personalități. Lui i trivește mai
. i a- deose- matril Lui 1 se po- bine decît oricui ceea ce Aurelius Augustinus a spus despre Varro „A citit atît de mult, incit te întrebi cum de a mai avut timp să și scrie și a scris atit de mult, incit abia ai timp să-i citești opera“.Hașdeu a fost — așa cum spunea Mircea Eliade — imul dintre oele mai uluitoare genii pe care le-a zămislit neamul romanesc. El a fost mai întîi istoric, apoi filolog .și lingvist, poet, romancier, eseist, moralist, critic, ginditor politic, filosof. _ Se pot enumera destule domenii de cercetare științifică în care Hașdeu este deschizător de drumuri și la dezvoltarea cărora contribuțiile sale rămîn fundamentale : științele economice, statistica, arheologia și originile civilizației. istoria religiilor, etnografia, folclorul, psihologia și multe altele. Aproape nu există domeniu mai larg al științelor umanistice în care Hașdeu să nu fie implicat. Vasta operă a lui Hașdeu nu poate fi închegată într-<un sistem. Ea este discontinuă și plină de contradicții surprinzătoare, însă întotdeauna și în orice domeniu plină de idei. Un inventar al acestora ar însemna o muncă mai mult decît temerară. Ea se referă la o multitudine de domenii în care secolul care s-a interpus între noi și Hașdeu a dus la diversificarea cercetărilor, la aprofundarea problemelor de către știința românească ori străină îmașa măsură incit este dificil de abordat chiar și numai tematica _ unui domeniu de cercetare. Ne gîndim de exemplu la istorie. De aceea, contribuțiile lui. Hașdeu vor trebui însumate și clarificate din unghiul unor specialități _ res- trinse. comnarindu-se cu întregul ansamblu de cunoștințe a-

cumulate- Acestea vor fi singurele in măsură să ctntărească just, eliberat de prejudecăți și resentimente, ne vor indica dimensiunile reale ale marelui om de știință, de cultură, ale gîn- ditorului.Iată rațiunea pentru care din activitatea istorică, conjugată cu cea de lingvist și filolog a lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, ne-am ales doar o temă restrîn- să : cea a daco-geților. Etnicul care stă la baza formării poporului român l-a preocupat pe Hașdeu încă de la începutul activității sale cînd își propusese elaborarea unei istorii a patriei sale care să fie fondată pe documente sigure, cu a- devărat științific.Hașdeu a- combătut cu multă vehemență exagerările de orice fel. „Latinitatea noastră — spunea el pe drept cuvint — este un fapt istoric atît de pozitiv, atît de bine stabilit pe baze științifice, îneît n-are nevoie de a mai fi proptită prin tot felul de exageratiuni sentimentale ca și cînd ar fi în pericol de risipă“. El a fost acela care pentru prima oară a dovedit științific persistenta populației dacice în epoca romană și cea a substratului, a elementelor autohtone în limba română. Justețea deplină a acestor teze, chiar dacă unele etimologii pro-
(Continuare tn pag. a ll-a)
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Utecistul llie Teodorescu, reglor strunguri 
automate, se află ca și anul trecut printre 
tinerii fruntași de la Întreprinderea de meca

nică fină — Sinaia.
Fotografiile VASILE RANGA

Deși a absolvit de curind școala profesională, 
utecista Constanța Oniga — rectificator — se 
află la ..panoul de onoare“ al Întreprinderii 

de mecanică fină — Sinaia.

La panoul de onoare al „Scìnteli tineretului“

MARȚI

9 MARTIE

JURNAL DE ÎNTRECERE
ÎN CENTRUL 4 TENTIEI-ÎNNOIREA PRODUCȚIEILa întreprinderea de mecanică fină București, unde au fost asimilate in cincinalul trecut peste 3 000 de tipo- dimensiuni de aparate și scule, se acordă în continuare atenția cuvenită înnoirii producției, obiectiv esențial al noului cincinal. Muncitorii, inginerii și tehnicienii unității și-au propus ca, prin îmbunătățirea structurii sortimentale, în 1980 ponderea

produselor noi și reproiectate să dețină 85 la sută din valoarea totală a producției globale industriale. Atingerea acestui obiectiv are la bază atît măsurile întreprinse pînă acum, cum ar fi dotarea cu utilaje perfecționate a secțiilor, echiparea laboratoarelor cu standuri moderne de probă, cit și aplicarea altora.
RANDAMENTE INALTE IN ABATAJESpecialiștii din numeroase unități miniere acordă o atenție prioritară stabilirii pentru fiecare exploatare a celor mai eficiente căi și metode de sporire a productivității muncii, cerință majoră a cincinalului revoluției tehnico-științifice. La întreprinderea minieră Baia de Arieș, de pildă, s-a trecut la aplicarea unui program, Ia baza căruia stau și numeroase propuneri făcute în adunările recente ale oamenilor muncii, în vederea sporirii gradului de mecanizare la lucrările de încărcare în subteran, îmbunătățirii indicelui de folosire a utilajelor și timpului de lucru în abataje și la unitățile de preparare a minereurilor. Acționînd în aceste direcții, minerii întreprinderii ap reușit în primele două luni o creștere a productivității muncii cu 14,6 la sută față de prevederi, și, pe această bază, o producție globală suplimentară a cărei valoare depășește 3,4 milioane lei.
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Toate forțele
satului pe cîmp.

la executarea cit
mai urgentă a

lucrărilor de sezon

yy LUNA AGRICULTURII MEHEDINȚENE“yIn aceste zile se desfășoară în comunele județului Mehedinți un ansamblu de litico-educative, cultural-artistice nilor muncii de genericul ..Luna mehedințene“. nea acțiunilor baterile care
manifestări po- științifice și dedicate oame- pe ogoare, sub agriculturii Din multitudi- enumerăm dez- se bucură de un profund interes în rîndul participanților : ..Dezvoltareaintensivă și multilaterală a a- griculturii socialiste în lumina Directivelor Congresului al XI- lea al Partidului Comunist Român“, „Preocupări actuale pentru sporirea potențialului de producție al pămîntulul prin lucrări de îmbunătățiri funciare“.

„Munca — o datorie de onoare pentru toți cetățenii comunei noastre“, brigăzile științifice, breviar economic. în scopul cunoașterii de către tînăra generație de la sate a mărețelor sarcini și responsabilități care îi revin în dezvoltarea agriculturii, a orientării și perfecționării profesionale. Comitetul județean Mehedinți al U.T.C. organizează o suită de manifestări specifice din care enumerăm : „Săptă- mîna mecanizatorului“, „Obiective noi în agricultura județului Mehedinți“, „Integrarea tineretului în munca productivă, în spiritul responsabilității sociale“, „Ștafeta vîrstelor“.

LinișteaSus, în imediata apropiere a șoselei, se afla un bungalow cu căsuțe de lemn, cochete și curate. înconjurate de straturi de flori și de multă verdeață. De-aici, de sus, din coasta bungalow-ului, ochiul acesta de apă înconjurat de munți, părea o imensă oglindă în care se reflectau deopotrivă versantele împădurite, din jur, vilele sta-
ȘT. DORGOȘAN

•'. i

în întimpinarea Congresului educației politice și al culturii

CE SE ASCUNDE ÎN SPATELE
UNUI MULȚUMITOR PROCENT 

DE PRÓMOVABILITATE
întreprinderi industriale ce patronează liceul : Rafinăria nr. 1 și întreprinderea constructoare de utilaj petrolier „1 Mai“. Pentru că plenara își propunea să dezbată activitatea în fața celor care-i îndrumă în secțiile și

U.T.C. asupra activității desfășurate de elevele liceului în cadrul laboratorului chimic al Rafinăriei nr. 1. Concluzia finală : nu și-au însușit aproape nimic din operațiile și analizele prevăzute în programă. Membrii
PLENARA ACTIVULUI U.T.C. AL LICEULUI 

„MIHAI VITEAZUL" DIN PLOIEȘTI

Am reținut din referatul prezentat plenarei de către eleva Viorica Iancu, secretara comitetului organizației U.T.C. a Liceului „Mihai Viteazul“ din Ploiești, o frază : „De fapt, cheia succesului nu o putem dobîndl făcind mereu a- precieri laudative asupra activităților noastre, ci numai găsind noi valențe ale răspunderilor și responsabilităților pe care le avem ca elevi, ca membri ai organizației noastre de tineret. Tocmai de aceea e mai bine să ținem răbojul insucceselor și să acționăm hotărît pentru eliminarea lor“. Transcriem aceste rîn- duri pentru că ele sintetizează spiritul în care s-a desfășurat plenara activului U.T.C. centenarul liceu ploieștean.Atît referatul cît și cei ce înscris la cuvînt au făcut puține referiri la succesele, de necontestat, obținute în ultimul timp în ideologică, insistînd unor niri care, breșe încă activitatea organizației. Semnificativ este și faptul că la plenara uteciștilor au fost invitați maiștri-instructori și muncitori din cele două mari

dins-au mai
activitatea politico- și de învățămînt, în special asupra neajunsuri și neîmpli- dțn păcate, um-
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• In capitala Greciei au loc ample 

manifestări dedicate țării noastre >n 
cadrul „Săptăminii culturii românești"

• Forțele stingii au obținut un impor
tant cîștig de voturi la alegerile 
cantonale franceze.

• Presa belgiană comentează pe larg „conceptul românesc" 
privind noua ordine economică internațională.

ț
I
I

• In Spania s-au înregistrat cele mai ample acțiuni de masă 
de la războiul civil încoace.
Premierul egiptean a vizitat pavilionul României la Tirgu! 
internațional de la Cairo.
Congresul P.S.I. și-a încheiat lucrările.

I
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Dezbateri in orga

nizațiile U.T.C

și în asociațiile

studenților

de Dimitrie Rachici

tn livezi au incept tăierile de 
rodire. Aparatul fotografic a 
surprins o secvență de la a- 
ceastă activitate in livada de 

piersici a I.A.S. Urlați
Foto : GHEORGHE CUCU

țiunii, trecătorii ieșiți Ia promenadă pe mal...Și tot de aici, doar de la cîțiva pași de bungalow, începea pădurea de conifere.Era dimineață și în pădure nu adia nici cea mai mică boare de vînt. Totul părea scufundat într-o liniște densă și sfîntă. Peste noapte căzuse o ploaie caldă ; iar vaporii care se ridicau printre arbori dădeau și multă ' ............liniști pină tr-un taină tut naște acea capodoperă a folclorului nostru, balada „Miorița“. Numai într-o asemenea liniște l-a putut străfulgera pe Emînes- cu raza nemuritorului său „Luceafăr“ și au fost concepute „Măiastră“ lui Brân- cuși și reactorul lui Coandă și toate creațiile care poartă în lume faima geniului românesc.Și m-am gîndit acolo, în mijlocul acelei catedrale de arbori seculari, că această 11“ niște este atît de a noastră, a românilor ! Ea emană din pămint, vine din străfundul
(Continuare tn pag. a ll-a)

mai materialitate acestei nemaiintilnite de mine atunci. Numai în- asemenea ceas de bănuiesc că s-a pu- inestimabilă

TEORIA „CONVERGENȚEI
SISTEMELOR“ INTRE

PRETENȚII Șl REALITATE

laboratoarele de practică uzinală care reprezintă o latură primordială de educare prin muncă și pentru muncă. Aurelian Ioniță, responsabilul cu activitatea teh- nico-productivă, criticînd aspru o serie de abateri de la disciplina productivă, a prezentat plenarei concluziile unui test e- fectuat de biroul comitetului

programă. Membrii biroului nu s-au mulțumit cu a- ceste concluzii, cu înregistrarea formală a fenomenului, ci au acționat ferm, în primul rînd prin investigarea cauzelor ce au condus la această situație și, implicit, prin adoptarea unor măsuri corespunzătoare. Desigur, concluziile testului au avut darul să
DAN VASILESCU

(Continuare tn pag. a Ill-a)

comuniști

• Participare activa
la viața comunei

• Direcții prioritare

Prof. univ. dr. Marin Voiculescu

Este în afara oricărei îndoieli că printre cele mai elaborate, extinse și nemarxiste lea, cele zisa“ convergență a sistemelor sociale opuse (capitalist și socia- ■ list) se înscriu, indiscutabil la loc de frunte. Pretinzînd a se distinge fundamental de celelalte teorii socio-economice, politice, doctrina convergenței, ale cărei începuturi depășesc trei-patru decenii, pleacă de

controversate teorii ale secolului al XX- privitoare la „așa-

la
SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

• SFÎRȘITUL PREVIZIBIL AL UNUI ȘIR DE FĂRĂDELEGI • INFRACTORII 
ÎȘI DEZVĂLUIE IDENTITATEA • O VINĂ CARE NU ESTE NUMAI A 
VINOVAJILORE noapte. Pe străzile pustii ale lașului mai poate fi văzut doar cîte un trecător întîrziat, iar la ferestre se sting ultimele lumini. Subofițerul de miliție Dumitru Chirilă, aflat la post în magazinul Complexului comercial numărul 13, încearcă să surprindă vreun zgomot. Apoi, convingîndu-se că deocamdată nu se aude nimic, rememorează filmul acțiunilor întreprinse de miliție în ultimele două săptă- mini...O succesiune de spargeri de o îndrăzneală fără precedent, comise asupra unui mare număr de unități comerciale din oraș, a alertat toate serviciile de ordine. Nu era vorba doar de valoarea în sine a furturilor, ci și de faptul că magazinele atacate peste noapte trebuiau închise a doua zi, pentru cercetări, astfel

încît se puteau produce perturbați! în ritmul de aprovizionare a populației. Infractorii operau cu mănuși, recurgeau la soluții dintre cele mai ingenioase și urmau, în alegerea obiectivelor, un itinerar imprevizibil. Dar
aveau în față rezultatele trierii minuțioase a sute de „nume“, dar printre ele nu figurau și cele ale vinovaților. In mod firesc, s-a ajuns la concluzia că aceștia nu erau nici recidiviști și nici nu își trădau în vreun

Viață dublăprincipalul motiv pentru care incă nu putuseră fi identificați era altul, și anume desăvîrșita lor absență din rindul suspec- ților. Șeful miliției județene, colonelul Dumitru Popescu, care preluase direct conducereaperațiunilor de investigare și urmărire. și maiorul Mihai Micu, șeful serviciului judiciar,
o-

fel, la lumina zilei, îndeletnicirile nocturne. De aceea, pentru prinderea lor a fost adoptată o stratagemă mai rar folosită : miliția a instalat. în cele mai importante unități comerciale, posturi-capcană, iar gestionarii, la închiderea magazinelor, simulau, conform consemnului, o comportarli neglijentă, ner.iai-

verificînd încuietorile și comuni- cindu-și unul altuia, cu voce tare, valoarea fictivă a sumelor rămase în casele de bani. Trecuseră douăsprezece zile de la organizarea acestei „așteptări“, febrilitatea de la început se transformase în rutină, dar oamenii ordinii publice nu abandonaseră încă lupta cu minutele, cu orele, cu zilele.în timp ce se gîndește la toate acestea, Dumitru Chirilă continuă să „scruteze“, dacă se poate spune astfel, liniștea din jur. Deodată, din spatele clădirii, se aude un scrîșnet înfundat, care ar putea fi atribuit instalației frigorifice dacă... dacă n-ar fi urmat de pași. Cu multă precauție, subofițerul de miliție se îndreaptă spre sursa de zgomot și descoperă că ușa uneia dintre magazii a fost forțată, infractorul (infractorii ?) a intrat prin ea în magazin și că imediat după aceea a pătruns în altă magazie. Ușa acesteia
ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare fn pag. a ll-a)

premisa existenței (vizavi de sistemul capitalist) a sistemului socialist și a evoluției sale în lumea contemporană. în a- naliza convergentologilor, sistemul socialist este apreciat ca un termen de comparație cu sistemul „liberal“ dar în nici un caz ca o șansă spre care s-ar îndrepta evoluția societății în viitor. încă în lucrările mai vechi ale unor cunoscuți doctrinari nemarxiști, cum ar fi Piti- rim Sorokin și Wiliam Rostow, sau ale unor reprezentanți mai recenți ai apologeticii capitalismului precum Jean Tinbergen, John Galbraith, Raymond Aron, se pornește de la premisa că dezvoltarea celor două sisteme sociale evidențiază aspecte, trăsături, în prezent și în perspectivă, comune sau parțial similare care ar atesta teza că de pe acum sau în viitor cele două structuri se suprapun sau se vor suprapune. O parte dintre susținătorii „convergenței“ recunosc că despre o asemenea a- propiere sau „interferență“ va putea fi vorba numai peste cîțiva ani sau decenii.Sub aspect economic, autorii convergenței evidențiază existența unor aspecte comune, cum ar fi producțiile sporite, productivitatea muncii ridicată, similitudinile structurilor economice, nivelurile de trai in continuă prosperitate etc, în al doilea rînd, din unghiul de vedere tehnologic, sînt relevate : revoluția științifică și tehnică, similitudinea în modalitățile de investigare a realităților economice, social-politice etc., în maniera conducerii, la nivel macro și micro social — în temeiul cuceririlor științelor, pe de o parte, și al tehnicizării societății ca atare, al trecerii omenirii de
țContlnuare in pag. a III-a)
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CULTURĂ ■

Nu numai luna martie
întreabă Cornelia Rădulescu. Răspunde Elvira Nițescu, mais- tră la întreprinderea de piese de radio și semiconductor! Băneasa. „Ce calități trebuie să aibă un maistru ?“ Răspuns : „Să fie bine pregătit atit pe linie de producție, cit și pe linie sufletească“. „Cum izbutiți propiați atît de mult care vă sint ucenice ?“ „Fiica vreun eu nu să-mi simtă simt ele că le ascult, că le aștept...“ „V-ați întrebat de ce vă iubesc fetele ?“ Răspuns : „De unde știți că mă iubesc ?“ „Se spune că le sînteți ca o mamă“. „Nu, eu nu le sint chiar ca o mamă. O mamă nu poate fi suplinită de nimeni. Doar o părticică...“. „Și totuși cum obțineți rezultate atit de bune ?“ „Cred Că... să zic câ reușesc... știu eu ?“ „Simțiți că îmbătrîniți ?“ „Da. Dar cu atîta tinerețe in jurul meu...“.întreabă Alexandru Stark. îl răspunde Maria Surdean, care a fost timp de 25 de ani președinta comitetului sindical de la fabrica „Metaloglobus“. Mărturisirile ei — întrerupte de inspirate, dar foarte lungi comentarii ale reporterului (se pare că niciodată nu vorbesc mai mult decît de Ziua femeii !) — încheagă o poveste emoționantă, așezată sub semnul unei idei centrale, de mare forță : „Dac-am făcut ceva în viața mea este că... am pretenția că... am trăit totdeauna pentru alții." Iat-o în 1939, anul cînd în fabrică a avut loc o grevă cu importanță pentru întreaga mișcare muncitorească : „Doream niște condiții mai bune de muncă, pentru că trebuie să știți că.

să vă a- de fetele Răspuns : niciodatămea n-a avutsecret față de mine. .Dar i-am cerut niciodată spună ceva. Totul e să singură nevoia. Fetele

dacă m-aș referi la atelierul de fermoare la care lucram, era o magazie în care... Pe jos era ciment. Ne înghețau miinile pe ciocanul cu care lucram. Ne înveleam în ziare pantofii sau șoșonii cu care eram încălțați. Ce să vă mai spun ?“ Ziare învelind șoșonii, ziare așezate sub hainele de lucru, să țină de cald — un crîmpei din istoria exploatării, sau poate și din istoria frigului și (de ce nu ?) din is-
CRONICA T.V.
de Florin Mugur

bărbații

toria ziaristicii. Ani de război și de lipsuri îngrozitoare. în care ziarul devenea un obiect cu ajutorul căruia te puteai încălzi... în 1944 e aleasă în primul comitet sindical din anii noștri. „Am fost eu puțin surprinsă atunci, am zis că de ca eu și nu alții poate mai în virată, pentru că trebuie să știți dumneavoastră că eu atunci am avut douăzeci și... Să nu mint ! Cîți ani am ? Să zic exact : dacă m-am născut în '20... Am protestat deci : de ce eu și nu alții. Nu, au zis, tu, Maria, pentru că tu ești mai isteață dintre noi ! Ziceau ei. Cit eram eu de isteață 7“ Fabrica s-a modernizat, și-a sporit și și-a diversificat mult producția. „Am reușit să rezolvăm și o problemă — mică, la prima vedere, dar în- trebați-le pe femei cîte necazuri n-a produs. E vorba de fermoare. Să vă povestesc. M-am dus și eu acum cîțiva ani la magazinul «Victoria». Acolo, în hol, unde se vind și fermoare, lume/

I DiSEEA MARȚIANĂ

multă, îngrămădeală mare. «Da- ți-mi un fermoar de 20 !» «N-a- vem !» «De 25» «N-avem !» La care două persoane au început să înjure pe cei ce fac fermoare, care-or fi ăia... N-a fost ușor să rezolvăm problema asta, a fermoarelor...“ După douăzeci și cinci de ani. Maria Surdean nu a mai fost aleasă președintă. Iese la pensie. „Noi. aici, la fabrică, nu producem oțeluri, nici materiale de construcție, nici mașini complicate. Dar în socialism trebuie să fie frumoase și jucăriile !“ Primește, din partea tovarășilor de muncă, un mare buchet de flori și jucării pentru cei doi nepoți ai ei.Pentru că ne aflăm în luna martie, nu în ziua de întîi și nici in ziua de opt, ci în martie, una dintre cele douăsprezece luni ale anului care sînt în mod firesc și luminos închinate atît femeilor, cit și bărbaților, dar în primul rind lor, celor care ne fac viața mai frumoasă, ne-am oprit la chipurile femeilor care au apărut în ultimele reportaje ale televiziunii, încercînd să ne retragem — noi și cuvintele noastre — în umbră. Să spunem un cuvînt de dragoste și de recunoștință și Alexandrinei Șerb, mecanic de locomotivă electrică, din emisiunea Portretul unei femei, precum și soțiilor de a- viatori cărora le-a fost dedicat un reportaj din cadrul emisiunii De strajă patriei și să ne mărturisim sentimentele de admirație pe care le avem față de colegele noastre telecronicare (sau tele-cronicărese), sfîrșind cu un citat din volumul despre condiția femeii al Ecaterinel O- proiu, „Trei ori opt plus Infinitul“, excelentă carte de literatură. Vorbește Ana Bodea, sudor electric : „Nu-mi lipsește nimic. Anul ăsta bag lumină și tencuiesc casa. O să-mi pun la punct casa și poate o sesc un soț care voi el. Nu am pretenția nă-n palmă, că niciministru, azi, nu se țin în palmă. Nici nu vreau să mă laude ce-am făcut, ci numai să se gîn- dească în sinea lui. (...) Nu sînt eu un bărbat, că dac-aș fi bărbat aș face o femeie să plîngă șapte zile și să vină desculță după mine pînă la capătul lumii...“

să-mi gă- merita de să mă ți- soțiile de

■ »igll i
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:
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ALBUM
DIN COLECȚIA 

DE ARTĂ PLASTICĂ

A U.T.C.
„Tinere cooperatoare" este 

titlul lucrării lui Mihai Rusu, 
Intilnim aici, ca și in alte lucrări 
ale pictorului, un elocvent dis
curs despre energia creatoare a 
tineretului, noblețea idealurilor 
sale, puritatea și frumusețea lui 
sufletească. Rostit cu simplitate, 
cu un deosebit simt al firescului. 
Portretele sint conturate cu o 
mare austeritate sintetică, cu în
țelegere pentru condiția mediului 
lor (și de aceea fără a apela la 
„însemnele“ pitorești ale acestu
ia), cu sinceră afecțiune. Pictorul 
apus în aceste portrete bărbăție 
și delicatețe, luciditate și vis, con
centrare și surîs. „Poza“ portre
telor pare și ea împrumutată 
dintr-un arsenal tradițional, 
consacrat. Modul specific de sti
lizare. tonurile luminoase, gra
date după o știință ce are afi
nități cu procedeele op-art-ului. 
le apropie insă de sensibilitatea 
plastică modernă. Le conferă o 
ingenuitate aparte la care con
curează neașteptat și propensiu
nea pentru monumental.

semâiaîcie »iarsiî«i
BIBLIOTECA DIN BACIA

FUNCȚIONEAZĂ

V.

VIAȚA BATE LA UȘA

întîmplărea face ca începutul acestei rubrici despre literatura science-fiction să coincidă cu a- pariția in librării a unui volum antologic „Odiseea marțiană. Maeștrii anticipației clasice“, volum întocmit și comentat de Ion Hobana. Semn bun, zic eu, pentru că volumul vine să prefațeze nu numai rubrica, ci și inițierea in specificul acestui gen, și e bine atunci cind o poți lua cu începutul, semnificație nici părut, la Editura populara colecție rind. și astfel, imensa audiență de care se bucură acest fel de literatură.Antologia lui Ion Hobana are și un subtext polemic : încearcă să spulbere vălul de scepticism ce s-a instaurat în jurul genului (e adevărat, compromis de mulțimea de nechemați, dar în ce domeniu artistic nu se întimplă la fel ?). Selecția a operat astfel printr-o axiologizare a producțiilor, iar ceea ce ni s-a o- ferit reprezintă într-adevăr capodopere ale genului Sint cuprinse arii tematice dintre cele mai diverse : unele povestiri fiind tangențiale fantasticului pur (H.G. Wells — Oul de cristal), altele fiind o meditație asupra problematicii umane în raport cu progresul științific, atingînd astfel parabola (Jules Verne — Eternul Adam), altele dovedind o interesantă aplicare a modului în care știința devine ficțiune (Kurd Lasswitz — Cum l-a răpit diavolul pe profesor), cu „Psaltirea din Mainz“ de Jean Ray ne găsim în plină atmosferă a tulburătoarelor gende despre „blestemele rii“.Literatura, în esența ei, cupă de om. de realitatea de profundele probleme ale e- xistenței umane. încercarea de a palpa lumea viitorului sau a trecutului a creat science-fiction. Dîn acest punct de vedere literatura de anticipație trebuie să se supună rigorilor metodologiei literare. Orice argumentare ce ține de știință, invocată pentru a salva un rebut literar, nu trebuie, luată desigur în considerare. Revendicîndu-se de la literatură, povestirea sau romanul de anticipație trebuie să se supună unei poetici. Dar există oare o poetică a literaturii de anticipație ? Din cîte știm nu se poate răspunde afirmativ, dar elemente constituibile într-o poetică se pot găsi. Cităm (din „Antologie...“) pe Maurice Re- nard: „...autorul nu trebuie șă săvârșească nici o greșeală. Din clipa în care i-am acceptat su-

Nu e lipsit de faptul că a a- Minerva. în B.P.T., legife-

le- mă-se ci- sa și

poziția inițială, el are datoria de a evita cea mai măruntă eroare de judecată, opera sa situîn- du-se astfel la nivelul poveștilor cu zîne. O logică inflexibilă trebuie să guverneze acțiunea...“. Să-1 mai cităm și pe Ion Hobana : „Dacă literatura știin- țifico-fantastică ar urmări într-adevăr, în primul rînd, să imagineze fapte extraordinare și acțiuni aventuroase, ar merita să poarte „stigmatul u- nui gen considerat inferior“ (p. 108). Așadar : verosimilitate (logic în imaginar) și sens. Două dintre povestirile din actualul volum întrunesc, pe deplin, calitățile genului. Prima este „Cum l-a răpit diavolul pe profesor“ a lui Kurd Lasswitz. Povestirea folosește ca dezvoltare și rezolvare a narațiunii teoria i " curb. Lasswitz rezolvă ingenios principalele mente în demonstrarea vehiculul cosmic este dintr-o substanță ce nu influența forțelor gravitaționale pentru a naviga numai în linie dreaptă, de asemenea el nici nu se pulverizează la viteze mai mari decît viteza luminii. In lupta dintre miracol și rațiune învinge temeiul logic : dracul a putut construi un astfel de vehicul, dar nu poate găsi rezolvare reîntoarcerii în sistemul solar, deși a navigat în linie dreaptă. Umorul blînd. tonul degajat al povestirii și puterea de sugestie sînt adaptate perfect extraordinarului.A doua povestire ce ne-a reținut cu deosebire atenția este „Eternul Adam" a lui Jules Verne. Ne intilnim în povestirea Iui Jules Verne cu o idee de mare circulație, indiferent de modul în care a fost ea numită: eterna reîntoarcere, teoria catastrofelor geologice etc. Ceea ce impune însă în această povestire este caracterul ei deschis, realizat printr-o modalitate artistică demnă de orice alt mare autor.Alcătuită cu mult spirit de dișcernămint, cp un comentariu fin și o aparatură informativă foarte solidă, „Antologia...“ lui Ion Hobana demonstrează exact ceea ce-și propusese : literatura de antiiipație, în formele ei superioare, nu este un gen minor.
CONSTANTIN STAN

Articolul „Anul, bibliotecarul și... inventarul", publicat în ziarul „Scînteia tineretului“ nr. 8 300 semnala o situație nefirească. Datorită faptului că în postul de bibliotecar erau numiți oameni fără pregătirea necesară. fără pasiune și chemare, timp de șase ani responsabilitatea a trecut de la unul la altul, timp în care biblioteca a fost mai mult închisă. Articolul sublinia necesitatea ca în postul de bibliotecar să fie numit un cadru bine pregătit profesional, cu profil moral-politic corespunzător, care să înțeleagă importanta sa misiune de factor in rîndul sătenilor.„într-adevăr — ne varășul Petre Stoican, tele Comitetului de

pentru aplicarea lui. ajungîn- du-se la stările de lucruri cuprinse în articolul amintit. în prezent operația de predare- primire a fondului de carte al bibliotecii este încheiată, bibliotecar fiind numit tovarășul Mi- ron Munteanu, profesor de istorie". Sîntem asigurați că se vor lua toate măsurile „pentru ca pe viitor asemenea lucruri să nu se mai repete".
CONSTRUCTORII S AU

MOBILIZAT OPERATIV

educativscrie to- președin- cultufă și educație socialistă al județului Hunedoara — după1 apariția Decretului nr. 189/1974, Consiliul popular Băcia. biblioteca județeană, Comitetul județean de cultură și educație socialistă n-au acționat cu destulă energie

La scurt timp după darea în folosință a blocurilor destinate muncitorilor noului Combinat de ciment de la Hoghiz, județul Brașov, unele subsoluri s-au umplut de apă. pereții au fost atacați de igrasie, instalațiile de apă și căldură au rămas doar elemente decorative. Toate acestea și multe altele au fost a- duse la cunoștința Trustului de construcții industriale Brașov prin intermediul articolului „Constructori care nu prea construiesc și beneficiari care nu prea beneficiază“ (apărut în nr.

8 297 al ziarului nostru). în răspunsul adresat ziarului. T.C.I.- Brașov precizează : „S-au executat toate remedierile și completările la centrala termică, astfel că aceasta a fost recepționată și predată beneficiarului. Privind sistemul de alimentare cu apă potabilă, s-a întocmit un grafic de execuție astfel incit să poată fi recepționată și această lucrare și predată beneficiarului. Problema infiltrațiilor cu apă a fost soluționată. T.C.I. consideră intervenția ziarului eficientă deoarece atit beneficiarul, proiectantul, cit și unitățile de execuție ale T.C.I. s-au mobilizat mai operativ în rezolvarea problemelor deficitare privind buna funcționalitate a utilităților din acest cvartal. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat — se arată in răspunsul primit — și ne angajăm să urmărim în continuare realizarea programului stabilit prin cial apă, încă

• Virgil Maier, Aiud: Din moment ce ai studiat economia politică în liceu, firește că ai dreptul să alegi ca probă de concurs această disciplină, dar, așa cum bine gîndești, nu ai dreptul de opțiune pentru disciplinele Drept și Conducerea consiliilor populare. La a doua întrebare răspunsul este afirmativ ; ne interesează și chiar dorim să primim un articol al tău în calitate de secretar al comitetului U.T.C. — de la un grup școlar cu 43 de organizații U.T.C. și un efectiv de 1 483 de uteciști. Sintem însă nedumeriți, cum se face că secretarul U.T.C. al Grupului școlar metalurgic — Aiud, elev în anul I al școlii postliceale, este pe punctul de a dezerta de la școală, la vară, pentru un nou concurs de admitere la facultate — la Drept ? De ce acest secretar U.T.C. — adică tu — s-a înscris numai temporar la o școală postliceală ? Te-ai întrebat ce vor spune uteciștii despre un asemenea secretar U.T.C. care a irosit un an, petrecut așa, în trecere într-o școală oarecare. Nu e o morală: ci o încercare de a te pune pe gînduri.• Maria Stoian, Buzău : Totuși, numai cercul militar teritorial poate să-ți indice dacă poți fi primită ori nu, din județul tău, să te pregătești pentru cariera militară.• Coca Cristina Ferea, Domnești, Vrancea : Te poți înscrie la un liceu sanitar, dar în județul tău nu funcționează un a- semenea liceu, îneît trebuie să te gîndești — dacă ții neapărat să te dedici unei profesii sanitare — la un liceu din alt județ. De pildă, poți alege Liceul sanitar din Bacău, aflat pe strada Grivița Roșie nr. 35. Liceul sanitar te pregătește să lucrezi în sectorul sanitar și de ocrotire socială. în mod normal, nu se pune condiția înscrierii la un concurs de admitere, ori să ai o anumită medie de promovare a clasei a VUI-a pentru a fi primită în anul I la sanitar — ca și în oricare alt liceu, dealtfel. Te avertizăm însă asupra

unei realități : experiența ultimilor ani arată că la liceele sanitare se înscriu mai mulți candidați decit numărul locurilor planificate ; în această situație. departajarea celor care vor deveni elevi ai liceului, pe numărul de locuri stabilit, se face prin organizarea probelor de verificare a cunoștințelor — în cazul liceului sanitar la : matematică, și. la alegere, limba română, fizica ori chimia, probe constind în lucrări scrise și numai din materia clasei a VIII-a. Tovarășa ori tovarășul diriginte nu v-a acordat consultații pe a- ceastă temă, a viitorului vostru de liceeni ? Cereți-i s-o facă.• Gli. Cocaină, București : Nu, la Facultatea de drept n-au intervenit alte modificări în afara eliminării probei orale. Numai la unele facultăți, puține, cum ar fi cele din domeniul economic, au survenit unele schimbări în structura unor discipline de concurs. Te interesează condițiile de participare la concursul de admitere pentru cursurile fără frecventă. Nu precizezi însă pentru ce facultate. Transcriem aici, pentru orice eventualitate, condițiile impuse de Facultatea de drept. Singura modificare — in privința concursului la învățămîntul fără frecvență — este aceea că absolvenții liceelor care vor să candideze la specialitățile Drept și Drept economic administrativ trebuie să facă dovada că lucrează în cîmpul muncii de cel puțin doi ani și nu un an ca pînă acum ; îți este necesară și recomandarea din partea organizației de partid ori a organizației U.T.C. din care faci parte. Nu este vina noastră că v-am oferit două informații neonorate cu privire Ia data apariției broșurii „Admiterea în învățămîn- tul superior — 1976“, ele ne-au fost furnizate de direcția de resort din M.E.I. La această dată, broșura a apărut, poți s-o procuri de la centrele de difuzare a presei.
LUCREȚIA LUSTIG

graficul de execuție, în spe- lucrările de alimentare cu care la ora actuală nu sînt finalizate“.
Redactorul rubricii 

DOMNIȚA VĂDUVA

B. P. HAȘDEU
Șl DACO-GEȚII

(Urmare din pag. I)spațiului în mod impedi- . teoriei: alcătuit suferă

pe toți autorii science-fiction, fi comentați in pagină, să neP.S. Rugăm de literatură care doresc a acest colt de trimită cărțile la redacție. Le mulțumim anticipat.
NOI AVANTAJE PENTRU PRODUCĂTORII CARE 

CONTRACTEAZĂ PRODUSE AGROALIMENTARE PRIN 
UNITĂȚILE COOPERAȚIEI DE CONSUM

• Avansurile bănești ce se acordă Ia încheierea con
tractelor pentru porcine, ovine, păsări, iepuri de casă, 
miere, legume și fructe se majorează de la 45 la sută la 
60 la sută din valoarea produselor contractate.

• Se majorează cantitatea de 143 kg porumb ce se 
acordă producătorilor care contractează cu unitățile coo
perației de consuni livrarea de porci de peste 110 kg astfel:

— 200 kg porumb la prețul cu amănuntul producăto
rilor care contractează un porc și primesc purcei de la 
C.A.P. sau alte unităti 1

— 250 kg porumb la prețul cu amănuntul pentru fie
care porc contractat producătorilor care contractează doi 
sau mai mulți porci și primesc purcei de la C.A.P. sau 
alte unități ;

— Contractanții care își asigură purceii din gospodăria 
personală sau direct primesc 250 kg porumb la prețul cu 
amănuntul pentru un porc contractat;

— Producătorii care contractează doi sau mai mulți 
porci, asigurîndu-și purceii direct, primesc cîte 300 kg 
porumb pentru fiecare porc livrat.

SĂ DISCUTĂM DESPRE 

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

puse de Hașdeu s-au dovedit greșite, avea să fie confirmată cu prisosință de descoperirile și cercetările ulterioare și se poate afirma, fără teama de a greși, că va continua a fi confirmată și de cele viitoare.Problema supraviețuirii mentului tentei limba prima temir.Ideea. „extirpării“ dacilor, susținută de unii, era evident absurdă și a fost combătută de savanți obiectivi ai vremii, cum au fost Fr. Schuchardt. îmbrățișată continuității lor de baștină, în primul de R. Rosler și apoi de urmașii săi. ale căror scopuri, cu totul altele decît cele științifice, nu sînt greu de ghicit. Susținători ai unor asemenea aberații, ai unor asemenea absurdități cu toată evidența dovezilor din diverse domenii, se mai găsesc și azi.Bogdan Petriceicu Hașdeu, încă de tînăr, a combătut asemenea exagerări. El dovedește netemeinicia „exterminării“ dacilor. Interpretează și comentează corect textul lui Eu-

ele- daco-getic și a exis- unor cuvinte dacice in română fusese formulată oară de Dimitrie Can-
Miklosich sau H. în schimb ea a fost de adversarii tezei românilor în țara, rînd

tropius și demonstrează putință de îndoială este vorba despre o sertare a Daciei de locuitori ci de o împuținare a acestora care este cit se poate de firească în urma a două crîncene războaie.Persistenta autohtonilor sub ocupația romană, la vechile lor vetre, Hașdeu o dovedește în chip strălucit cu ajutorul textelor autorilor antici contemporani cu evenimentele : Pausanias, Appian sau Dio Cassius.în dovedirea aceleiași teze Hașdeu face dovada persistenței în limba română a unor cuvinte dacice, a substratului autohton. Cu privire la acest subiect Hașdeu va face în bună măsură muncă de pionierat și ca atare nu lipsită de greșeli. El are marele merit de a nu se fi mulțumit să considere ca autohtone doar cuvintele ce se întîlnesc în limba română și în cea albaneză, cum au făcut-o predecesorii săi sau învățații străini contemporani, ci voia să identifice (calea s-a dovedit rodnică) și alte cuvinte dacice care lipsesc din albaneză dar pot fi regăsite în limba tracică mai bine-zis a elementelor păstrate din limba tracică. Ideea lui Hașdeu era aceea că dialectul dacic al limbii tracice nu se păstrează decît în limba română și în consecință limba română
IN ATENȚIA CITITORILOR

fără că nu de-

trebuie considerată, deși secundară, ca primară pentru elementele dacice care sint comparate direct cu sanscrita, zenda, greaca. celtica, lituaniana și altele. Cit de justă este o asemenea idee și metodă de lucru a dovedit-o Hașdeu însuși și mai ales cercetările ulterioare.O contribuție deosebită cu implicații majore în problema stabilirii spațiului de geneză al românilor Hașdeu o va aduce în studierea raporturilor dintre limba română și cea albaneză.Constatînd numeroase și importante asemănări intre cele două limbi. Hașdeu a demonstrat în același timp și diferentele existente între ele ajungînd Ia concluzia că „limbile română și albaneză sînt două dialecte deopotrivă traco-latine, dezvoltate însă pe o cale individuală nedependinte“.Scopul pentru care Bogdan Petriceicu Hașdeu a depus atîtea eforturi în a demonstra existenta substratului autohton dacic în limba română era dovedirea persistenței, a supraviețuirii e- lementului daco-getic după cucerirea romană și formarea poporului român dintr-un strat roman și un substrat daco-getic ce a trăit dintr-un început și continuu pe pămintul pe care-1 locuiește și azi.Cită dreptate a învățat, chiar dacă considerațiile saledintr-un domeniu ori altul s-au dovedit neîntemeiate, ne-o dovedesc cu prisosință rezultatele dobîndite de cercetarea științifică românească de azi.

Liniștea
(Urmare din pag. I) istoriei, identificată cu însăți ființa noastră națională, cu însuși sufletul poporului deschis totdeauna spre cinste și omenie în care să-și manifeste geniul său creator înnobilat cu atîtea valențe. Și m-am gîndit că cele mai multe dintre bătăliile purtate de români de-a lungul veacurilor, sub marii voievozi, au fost tocmai pentru apărarea, odată cu pămintul străbun, a acestei liniști sfinte, atît de specifice nouă, unui întreg popor de creatori. Cînd „codrul clocotea de zgomot și de arme și de bucium“, cînd focuri mari se aprindeau pe creste in vintul restriștii, era semn că invadatorul pătrunsese în țară : venise din nou să răpească liniștea minelorSărea mare șilungați ; și-n liniștea relativă lor, de abiamotive de cusături pe ii și sumane, iar In crestătura frumoaselor porți se ivea din nou, printre înflorituri, semnul soarelui.

poienilor, tihna că- și a sufletului, atunci cu mic cu cotropitorii erau a-
avut marele unele dintre de amănunt

ce se așterne» Pe urma se zămisleau cìntecele vitejie despre luptele terminate, se creau noi

Librăria „Cartea prin poștă" din București str. Serg. Nuțu 
Ion nr. 8-12, sector 6 anunță reluarea activității de difuzare a 
cărții și a discurilor.

Cititorii care au expediat comenzi pină la 1 februarie 1976 
și care nu au reușit să-și procure cărțile dorite, sint rugați să 
revină cu comenzi noi.

Colectivul librăriei „Cartea prin poștă" asigură onorata 
clientelă că va lua toate măsurile cuvenite pentru a asigura o 
servire promptă și conștiincioasă a celor interesați cu cărți, 
discuri și manuale școlare.Direcția de radioși televiziune București

Calea Victoriei nr. 37 — sector 1 
Corp B — Palatul Telefoanelor

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ

• Tehnician constructor

• Electromecanic specialist

încadrările se fac conform Legii 12/1971.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul personal- 

învățămînt-retribuire — telefon : 16 54 22.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI
ANUNȚA

scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice :I. FACULTATEA DE ECONOMIA INDUSTRIEICONSTRUCȚIILOR ȘI TRANSPORTURILORa) Catedra de Conducerea, organizarea și planificarea unităților industriale• Lector, poz. 3, nele : Conducerea, zarea și planificarea lor economice ; economice.• Lector, poz. 6, na : Organizarea șî carea întreprinderilor dustriale.• Asistent, poz. 35, plinele : Conducerea, nizarea și planificarea întreprinderilor industriale ; A- provizionarea tehnico-mate- rială.II. FACULTATEA DE CIBERNETICA ECONOMICĂ ȘI STATISTICĂa) Catedra economică• Asistent,
Candidafii . _ ... ________ _________,____ _ ______ _

tului Academiei de studii economice din București, Fiaț-i 
Romană nr. 6, cererea de înscriere împreună cu actele pre
văzute de Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic 
din R. S. România, publicat în Buletinul Oficial partea I 
nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului Edu
cației și invățămintului nr. 84 539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt supe
rior sint obligați să comunice în scris, rectorului acesteia, în
scrierea la concurs.

Termenul de înscriere pentru posturile de lector este de 30 
zile iar pentru posturile de asistent este de 15 zile de la data 
publicării anunțului în Buletinul Oficial partea a IlI-a.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 
12—14 la secretariatul rectoratului.

discipli- organi- unități- Proiectediscipli- planifi- in-discl- orga-

de Cibernetică

plina : Limbaje de programare.III. FACULTATEA DE COMERȚa) Catedra comerțului și• Asistent, plina : Marketing.b) Catedra de Merceologie• Lector, poz. 28, disciplinele : Metode fizice șichimice de analiză a mărfurilor ; Merceologia produselor alimentare.c) Catedra de Limbi străine• Asistent, poz. 44, disciplina : Limba engleză.« Lector, poz. 56, disciplina : Limba rusă.IV. FACULTATEA DE ECONOMIE POLITICA ȘI PLANIFICAREa) Catedra de Economie politică• Asistent, poz. 43, disciplina : Economie politică.

de Economia marketingpoz. 20, disci-

poz. 45, discila concurs vor depune la secretariatul rectori- 
i. Piața

(Urmare din pag. 1)este de asemenea întredeschisă. Dînd-o la perete și aprinzînd, cu cealaltă mînă, lumina, Dumitru Chirilă năvălește în încăpere, surprinzînd în ea un necunoscut care tocmai., gustă dintr-o bucată de șuncă. II somează să se predea, îl conduce spre telefon, dar, în drum, infractorul încearcă deodată să fugă și. drept urmare, este împușcat în picior. In cădere, strigă : „Titi, nu mă lăsa !“ Vasă- zică, în magazie exista și un complice, ascuns probabil, în momentul descinderii, după ușă. Cu riscul de a fi atacat pe la spate de către acesta, subofițerul acordă rănitului primul ajutor, făcînd astfel dovada, în împrejurări dramatice, a unui profund umanism. în timpul a- cesta, „Titi“ fuge din magazin și dispare în noapte. I se află însă adresa și, înainte ca el însuși să ajungă acasă, în locuința sa sînt postați deja cîțiva milițieni, care îi fac o primire adecvată. în modul acesta, o- perațiunea ia sfîrșit. Cei doi tineri arestați vor compărea în fața instanței de judecată și vor da socoteală pentru faptele lor. Cine sînt însă ei ?Primul răspuns la această întrebare l-am primit tot la miliție. Am aflat astfel că „Titi“ este Titi Lefter, că are o soție, Rozica, în vîrstă de douăzeci de ani și o fiică, Elena-Daniela, de numai șase luni, și că locuia în cartierul Mircea cel Bătrîn, bloc R5, scara B, apartament 3. Celălalt spărgător se numește Ionel Movilă, este necăsătorit și domiciliat pe Aleea Rozelor, la numărul 8. Ambii infractori sînt născuți în 1953 și, în ultimul timp, lucrau ca sudori la întreprinderea mecanică a agriculturii și industriei alimentare din Iași.Dincolo însă de aceste date de dosar, mă interesa identitatea morală a celor doi tineri. De aceea, am stat de vorbă atît cu ei, cît și cu cîțiva dintre oamenii care i-au cunoscut sau, mai bine spus, care ar fi trebuit să-i cunoască îndeaproape.Ionel Movilă este sigur pe el și distant, chiar și în situația deloc veselă în care se află, și, în cursul convorbirii, încearcă să transfere vina asupra „fratelui său de cruce“ („prin a- ceastă formulă — îmi explică maiorul Mihai Micu — infractorii au obiceiul să-și «consacre» legătura și, implicit, să se asigure reciproc că nu se vor trăda niciodată“ !), pe care îl cunoaște din 1970, de la școala de reeducare :— EI a fost cu ideea. (Lefter va susține exact contrariul !). Odată, cînd se vorbea despre niște spargeri și despre rapiditatea cu care au fost prinși spărgătorii, mi-a propus să încercăm și noi, ca să demonstrăm că n-am putea fi prinși.'Să nu ne închipuim că Ionel Movilă este chiar atît de naiv cum vrea să pară și că a furat de „amorul artei“. In locuința sa, ca și a lui Titi Lefter, au fost găsite, în afară de numeroase obiecte achiziționate cu aviditate, din bani nemunciți, teancuri de bilete de loterie care dovedesc că avea obsesia „îmbogățirii“ peste noapte. Ca să nu mai vorbim despre faptul că în magazinele din care furau, amîndoi infractorii distrugeau tot ce le cădea în mînă, dtn „plăcerea“, greu de înțeles, de a face pur și simplu rău, de a-și bate joc de niște oameni pe care nici nu-i cunoșteau.Același substrat are și poza de om copleșit de absurditatea propriilor sale fapte pe care o afișează Titi Lefter. E adevărat, el mi-a părut un tînăr mai vulnerabil psihologic, expus influențelor, dar e de ajuns să ne amintim că zi de zi, in mod

sistematic, și-a regizat, în relațiile cu cei din jur, o existență de om cinstit, pentru a înțelege că și în cazul său se poate vorbi de fățărnicie, chiar dacă de o fățărnicie ivită din slăbiciune.Pe soția lui Titi Lefter am găsit-o plîngînd, cu copilul în brațe. Povestea căsătoriei lor ? Titi Lefter i-a văzut fotografia la o verișoară de-a ei și... a plăcut-o. Peste o lună se înființau amîndoi la ofițerul stării civile.— Cum de n-ai încercat să-1 cunoști mai bine pe omul cu care urma să pleci la un drum nu de cîteva ore, ci de o viată întreagă ?— Și dacă înainte de căsătorie n-ai încercat, de ce n-ai făcut-o după aceea ? E greu de crezut că escapadele sale nocturne, banii și obiectele aduse în casă de la o zi la alta și prietenia dubioasă cu Ionel Movilă puteau trece neobservate...De cîte ori îl întrebam ce e cu viața pe care o duce mă mințea, găsea tot felul de explicații. Am avut eu o presimțire și chiar l-am rugat de cîteva ori să nu-și mai piardă timpul cu Movilă, dar...Dar.,, curiozitatea s-a oprit aici și această lipsă de răspundere in relațiile de familie a fost sever sancționată de viață.La prima vedere, tovarășii de muncă ai celor doi tineri erau mai îndreptățiți să nu-i suspecteze : în cadrul întreprinderii, Movilă și Lefter își luaseră toate măsurile de precauție pentru a rămîne în... anonimat. Totuși, mai întîrziau uneori de la program (viața de noapte își spunea cuvîntul I) și, în general, se sustrăgeau tacit preocupărilor comune, dar chiar dacă n-ar fi existat aceste indicii, de unde și pînă unde totuși în- tr-un colectiv se poate trăi în „anonimat“ ? Gabriel Ștefănes- cu, secretarul organizației U.T.C,, ce știe despre ei ?— Lefter ?! Movilă ?! Mi-i a- mintesc destul de bine...Și-i „amintește“ ca pe niște necunoscuți pe care i-a Intîl- nit în tren. La rîndul său, nici 9??s}aTnVn Pricop, directorul I.M.A.I.A., n-are cunoștință de faptul ca cei doi tineri fuseseră la o școală de reeducare și își justifică această necunoaștere prin... omenie.— Trebuie să încadrăm și astfel de tineri, pentru a le da posibilitatea să reintre în rînd cu lumea.Da, numai că o asemenea in- tenție, care în nici un caz nu trebuie părăsită, este una, și necunoașterea oamenilor este alta. Nu afirmă nimeni că ar fi cazul ca celor doi tineri să li se amintească mereu că au greșit cindva, dar de aici și pînă la â nu Ști că au greșit este o mare distanță.Intr-un oraș, și mai ales în- tr-un oraș mare, oamenii nu pot Ști’A ca intr-un sat, tot ceea ce se mtîmplă cu semenii lor. Poate că unii dintre noi ne-am încrucișat chiar drumurile cu Lefter și Movilă, întîlnindu-i pe stradă, într-un magazin sau Intr-o sală de cinematograf, fără a avea însă posibilitatea de a afla ce gîndesc. Intr-o familie sau într-o întreprindere exista insa o asemenea posibi- litate și cel care n-au valorificat-o poartă o mare răspundere. Faptul că încă apar la lumină tineri care duc o viață dublă dovedește că oamenii din ime- d‘ata„lor apropiere nu-și fac cu adevărat datoria. Dacă pedeapsa stabilită de justiție va fi aplicată exclusiv celor doi infractori, „pedeapsa“ noastră, binefăcătoare, să* fie măcar a- ceea de a medita, cu mihnire și eu conștiința culpei asupra unei asemenea indiferențe, care trebuie să facă pe deplin și cit mai curînd locul unui activ sentiment al răspunderii.
J
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AGEXnA
Telegramă adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Consiliul Național al FemeilorConsiliul Național al Femeilor a adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul zilei de 8 Martie, o telegramă în care se spune : Dînd glas gindurilor și sentimentelor milioanelor de femei de pe întreg cuprinsul patriei, permiteți-ne să exprimăm profundul nostru atașament și dragostea nețărmurită față de Partidul Comunist Român, față de conducerea sa în frunte cu _ dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiu strălucit al poporului român. Totodată, ne exprimăm via recunoștință pentru preocuparea consecventă a partidului și statului, a dumneavoastră personal, de a asigura cele mai bune condiții în vederea creșterii rolului femeii în viața economică, politică și socială a țării.Milioanele de femei de la orașe și sate au pășit în noua etapă de dezvoltare a României socialiste, care deschide în fața întregului popor o luminoasă perspectivă, vaste posibilități de punere în valoare a inițiativelor și energiilor creatoare, cu hotărîrea fermă de a contribui cu mult mai multă eficiență la efortul general pentru dezvoltarea economică și socială a țârii, pentru înfăptuirea prevederilor complexe ale cincinalului afirmării revoluției tehnico-știin- țifice, ale istoricelor hotărîri ale Congresului al Xl-lea al partidului.Cu aceeași răspundere față de viitorul națiunii noastre, ne vom îndeplini îndatorirea de onoare în calitate de soții și mame, de a ne crește și educa copiii în spiritul nobilelor idealuri ale socialismului și comunismului.Animate de conștiința înaltelpr îndatoriri ce le revin — se spune în telegramă — Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor se angajează ca, în pregătirea Congresului educației politice și al culturii, să acționeze cu toată fermitatea pentru a contribui la ridicarea nivelului politic și ideologic al femeilor, la dezvoltarea conștiinței lor socialiste, corespunzător exigențelor etapei actuale.Acționînd în spiritul politicii externe a partidului și statului nostru, mișcarea de femei din România va milita în continuare pentru întărirea solidarității și unității femeilor din întreaga lume în lupta pentru drepturi, pentru pace și progres social, pentru o lume mai bună și mai dreaptă, pentru viitorul fericit al copiilor de pretutindeni.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că împreună cu întregul popor, femeile — românce, maghiare, germane și de alte naționalități —, animate de puternice sentimente patriotice, vor face totul pentru a fi la înălțimea înflăcăratului apel pe care l-ați adresat poporului nostru, de a munci cu abnegație și înalt spirit de răspundere în măreața operă de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

în pregătirea Congresului 
educației politice și al culturii

SPECTACOLLuni după-amiază, Consiliul Național al Femeilor, împreună cu Consiliul Central al U.G.S.R., Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Comitetul municipal al femeilor București, a organizat, în sala Operei române, un spectacol festiv dedicat zilei de 8 Martie — Ziua internațională a femeii.Spectacolul — un vibrant omagiu adus milioanelor de femei din țara noastră care-si consacră cu abnegație și dăruire eforturile făuririi ■ societății socialiste multilateral dezvoltate în România, femeilor din întreaga lume, angajate în lupta pentru progres și o viață mai bună, pentru pace, securitate și înțelegere între popoare — s-a bucurat de un deosebit succes.Programul spectacolului a cuprins piese de succes din repertoriul corului de cameră „Madrigal“ al Conservatorului „Ci- prian Porumbescu“, al Ansamblului de balet al Operei române, colectivului Ansamblului „Rapsodia română“. Și-au adus o apreciată contribuție actori și soliști de frunte ai scenelor bucureștene.în încheiere, în aplauzele publicului, au fost oferite inter- preților, din partea Consiliului Național al Femeilor, buchete de flori.
TEORIA

(Urmare din pag. 1)la faza așa-ziselor „socio-struc- turi“ la aceea a „tehno-struc- turilor“, la faza societății „teh- notronice“, pe de altă parte, e- voluția în informatică ș.a.m.d. în al treilea rînd, sub aspect ideologic, se pretinde, între altele, că ceea ce mai separă astăzi cele două sisteme sociale opuse ar fi ideologiile existente, însă, realitatea, afirmă acești ideologi, demonstrează că ideologia și ideologiile nu mai joacă un rol important în societatea de azi, că tezele, ideile cu privire la natura de clasă a societății, la existența și izvorul contradicțiilor social-economice, la revoluția socială etc. — chiar dacă au fost îndreptățite pe timpul clasicilor marxism-leni- nismului — ele nu-și mai află justificarea în zilele noastre, cînd societatea „liberală“ (societatea burgheză n.n.) este caracterizată prin armonia socială și de clasă, prin consensul general dintre indivizi și stat.Fără a întreprinde aci o analiză a intenției apologetice a teoriei în cauză constatăm, între altele, că atunci cînd se încearcă o atestare a convergenței la nivel economic sint evitate cu bună știință : hatura proprietății asupra mijloacelor de producție (care rămîne o proprietate capitalistă în societatea burgheză), tipul relațiilor de producție (care rămîn, în esență, relații bazate pe exploatarea omului de către om), natura repartiției (care, cu toate modificările și îmbunătățirile intervenite, rămîne, în esență, discriminatorie, fiind o consecință a proprietății și relațiilor de producție capitaliste). Or, cum știm aceste trei aspecte : proprietate. relații, repartiție constituie in concepția marxist-le- ninistă elementele sine qua non ale constituirii claselor sociale.în genere, susținătorii teoriei amintite operează o dislocare metafizică între forțele de producție și relațiile de producție, între aspectele cantitative ale societății și calitatea, esența, natura acesteia.Adepții convergentei la nivelul tehnologic subliniază e- xistența și acțiunea revoluției științifico-tehnice contemporane in ambele sisteme dar și aci ea este privită în sine, unilateral. Ocolindu-se relația firească, dialectică dintre societate — revoluția științifico-tehnică — revoluția social-politică se a- junge la concluzii eronate, denaturate și denaturante după care, în condițiile secolului nostru, omenirea ar- putea trece de la societatea de azi (capitalistă și socialistă) la o societate mixtă, superioară —

VIZITĂLa invitația Uniunii ziariștilor, a făcut o vizită de documentare în țara noastră Naji Alloush, președintele Uniunii ziariștilor și scriitorilor palestinieni. vicepreședinte al Uniunii arabe a ziariștilor. Oaspetele a vizitat întreprinderi economice și instituții de cultură din București și Brașov, redacții ale unor ziare și reviste centrale și a avut convorbiri la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Ministerul Afacerilor Externe, Uniunea scriitorilor. Naji Alloush a fost primit luni dimineață de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La primire, desfășurată într-o atmosferă prietenească, a luat parte tovarășul Nestor Ignat, președinte al Uniunii ziariștilor.
CRONICA U.T.C.Ieri s-a înapoiat în Capitală, venind de la Amsterdam, delegația Uniunii Tineretului Comunist, condusă de tovarășul Constantin Faina, membru al Biroului Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, care a participat la lucrările Congresului organizației Tinerii in Partidul Muncii din O- landa.
„CONVERGENȚEI“numai prin revoluția științifică și tehnică, nemaifiind nevoie de revoluția social-politică, de lupta de clasă etc. Revoluția științi- fico-tehnică care, cum preciza Lenin, pregătește doar baza tehnică materială a societății, revoluția care se petrece, în e- sență, în aspectul cantitativ al societății ește „transformată“ de ctitorii convergentei în „factotum“ cu intenția vădită de a e- luda contradicțiile social-economice și politice care macină sistemul capitalist contemporan, cuprins de o criză economico- financiară care cuprinde toate sectoarele dezvoltării, în toate continentele.O analiză temeinică a proceselor și fenomenelor caracteristice structurilor capitaliste astăzi conduce la concluzia exprimată limpede de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că..... neaflăm la începutul unei noi faze a crizei sistemului capitalist, care cuprinde toate sferele vieții societății și afectează — într-o măsură mai mare sau mai mică — toate continentele. A- ceastă situație, deosebit de complexă, grăbește procesul revoluționar de schimbare a raportului de forțe, pe plan internațional în favoarea progresului social. a forțelor care se pronunță pentru o lume mai bună și mai dreaptă“... „Vechile relații interne și internaționale create de orînduirea capitalistă nu mai corespund noilor forțe de producție, dezvoltării impetuoase a revoluției tehnico-științifice. nu mai pot oferi soluții corespunzătoare — în interesul maselor largi populare, ale progresului — problemelor complexe ce preocupă lumea contemporană. Societatea omenească este tot mai mult confruntată cu contradicțiile create de orînduirea capitalistă, de politica imperialistă, colonialistă și neocolonialistă“.Substratul tendențios al teoriilor convergenței este lesne de sesizat și în cazul așa-zisei variante ideologice sau socio-teo- retice. Este clar că cele două sisteme sociale, rămînînd princl- pialmente deosebite economic, tehnologic nu pot face abstracție de ideologiile diametral deosebite după care se ghidează. Ideologia continuă să joace încă un rol însemnat și sporit în zilele noastre, avînd în vedere confruntarea directă între gîn- direa marxistă și cea nemar- xistă în contextul problemelor social-economice și politice de astăzi, prin care adepții „con- vergenți“ invită, direct sau indirect, nu la renunțarea la ideologie în general, ci, în fapt, la ideologia marxistă. Dacă societatea capitalistă de azi nu mai este despicată în clase, ci în ca-

TOATE FORȚELE SATULUI, PE CÎMP, 
EA EXECUTAREA CIT MAI URGENTA

V

Semințe de calitate, 
livrate la termenAcum, cînd pînă la declanșarea campaniei de însămînțări a mai rămas puțin timp, specialiștii laboratorului de control semințe și material săditor al județului Argeș s-au preocupat îndeaproape de procurarea necesarului de semințe pentru toate unitățile agricole de stat și cooperatiste existente în județ. Pentru a dispune în actuala campanie de semințe și material săditor din soiurile și hibrizii cei mai productivi adaptați condițiilor de climă și sol din zona respectivă, încă din vara anului trecut, specialiștii de aici au identificat și urmărit loturile semincere atît în fermele specializate, cit și în celelalte unități. Cu această ocazie s-a stabilit, la nivelul necesarului, culturile destinate a furniza material semincer. Incepînd din luna decembrie, după ce semințele au fost selectate și depozitate în condiții corespunzătoare, s-a trecut la luarea metodică a probelor pentru verificarea valorii semințelor condiție impusă la folosirea oricăror semințe. Astfel, la ora actuală, au fost verificate și s-au eliberat buletine pentru întreaga cantitate de sămînță necesară în actuala campanie. Aceasta a permis organelor agricole județene

La ordinea zilei

Pentru pomicultorii dîmbovi- țeni, care și-au propus ca în a- cest an să recolteze peste 82 000 tone fructe, aceste zile constituie o perioadă de eforturi susținute pentru pregătirea viitoarelor recolte. Raidul întreprins zilele trecute prin mai multe unități pomicole din județ a- testă seriozitatea cu care lucrătorii din acest important sector acționează pentru efectuarea la timp și de bună calitate a acțiunilor de fertilizare cu îngrășăminte chimice și organice, a livezilor, de combatere a bolilor și insectelor și de tăiere a pomilor.Pînă în prezent, stropirile s-au făcut pe 95 la sută din suprafața pomicolă, iar fertilizarea pe mai bine de 90 la sută. Totodată, au fost administrate in sol peste 1 500 tone îngrășă- 

DUMITRU DUCA

Șah pe glob

tegorii sociale aflate în armonie nu mai există contradicții, conflicte, luptă de clasă etc., dacă în fața omenirii stă șansa evoluției omenirii către o societate ideală (care, se afirmă, nu se va asemăna nici cu cea capitalistă și, în nici un caz cu cea socialistă) în temeiul exclusiv al revoluției științifico-tehnice, rezultă că nu ar mai fi nevoie de revoluția social-politică. Or, ne întrebăm nu este această suită de teze, concepții, prin ele însele o ideologie ? Nu e vorba, mai degrabă aici de o substituire de ideologii decît de renunțare la ideologie ca atare ? Evidența contradicției izbitoare între pretenții și realități prezentă și în doctrina „convergenței“ face ca ea să fie atacată nu numai de către ideologi marxiști, ci chiar din interior, de doctrinari nemarxiști.

âUinntiil
Cum au jucat selecționabilii ?Jucătorii susceptibili de a îmbrăca la 24 martie tricoul echipei olimpice în partida revanșă cu Franța au fost urmăriți cu o atenție specială in meciurile de duminică. Aprecierile martorilor oculari (observatori federali, antrenori, arbitri) privind forma sportivă și dispoziția de joc a selecționabililor sînt, în general, favorabile. Internaționalii dina- moviști s-au prezentat bine, cu un plus pentru Dudu Georges- cu — același jucător cu un rar simț al porții —, cu un minus pentru portarul Ștefan, care din 6 mingi pe poartă a lăsat două să intre în gol. Răducanu și Io- niță au apărat, însă, excelent la Cluj-Napoca și Satu-Mare. Hajnal a fost cel mai bun jucător al mureșenilor în întîlnirea cu Jiul, marcînd și cele două goluri ale gazdelor, iar Biiliini s-a arătat inegal, alternînd execuțiile precise, de finețe, cu greșeli supărătoare, de începător, Mulțescu a coordonat cu măiestrie acțiunile petroșenenilor, dar a lăsat de dorit sub aspect disciplinar, fiind sancționat, pentru proteste, cu un. cartonaș galben. Dobrin, strict supravegheat, nu s-a văzut în jocul de la Arad. Crișan. mereu ascuns în spatele adversarului, n-a creat nici un fel de probleme apărării ieșene. Bălăci a alergat mult, cu folos, ciștigînd mingi prețioase la mij- 

să repartizeze din timp fiecărei unități agricole necesarul dè semințe. Acum, în pragul campaniei putem spune că în afară de unele sortimente de semințe cum sînt floarea-soarelui și arpagic, care nu au sosit în cantitățile cerute, restul cantităților sînt transportate la unitățile beneficiare. Din discuțiile purtate cu tovarășul inginer Tănase Popa, șeful laboratorului, reiese că în maximum trei zile vor fi distribuite ultimele cantități de semințe. O garanție a faptului ca semințele din toate soiurile sînt de bună calitate, corespunzător buletinelor eliberate, o constituie faptul că în totalitatea lor probele au fost ridicate de personalul de specialitate al laboratorului, ocazie cu care s-a făcut și ultimul control privind conservarea și păstrarea lor. Printre unitățile fruntașe la acest capitol se numără și cooperativele agricole de producție din Bîrla, Căteasca, Mozăceni, Slobozia, Șerbănești, precum și întreprinderile agricole de stat din Costești, Izvoru, Pitești, lucru îmbucurător deoarece aceste u- nități sînt cele mai mari cultivatoare de porumb, floarea-soarelui, legume și plante tehnice.
OVIDIU MARIAN

în pomicultură:

minte substanță activă și 5 000 tone îngrășăminte organice. Rezultatele cele mai bune au fost obținute de pomicultorii din Voinești, Hulubești, Anlnoasa, Dragomirești care au încheiat lucrările amintite. Alte lucrări ce rețin în mod deosebit atenția sînt tăierile în livezi. In legătură cu această importantă operațiune, tovarășul dr. ing. Ilarie Isac, directorul Stațiunii de cercetări pomicole din Voinești ne-a spus : „Lucrările de îngrijire care se efectuează în livezi influențează formarea lăstarilor în coroana pomilor. Tocmai, de aceea, tăierile au o mare însemnătate asupra rodirii în fiecare an asupra cantității de fructe și calității acestora. Oricît de bătrîni ar fi pomii, ei trebuie să aibă permanent și ramuri tinere capabile să formeze muguri de rod. Ei bine, acestea sînt tocmai roadele tăierilor executate la timpul o- portun, deci și în anotimpul în care ne aflăm“. Pentru executarea corectă a acestor lucrări, din inițiativa Comitetului județean Dîmbovița al U.T.C. în colaborare cu conducerile unităților agricole s-au luat măsuri pentru constituirea unor echipe de tineri și instruirea a- ceStora. „Aceasta este însă doar una din acțiunile la care Sînt antrenați toți tinerii care lucrează în pomicultură — ne spunea tovarășul Victor Dră- ghici, președintele consiliului tineret sătesc de la Comitetul județean Dîmbovița al U.T.C. în județul nostru în actualul cincinal se vor moderniza peste 1 500 ha livezi din care 607 ha numai în sistem superintensiv. După calculul făcut urmează a se planta peste 5 milioane pruni, 3,8 milioane peri, meri și alți pomi. Și aici, noi tinerii sîntem chemați să ne aducem o prețioasă contribuție. Primul pas l-am și făcut prin înființarea a trei plantații ale tineretului la Hulubești, Malu cu Flori și Bucșani unde ne-am propus să plantăm aproape 10 hectare cu pomi fructiferi și viță de vie".

' ••• • ••

locul terenului, în duelurile cu redutabilul „mijloc“ al lui Oa- nă : Romilă II, Simionaș, Simio- nov. Dumitru și Iordănescu, marcați sever de adversari, s-au enervat, și-au pierdut luciditatea evoluînd sub posibilități. Zamfir a inițiat multe acțiuni periculoase, dar, din cauza unor deprinderi vechi, greșite, nu a găsit de fiecare dată cele mai potrivite continuări.
Arbitrul Romeo Stincan explică...Golul marcat de studenții cra- ioveni la Iași în ultimul minut de joc a provocat anumite discuții legate de valabilitatea lui. Arbitrul Stincan aduce lămuriri în această privință : „Cînd mingea a intrat în plasa porții ieșene mă găseam la marginea careului de 16 m. înainte de a acorda golul, am făcut cițiva pași in careu pentru a mă convinge unde a lovit Nedelcu mingea cu mina : înaintea liniei porții sau după. Constatind că jucătorul craiovean a atins mingea după ce ea trecuse linia porții, intrind deci în gol, l-am consultat din ochi pe tușierul Ion Chilibar, care a plecat spre centru, semn că golul este valabil, după care am dispus reluarea jocului de la centru“. Romeo Stincan ne-a mărturisist regretul de a-1 fi văzut pe Oblemenco faultindu-1 intenționat, la un

RECUPERAREA
DE NOI SUPRAFEȚEValorificarea superioară a fondului funciar și îmbunătățirea caracteristicilor calitative ale solului, prin executarea unor ample lucrări de ameliorare, se înscriu, în aceste zile, printre acțiunile prioritare cărora mecanizatorii și cooperatorii teleormăneni le acordă cea mai mare atenție. „în nordul județului, sublinia tovarășul Constantin Vatau, director al Trustului S.M.A. — Teleorman, avem mari suprafețe cu un sol greu, impermeabil, acid. Cînd plouă, apa băltește, iar cînd este secetă, solul e uscat, fără rezerve de umiditate“. Cum poate fi ameliorat un astfel de teren, ce măsuri se întreprind pentru ridicarea calității lui 1„In primul rînd aș dori să subliniez că acțiunea noastră se desfășoară potrivit programului național de îmbunătățiri funciare, program la a cărui înfăptuire sint chemați să participe toți lucrătorii din agricultură. Lucrarea de bază e cea de scarifi- care — în termeni mai accesibili de scormonire și aerisire a solului Ia mare adîncime cu ajutorul unor utilaje grele, anume destinate acestui scop. Concomitent cu scarificarea se execută lucrări de aplicare a amendamentelor calcaroase și fertilizare a terenului cu gunoi de grajd. Executarea corectă a acestor lucrări atrage după sine obținerea unor producții mai mari, după experiența noastră, cu circa. 1 500—2 000 de kilograme la hectar. Aceasta înseamnă aproape dublarea producției la hectar, așadar o eficiență economică deosebită a investițiilor făcute. Pentru efectuarea acestui gen de lucrări am constituit patru formații specializate, dotate cu utilaje grele de înaltă productivitate“.Lucrîndu-se intens, folosin- du-se eficient vremea prielnică, pînă la această oră, mecanizatorii din Ciolănești au pus la dispoziția cooperatorilor circa 1 400 de hectare ameliorate în acest fel. ta rîndul lor, mecanizatorii de la S.M.A. Dobrotești și Tătărești au executat scarificări pe circa 500 și, respectiv, 400 de hectare. Făcînd suma lucrărilor de îmbunătățiri funciare executate în primele două luni ale anului constatăm că, în circuitul agricol, au fost redate peste 3 mii de hectare, suprafețe care vor produce încă în acest an. Acțiunea continuă. Mecanizatorii celor patru formații specializate acționează cu toată energia pentru a reda agriculturii, încă în acest an, cît mai întinse suprafețe.

AL. DOBRE

duel aerian, pe Uncheaș, gest nesportiv, sancționat cu cartonaș galben.
Sportul studențesc - primele 

puncte in deplasare Iîn prima parte a campionatului, Sportul studențesc nu a reușit să acumuleze nici un punct în cele 7 partide susținute în declasare, unde a marcat 3 goluri și a primit 18 ! Cu atît mai prețios și aducător de optimism este succesul repurtat la Cluj- Napoca. Ieri, la ora prinzului, după ce studenții bucureșteni au sosit cu avionul pe aeroportul Băneasa, Răducanu ne spunea : „In clasament, am săltat doar două locuri. Ca moral, ca încredere în posibilitățile noastre, am cîștigat mult. La acest capitol n-ar fi exclus să fim lideri, acum...“.
Schimbare de lider 

in campionatul 
de tineret-speranțeProfitînd de înfrîngerea echipei F. C. Argeș la Arad (0—1) formația clubului Dinamo (1—1 cu C.F.R. Cluj-Napoca) a trecut pe primul loc în campionatul de tineret-speranțe, totalizînd, ca și F. C. Argeș și F.C. Constanța, 26 de puncte, dar cu un golaveraj superior (48—17). De menționat că duminică, urmînd exemplul seniorilor, juventiștii au obținut și ei două victorii în deplasare (Univ. Craiova 2—1 la Iași. S. C. Bacău 3—1 la Timișoara) și două meciuri egale (Rapid 3—3 la Satu-Mare, C.F.R. Cluj-Napoca 1—1 la București).DUMITRU VIȘAN

PARTICIPARE ACTIVĂ 
LA VIATA COMUNEI

Inscriindu-se printre așezările mehedințene cu bune rezultate obținute pe tărîmul producției agricole, amintim numai la grîu 3 700 kg și porumb 5 400 kg la ha în condiții de neirigare, comuna Pristol va cunoaște o dezvoltare ascendentă și în acest cincinal. Ne referim în primul rînd la construirea în această zonă a unui sistem de irigații, la modernizarea sectoarelor vegetale și animale. Aceste realități economice au produs și vor produce profunde mutații în ceea ce privește exercitarea tradiționalei profesii de agricultori.„Prin întreaga muncă pblitico- ideologică pe care am desfășurat-o în rîndul tinerilor — amintea în cuvin tul său Ilie Neam- țu. secretarul comitetului comunal U.T.C. în cadrul dezbaterilor prilejuite de apropiatul Congres al educației politice și al culturii, s-a urmărit în principal realizarea indicatorilor de plan pe formații de muncă, folosirea rațională a fiecărei palme de pămînt, atragerea tinerilor spre meseriile moderne ale agricul-

DIRECȚII PRIORITARE
Cei 130 de studenți ai anului IV. Facultatea de matematică, Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, și-au axat dezbaterea pe problemele formării omului nou, a specialistului angajat integral în viața socială, fie ca informatlcian sau matematician, fie ca profesor. Și aici, deși rezultațele obținute după încheierea sesiunii din iarnă, au fost mai bune decît anul universitar trecut, s-au constatat, cu o justificată atitudine critică, posibilitățile mult mai mari ale colectivului. în același timp, grija pentru calitatea propriei formări profesionale a reieșit și din dezideratul exprimat în a- dunare referitor la calitatea cursurilor speciale — considerate de unii studenți „cursuri cu o insuficientă deschidere spre aplicabilitate, spre practică“. O-
Inginerul Ion Dobre, de la 
C.A.P. Urlați, o ajută pe 
tînăra Steliana Ciorobea, să 
deprindă meșteșugul tăierii 

viței de vie.

Foto : GHEORGHE CUCU

• A DOUA EDIȚIE a Festivalului feminin — organizat în cinstea zilei de 8 Martie — a avut loc, în aceste zile, în Capitală. Turneul care a reunit circa 50 jucătoare (printre care maestrele internaționale M. Teo- dorescu, S. Makai, M. Pogore- vici, R. Reicher) s-a desfășurat în sala spațioasă a noului club al I.T.B. inaugurat recent. S-a remarcat jocul curajos și bunele rezultate ale tinerelor jucătoare Maria Pogorevici, Viorica Ilie, Judith Kantor. Desfășurat în 7 runde, după sistemul elvețian, turneul s-a încheiat cu victoria surprinzătoare dar meritată a Vioricăi Tolgy.• MECIUL dintre marii maeștri Mihail Tal și Ulf Ander- sson, disputat recent la Stoc- kholm s-a încheiat cu victoria la limită a șahistului sovietic : 4,5—3,5.• RECENT s-au încheiat două meciuri de departajare care urmau să stabilească pe cei care vor participa la viitoarele „interzonale“ masculine din Elveția și Filipine din vara acestui an. Marele maestru Liber- zon (Israel) l-a invins pe iugoslavul Parma cu 2,5—1,5, obți- nînd, astfel, calificarea alături de maghiarul Ribli, în grupa Reykjavik. Marele maestru argentinian Panno l-a învins, clar, (3—0) pe brazilianul Troys, ca- lificîndu-se, astfel, alături de compatrioții săi Sanguinetti și Quinteros din grupa sud-ameri- cană. A mai rămas de disputat meciul dintre marii maeștri An- dersson (Suedia) și Padevsyi (Bulgaria).
FLORIN GHEORGHIU

turii de azi, gospodărirea și înfrumusețarea comunei, participarea activă la viața spirituală“. Este drept, pe ansamblu, lucru evidențiat și în cadrul discuțiilor, s-au realizat producții frumoase dar nu mai puțin adevărat e și faptul că nu toți tinerii și-au făcut o obligație din a participa efectiv la muncă, nu toți au executat în bune condiții lucrările angajate în acord global și ca atare în unele formații s-au înregistrat producții sub posibilități. Acum, odată cu dezvoltarea bazei materiale a unității agricole cooperatiste, responsabilitățile cresc, pentru că tinerilor le revine sarcina executării lucrărilor și conducerii sectoarelor moderne de irigații, zootehnie, culturi intensive, chimizare. De aceea, așa cum s-a subliniat, pregătirea profesională și integrarea în viața economică a tinerilor trebuie făcută cu multă seriozitate, în scopul folosirii la maximum a posibilităților existente pentru obținerea de producții sporite în sectoarele vegetale și animale.

perativ, participanții la dezbateri au stabilit că, în scurt timp, va avea loc o discuție în cadrul adunării generale a A.S.C. cu participarea titularilor cursurilor speciale, în vederea îmbunătățirii programelor acestora. Apropiata repartizare în producție a constituit un argument și pentru demararea discuțiilor legate de prezentarea la posturi. în a- cest sens, viitorii matematicieni și-au luat angajamentul unei prezente masive la posturi, la locurile de muncă. Interesul mereu crescut pentru pregătirea profesională, pentru realizarea în condiții optime a lucrărilor de diplomă va constitui, așa cum menționa și președintele consiliului A.S.C. din facultate, Alexandru Mitrea : „măsura angajării politice și a maturității viitorilor absolvenți“. De aceea, o
----------------------------B

CE SE ASCUNDE 
ÎN SPATELE 

MULȚUMIRILOR?
(Urmare din pag. 1)corecteze, din mers, o anume stare de lucruri. Dar ele s-au răsfrint din domeniul practicii și în cel al învățăturii propriu- zise. Pentru că același fenomen a fost remarcat și în activitatea elevilor din anul IV, aflați în preajma bacalaureatului, a opțiunii de viitor. Majoritatea viitorilor absolvenți acordă mai puțină atenție unor obiecte ce nu intră în programa examenului de admitere la facultate. „Nu trebuie să ne satisfacă numai procentul bun de promovabilitate, acel 85 la sută cu care ne lăudăm — spunea pe bună dreptate, în plenară, Luminița Văduva, e- levă în anul IV E. Să privim mai adine lucrurile, să vedem ce se ascunde în spatele acestui mulțumitor procent. Sîntem ute- ciști, sîntem în anul IV și pășim, in curind, în viață. Din liceu trebuie să plecăm cu o pregătire multilaterală, cu un bagaj vast de cunoștințe din toate domeniile.“Desfășurarea învățămîntului politico-ideologic, eficiența acțiunilor organizate la cabinetul de științe sociale și cabinetul de documentare, au constituit un 

0 NOUÀ TRAGERE LOTO 2 
LA 14 MARTIE 1976 !

LOTO

Pupa o formulă tehnică nouă și atractivă

3 DIN 75
Tragerile Loto 2 = mari avantaje pentru participanți 

mari șanse de cîștig == se cîștigă cu 2 numere din 4 = se 
ciștigă cu 3 numere din 12 extrase = se acordă cîștiguri cu 3 
numere din 12 extrase = acordă ciștiguri in bani = ciștiguri 
minime de 100 și 200 lei = 6 categorii de ciștiguri I

Numai cine joacă poate ciștiga I

„Tn acest sens sînt îndreptate și eforturile noastre pentru pregătirea elevilor ca viitori specialiști pe ogoare, a precizat t.inăra profesoară Ana Țăcălete. în acțiunile d'e recoltat din campanii, la amenajarea spațiilor din centrele gospodărești, elevii școlii generale și-au adus o contribuție însemnată“. Un subiect asupra căruia tinerii au insistat in mod deosebit s-a referit Ia activitatea culturală. într-o comună cu bogate tradiții folclorice cum este Pristolul, cu un frumos cămin. cultural, activitatea în a- cest domeniu este slabă — au relevat în cuvintul lor tinerii. Chiar și la bibliotecă numărul cititorilor este foarte mic. în cel mai scurt timp trebuie reînființate formațiile de dansuri, de teatru, brigada artistică și taraful, comuna dispunind de un mare număr de artiști amatori foarte buni. De asemenea, in comună, spunea tînăra Florlca Boldea, sînt multe fete, dar participarea lor la viața satului este întimplătoare. Organizația comunală U.T.C. dispune de forțe suficiente pentru a deveni o școală a educației comuniste in toate domeniile de activitate.în încheierea dezbaterilor a fost întocmit un plan de măsuri, pe specific de activități, caracterizat printr-un înalt spirit de responsabilitate, ce își propune antrenarea efectivă a tuturor tinerilor din Pristol la viața economică și spirituală a comunei.
ȘTEFAN DORGOȘAN

interesantă acțiune a biroului, o Intîlmre cu foști absolvenți și specialiști din producție, a fost reprogramată mai devreme pentru ca toți studenții să cunoască mai bine universul locurilor de muncă, problemele ridicate de producție._S-a analizat calitatea activității studenților în cadrul în- vățămîntului politic, a cercului de ateism. Calitatea temelor, buna instruire a propagandiștilor, actualitatea subiectelor au mobilizat în discuții fertile ne majoritatea membrilor A.S.C., efectele educative neîntîrziind să se materializeze în combaterea unor tendințe de parazitism și individualism în viața de colectiv.Ca o concluzie, s-a desprins, în finalul adunării generale, necesitatea ca toți membrii A.S.C. să-și intensifice eforturile în vederea unei pregătiri de specialitate exemplare, pentru ca noua promoție de matematicieni să se integreze, cît mai repede. în e- fortul creator al viitoarelor colectivități în care vor munci.
C. STANCULESCU

alt punct al dezbaterilor, căruia i s-a acordat aceeași atenție. „Ne-am obișnuit — spunea Ro- dica Sinescu, responsabila cu activitatea politico-ideologică din cadrul biroului comitetului U.T.C. — să-i catalogăm pe e- levi. numai după rezultatele obținute la învățătură. Dar putem oare să-i apreciem ca foarte buni pe unii dintre cei cu note mari, dar cu carențe în pregătirea politico-ideologică ? Consider că nu“.Desigur, Liceul „Mihai Viteazul“ este considerat, pe bună dreptate, unul din cele mai bune unități de învățămint din județul Prahova. O dovedesc succesele lui de prestigiu. Cu toate acestea, plenara a avut darul să împrăștie o anume stare de automulțumire și satisfacție prematură.Planul de măsuri adoptat, îmbogățit cu numeroasele propuneri făcute de participanți se constituie ca un adevărat program de acțiune al activului U.T.C., ca un angajament și o certitudine a eradicării tuturor lipsurilor constatate, în scopul îmbunătățirii permanente a muncii politico-ideologice. al creșterii nivelului pregătirii profesionale.



EXPRESIE 4 DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR ROMĂNOELENE

Manifestările din cadrul săptăminii
TlRGUL INTERNAȚIONAL

DE EA CAIRO

Postul național grec de televiziune E.R.T. a inaugurat, dumicare i consacrate istoriei in anii socialismului, cultură și artă, muzi-
anică seara, „Săptămina românească la televiziunea elenă", va cuprinde o serie de filme și emisiuni României, realizărilor poporului român frumuseților naturale, monumentelor de cii din țara noastră.O emisiune specială va consacrată convorbirilor de București, din luna mai : dintre președintele Ceaușescu și primul Constantin Karamanlis, precum și altor contacte oficiale româ- no-elene, tot mai. frecvente în ultima perioadă.Cu ocazia prezentării spectacolului inaugural, s-a subliniat că prin emisiunile incluse de E.R.T. în programul său, în capitala Greciei se deschide, de fapt, o amplă suită de manifestări care va purta titlul de „Săptămina culturii românești la Atena“, incluzînd o expoziție de carte românească, „Zilele filmului românesc“, ~ artă decorativă altele.Primite cu viu nia publică elenă, rile consacrate țării noastre fac obiectul unor ample comentarii ale presei, care relevă cu acest prilej cursul ascendent al relațiilor pe multiple planuri dintre România și Grecia. „înflorirea deosebită pe care o cunosc relațiile româno-gre- cești după întîlnirea dintre președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Constantin Karamanlis — scrie cotidianul „To Vima“ — nu se limitează numai la nivelul colaborării po- litico-diplomatice sau la domeniile economic, comercial și tehnic, ci se extinde, în egală măsură, la problemele culturii și științei, oferind dimensiuni și valențe noi contactelor bilaterale”.

Premierul egiptean 
vizitat pavilionul României

„Scînteia tineretului“

pag. 4

: fi la 1975, Nicolae ministru

,,Expoziția de românească“ șiinteres de opi- manifestă-

Comunicat comun 
iugoslavo-cubanez

Comunicatul comun iugoslavo- cubanez dat publicității la încheierea convorbirilor dintre Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, și Fidel Castro, prim-se- cretar al C.C. al P.C. din Cuba, primul ministru al Cubei, relevă satisfacția părților față de faptul că relațiile iugoslavo-cuba- neze pe linie de partid și de stat se dezvoltă cu succes pe baza respectării reciproce a căilor specifice de construire a socialismului in cele două țări.în cadrul convorbirilor a fost exprimată convingerea că apropiata conferință la nivel înalt de la Colombo a țărilor nealiniate va constitui o nouă și importantă contribuție la consolidarea păcii în lume, realizarea unei securități egale pentru toți, dezvoltarea colaborării nale și instaurarea relații economice.
★Luni. Fidel CastroSofia. într-o vizită de prietenie, la invitația iui Todor Jivkov.

internațio- unor noi
a sosit la

„To Vima“ mențio-Ziarulnează, în continuare, schimburile și manifestările culturale, editoriale, teatrale și muzicale ce au avut loc în ultima perioadă, precum și pe cele programate pentru lunile următoare în România și Grecia, cooperarea în domeniul învăță- mîntului și culturii, care se înscriu ca aporturi de seamă la mai buna cunoaștere și întărire a prieteniei și colaborării dintre cele două țări și popoare.După ce relevă impresia profundă produsă de apariția în Grecia a volumului „Nicolae Ceaușescu : Pace și colaborare în Balcani și în întreaga lume“, ziarul evidențiază că acest fapt a stimulat editura ateniană „Pighis“ să scoată, în curînd, un nou volum consacrat liniilor directoare ale concepției și acțiunii politice românești intitulat „Rx>mânia în fața viitorului’^In încheiere, „To Vima“ a- preciază că toate aceste schimburi și manifestări, inclusiv viitoarea „Săptămina grecească“ la Televiziunea română, reflectă elocvent extinderea amplă și perspectivele favorabile ale relațiilor româno-elene, dorința de mai bună cunoaștere, înțelegere și colaborare a celor două popoare.

La complexul expozițional Gezira și-a deschis, luni, porțile Tirgul internațional de la Cairo, inaugurat, in numele șefului statului egiptean, de primul ministru al R.A.E., Mamdouh Salem.Aflat la cea de-a noua ediție a sa, Tirgul din capitala egipteană reprezintă o prestigioasă manifestare a vieții comerciale .internaționale, o tribună a progresului tehnic, reunind firme și organizații de comerț exterior din 38 de țări ale lumii. România — participantă tradițională —- este prezentă și in acest an cu un pavilion cu o suprafață de 850 metri patrați, în cadrul căruia sînt expuse o gamă largă de produse ale industriei noastre : tractoare, autocamioane, electrostivui- toare, motoare electrice, mașini agricole, produse chimice, aparate de radio și televiziune, aparatură medicală etc.După festivitatea inaugurală, primul ministru Mamdouh Salem a vizitat, împreună cu membri ai guvernului egiptean, pavilionul țării noastre unde a fost salutat de Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice naționale, Dumitru însărcinat cu afaceri a.i. al țării noastre la Cairo.
Statisticile oficiale privind situația de pe frontul muncii în acest an, 1976, departe de a indica o ameliorare a șomajului cronic existent în majoritatea țărilor occidentale, constată o tristă depășire chiar și a celor mai sumbre previziuni. Astfel, raportul a- nual al Biroului Internațional al Muncii (B.I.M.) înregistra in toamna anului trecut un total de 17 milioane de șomeri în 23 de țări industrializate — 18 din Europa occidentală. S.U.A., Canada. Japonia, Australia și Noua Zeelandă — estimînd că la sfîrșitul anului 1975 numărul șomerilor ar putea a- tinge cifra de 18,5 milioane.Dar nu 18,5, ci 20 de milioane de șomeri aveau să fie înregistrați, in primele zile ale anului 1976, în țările occidentale menționate. Documentul Biroului Internațional al Muncii, furnizind aceste date, subliniază că cei mai afectați de șomaj au fost tinerii, femeile și muncitorii străini. Mai mult de jumătate din șomerii de anul trecut din Australia, Canada și Statele Unite nu împliniseră 25 de ani. în Italia, din cei 700 000 de șomeri înregistrați în octombrie 1975, a- proximativ 450 000 erau în căutarea primului lor loc de muncă. Iar în Belgia. Franța și Noua Zeelandă o treime din persoanele fără lucru erau tot tineri. Un asemenea revelator tablou privind statutul de om al muncii într-o serie de țări industrializate aduce în discuție două elemente, strînș legate de. statutul tinerilor din aceste tari. Pe de o parte, este vorba, incontestabil, de o adevărată „piață a muncii“. O atestă cererile de serviciu ce ocupă un spațiu tot mai amplu in coloanele publicitare ale ziarelor occidentale, oficiile de plasare a forțelor de muncă tot mai solicitate, curba numărului celor ce-și pierd slujbele, mereu ascendentă. In același timp, în corelație cu această rea-

inter- Dediu,

al alegerilor cantonale din FranțaConform comunicatului dat publicității luni de Ministerul Afacerilor Interne, în primul tur de scrutin al alegerilor can- tonale din Franța s-au înregistrat următoarele rezultate : din cei 1 801 de consilieri generali ce urmau a fi aleși pe teritoriul metropolitan au fost desemnați duminică 865.Suma sufragiilor exprimate, 56,53 la sută, a revenit candi- daților propuși de partidele și formațiunile politice de stingă. Se remarcă, in acest sens, un spor substanțial de voturi atribuite reprezentanților Partidului Socialist și Partidului Comunist Francez. în cadrul stingii, Partidul Socialist a obținut 26,5 la sută din voturi, iar Partidul Comunist, 22,8 la sută. Dintre grupările politice ale majorității guvernamentale, doar mișcarea republicanilor independenți înregistrează progrese în raport cu consultările anterioare. Din totalitatea alegătorilor înscriși pe listele electorale, au partici-

pat la vot 65,4 la sută, procentaj mai mare decît similare anterioare.în cele 936 de care s-au produs avea loc, la 14 martie, al doilea tur de scrutin.Comentind semnificația scrutinului, agenția France Presse relevă că alegerile cantonale — menite să reînnoiască o dată la trei ani jumătate din adunările locale însărcinate cu administrarea departamentelor — nu au, prin definiție, repercusiuni pe planul vieții politice naționale. Totuși, luni, comentatorii erau unanimi in a le acorda o însemnătate ce depășește limitele administrației locale, consi- derîndu-le un serios test pentru alegerile municipale de viitor și pentru alegerile rale din 1978.Agenția United Press național adaugă, in acest sens, că forțele opoziției de stingă au realizat, în primul tur de scrutin, un avans considerabil, care reflectă nemulțumirea populației față de nivelul ridicat al șomajului și inflației (5 și, respectiv, 13 la sută în prezent).

la alegerilecantoane în balotaje va

anul gene-Inter-

Congresului P.S.I.
Duminică seara s-au încheiat, la Roma, lucrările celui de-al XL-lea Congres al Partidului Socialist Italian. Partidul Comunist Român a fost reprezentat la Congres de tovarășul Mi- hai Dalea, membru Comitetului Politic C.C. al P.C.R.La capătul a cinci bateri, congresul a

supleant al Executiv al

„Conceptul românesc“ privind
noua ordine economică

internațională

litate se poate vorbi și de accesul la muncă, mai ales în cazul tinerilor. Sute de mii de tineri bat la porțile închise ale acestei piețe pe care marfa este munca. în Franța, la vîrsta la care se crede dintotdeauna. că cu o diplomă poți ciștiga lumea, pe coperta u- nei cunoscute reviste săptăminale („Le Nouvel Observateur“) se poate citi „Ce să
TINERETUL LUMII

ȘOMERI LA VÎRSTA
SPERANȚELOR

faci cu o diplomă ?" „Nu se mai caută o meserie, ci un loc de muncă — remarca un înalt funcționar la Ministerul francez al muncii, ceea ce inseamnă că nu se mai caută nimic precis". La 1 februarie, scrie săptămînalul L’Express existau 1 017 400 cereri nesatisfăcute pentru ocuparea unui loc de muncă și un număr de 98 400 de o- ferte. ceea ce reprezintă 10 cereri pentru o ofertă. Celor mai tineri li se răspunde, de obicei, relata recent ziarul L’Humanité, după ce „și-au încercat norocul", la mai multe oficii de plasare, printr-o frază a- proape stereotipă, cu un conținut aparent politicos : „Sînteți prea tînăr, ne temem că nu aveți experiență". Și atunci, în mod pa-

radoxal — subliniază pornind de la aceeași realitate „L’Express“ — cînd un tî- năr de 25 de ani caută un post de sef de echipă, ultima sa șansă este să recurgă Ia delegatul pentru plasarea forței de muncă, întrucît un număr de 60 de întreprinderi i-au răspuns că nu au nevoie de începători.Problema tinerilor fără slujbă nu este în acest caz numai a căutării unei slujbe, ci a traversării implicațiilor condiției de șomer. Pentru majoritatea victimelor sale, șomajul este resimțit ca o maladie rușinoasă, problema esențială fiind de a ieși din această condiție și de a obține mijloacele de supraviețuire. Imaginea unei vieți ușoare, creată de propagandiștii societății de consum de-a lungul anilor s-a dovedit diferită de lumea concretă care-i înconjoară si îi așteaptă pe tineri. „Criza economică ?, nota Le Monde pe această temă. O abstracțiune, iar dacă există în mod real nu-i privește decît pe alții ? Școala ? O închisoare, iar ceea ce se învață, nu servește la nimic ? A învăța o meserie ? La ce bun ?“, ar reprezenta modul de a gîndi al multora. Pentru unii, căutările fără succes, zecile de refuzuri, neputința de a-și ciștiga existenta îi aruncă de cealaltă barieră a crizei — cea morală, adică drog, delincventă, prostituție. Cei mai tari și cei mai mulți se caută, se solidarizează, se organizează și revendică. Cînd ești șomer, mărturisea un tînăr francez, moralul este primordial ; iar o tînără fată. Annick, vorbind despre același lucru cotidianului „L’Humanité" mărturisea, cu un surîs a- mar : „într-o zi bunica mi-a spus : Ei, dar pentru o șomeră, tu ai moral...". Soluția însă nu rezidă in a avea ori a nu avea moral...

zile de dez- adoptat în unanimitate un document final și a ales noul Comitet Central, format din 143 de membri.Congresul a avut ca principal scop stabilirea liniilor noii strategii a partidului, evenimentele din ultimul timp și, îndeosebi, consultarea electorală de trecut, marcată de un deosebit al forțelor de au pus în fața socialiștilor problema depășirii orientărilor tradiționale, a găsirii unei politici de alternativă la politica de centru-stînga.Documentul final indică, astfel, că pe termen lung P.S.I. va urmări construirea unei alternative de stînga, opusă actualei hegemonii democrat-creștine, alternativă care își propune să grupeze toate forțele de stingă, inclusiv . catolice. Apreciind drept încheiată odată pentru totdeauna experiența de centru- stinga, P.S.I. va acționa înfăptuirea unei cotituri ce concepute ca o etapă cerii democratice către lism.O dominantă a congresului a constituit-o reafirmarea importanței pe care o are intensificarea raporturilor dintre cele două partide ale stîngii — socialist și comunist — în lupta lor comună pentru apărarea intereselor pentru a țării, rațiilor lian.

anul succes stinga,

pentru politi- a tre- socia-

oamenilor . muncii, dezvoltarea democratică pentru înfăptuirea aspivitale ale poporului ita-

tn numere apărute recent, 
importante organe de presă 
din Belgia se ocupă pe larg 
de conceptul românesc pri
vind instaurarea unei noi or
dini economice mondiale, de 
acțiunile întreprinse pe mul
tiple planuri de România in 
această direcție, evidențiind 
caracterul realist și construc
tiv al propunerilor si demer
surilor românești.

Astfel, ziarul „Le Peuple“, 
organ al Partidului Socialist 
Belgian, consacră acestui su
biect de mare însemnătate in 
viața politică a lumii contem
porane un articol in care se 
spune între altele : „Româ
nia, țară socialistă in curs de 
dezvoltare, a depus la O.N.U. 
un document extrem de in
teresant privind noua ordine 
economică internațională. 
România consideră că proble
mele economice actuale, pro
cesul vizlnd lichidarea sub- , 
dezvoltării și asigurarea pro
gresului economic și social în 
toate statele, și, in primul 
rind, in țările rămase in 
urmă, au intrat într-o fază 
decisivă".

Făcind o trecere in revistă 
a problemelor majore cu care 
este confruntată în prezent 
omenirea — energia, mate
riile prime, criza alimentară 
manifestată în zone întinse 
ale globului, dezorganizarea 
sistemului monetar etc. 
ziarul arată că la toate aces
te probleme, ca și la inechi
tatea in relațiile economice 
existente intre țările dezvol
tate și țările în curs de dez
voltare, România „răspunde 
că este necesar să se instau
reze o nouă ordine economi-

capabilă să 
pentru o 

tuturor po

că internațională, 
asigure condițiile 
reală dezvoltare a . .
poarelor, un climat de înțele
gere și de colaborare, de co
operare fructuoasă, in avan
tajul fiecărui stat și fiecărui 
popor, al păcii și prosperită
ții generale in lume".

La rîndul său, „Nord-Ecla- 
ir", cotidian de mare tiraj, 
referindu-se. de asemenea, 
la propunerile făcute de țara 
noastră la Națiunile Unite, 
arată : „Pentru a se asigura 
progresul economic general 
al umanității, România con
sideră că 
instaureze 
conomică 
pabilă să 
pentru 
tare a 
un climat de .
cooperare care să fie in folo
sul fiecărei țări, fiecărui po
por, al păcii in lume și 
prosperității generale", „tn 
viziunea României unul din 
obiectivele principale ale a- 
cestei edificări este lichida
rea efectelor subdezvoltării 
și decalajelor existente intre 
nivelele de dezvoltare a eco
nomiilor statelor" — arată 
ziarul, menționind că țara 
noastră a ridicat problema 
creării unui fond de produse 
agroalimentare pentru evita
rea catastrofelor imprevizi
bile in materie de alimentație 
la scară mondială, ca și a 
unui fond de dezvoltare sub 
auspiciile Națiunilor Unite și 
destinat să vină in ajutorul 
țărilor celor mai sărace.

este necesar să se 
o nouă ordine e- 

internatională ca- 
asigure condiții 

o reală dezvol- 
tuturor popoarelor, 

înțelegere si

N. POPESCU 
BOGDÂNEȘTI

PE SCURT« PE SCURT« PE SCURT« PE SCURT« PE SCURT
DUPĂ INCIDENTELE DE LA VITORIA

din țările socialiste

• ASOCIAȚIA DE PRIETENIE Tunisia — România a organizat în orașul Sfax o expoziție de fotografii infățișînd imagini din țara noastră. După deschiderea expoziției, au fost prezentate filmele documentare „România azi“ și „Comori turistice“.La această manifestare participat Tijarii Makni, membru al Biroului Politic al Partidului Socialist Desturian, primar al orașului Sfax, președintele Asociației de prietenie Tunisia — România, Ameur Ghedira, guvernorul regiunii Sfax, precum și specialiști români care lucrează in această țară. A fost prezent Marin Rădoi, ambasadorul României în Tunisia.

au

de cuvînt al poliției locale a declarat că deflagrația, deosebit de violentă, ar fi putut face un număr mult mai mare de victime, avînd în vedere că la acea oră localul era foarte aglomerat. El a apreciat că atacul ar fi fost organizat de elemente protestante extremiste venite din Irlanda de Nord.

• O PUTERNICĂ EXPLOZIE, care s-a produs duminică seara într-un local public din localitatea Castleblanay, din nord- estul Republicii Irlanda, situată la numai 6 km distanță de frontiera cu Ulsterul, a provocat moartea unei persoane și rănirea altor 17. Un purtător

• IDI AMIN, președintele Ugandei, președinte în exercițiu al Organizației Unității Africane (O.U.A.), a adresat secretarului general al O.U.A., William Eteki Mboumoua, un mesaj în care, referindu-se la hotărîrea Mozambicului de a închide frontiera cu Rhodesia, lansează membrilor O.U.A. apelul de a acorda un sprijin multilateral . poporului mozambican în lupta sa pentru contracararea acțiunilor agresive ale regimului rasist rhodesian.

Mavue, care au fost recent ținta unor atacuri efectuate de u- nități militare rhodesiene fără nici o justificare și fără nici un avertisment. Ziariștii au constatat la fața locului efectele distrugătoare ale acestei acțiuni piraterești : locuințe prefăcute in scrum, ogoare arse cu napalm, precum și alte urme ale atacului, soldat cu 7 morți, 7 răniți și un dispărut din rin- dul populației mozambicane.• NAM IR, membru al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepremier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, a încetat din viață la 7 martie 1976, în vîrstă de 63 de ani,. în urma unui accident — au anunțat organele conducătoare de partid și de stat din R.P.D. Coreeană.

Tensiune crescîndă în SpaniaTensiunea socială în Spania a atins un punct critic în cursul zilei de luni, prin amploarea fără precedent pe care au luat-o grevele, demonstrațiile și alte acțiuni ale muncitorilor, funcționarilor, studenților și altor categorii ale populației, organizate în semn de protest față de
Algeria a recunoscut 

Republica Arabă 
Democratică Sahariană

• DUPĂ CUM agenția T.A.S.S., ai presei străine tele mozambicane
RELATEAZĂ reprezentanți au vizitat Paturi sa

ci

• NUMEROASE MIȘCĂRI SEISMICE au fost înregistrate duminică după-amiază în Guatemala. a anunțat observatorul seismologie din această țară, precizind că a fost vorba de 37 de asemenea mișcări de diverse grade. Fiecare n-a durat decit cîteva secunde, și epicentrul lor s-a situat la circa 60 km nord-est de capitală.
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e ROCK-UL INTERZIS LA CARNEGIE HALL. Directorul cele
brei săli newyorkeze Carnegie Hali a decis interzicerea spectaco
lelor oferite de orchestre „rock", apreciind că „numărul de 
decibeli într-un asemenea concert este intolerabil urechii uma
ne". Zgomotul produs între cei patru pereți, la cîțlva metri de 
audiență, este foarte periculos. O formație de acest gen, odată 
lansată, depășește cu ușurință volumul sonor de 105 decibeli, 
volum care se apropie de cel al avioanelor supersonice • SONA
TA INEDITA DE VIVALDI. tn arhivele bibliotecii din Dresda au 
fost descoperite lucrări inedite ale unor compozitori celebri. între 
acestea se află o sonată pentru vioară, oboi și orgă de Vivaldi, 
precum și compoziții de Tomassa Albioni, Georg Philipp Teleman 
și Johann Frledrich Fasch, contemporan cu Bach. Aceste desco
periri urmează a fi publicate de editura muzicală „Peters" din 
Leipzlg 0 SALVAȚI FOCILE ! Ca jn fiecare an, în ajunul re
luării sezonului de vînătoare în regiunea Labradorului, a fost 
lansată o campanie împotriva vînărli abuzive a focilor. Se aș
teaptă să fie vînate — in cea mai mare parte de către flotila 
norvegiană — peste 170 000 exemplare ale acestei specii, aflată în 
curs de dispariție. O organizație canadiană de protecție a ani
malelor are în vedere trimiterea în zonă a unor echipaje ce vor 
vopsi cu verde blana puilor de focă, incercînd astfel să pună capăt 
motivului pentru care se vînează aceste mamifere • FILMELE 
PORNOGRAFICE ÎN PIERDERE DE VITEZA. Potrivit cifrelor co
municate la Paris, după adoptarea de către guvern a unor mă
suri drastice privind difuzarea filmelor porno, încasările în sălile 
prolectînd asemenea „producții“ se află, în totalul rețetei, sub 
10 la sută, comparativ cu peste 25 la sută, în cursul verii trecute. 
• CA PE VREMEA LUI DICKENS... în ultimii 10 ani, numărul 
infracțiunilor săvîrșite la Londra s-au dublat ; numai anul tre
cut în registrele Scotland Yardului' au fost înregistrate 600 de 
cazuri de folosire a armelor de foc și au fost arestate 103 000 
persoane pentru comiterea de infracțiuni. O serioasă îngrijorare 
provoacă creșterea criminalității in rîndul tineretului. Astfel, ju
mătate din furturile înregistrate anul trecut în împrejurimile 
Londrei au fost săvirșlte de copil sub 16 ani. „Ne reîntoarcem 
la scandaloasa amploare a criminalității în rîndul copiilor de pe 
vremea lui Dickens", declara primarul Londrei « GRIPA VIRO- 
TICA TRANSMISA DE... PORCI. Epidemia de gripă care a cu
prins Mexicul șl mare parte din S.U.A. se datorește unul virus 
transmis de porci — a declarat Hector Cuna, directorul Organi
zației panamericane a sănătății (O.P.S.). Rapiditatea cu care se 
propagă noul virus — a arătat Hector Cuna — face necesară 
adoptarea de măsuri ferme și urgente pentru a împiedica declan
șarea unei epidemii generale * UN BEC ECONOMIC. Adminis
trația pentru cercetare și dezvoltare a energiei din Statele Unite 
a anunțat că va introduce în curînd în producția de serie un nou 
tip de bec electric care consumă cu 70 la sută mai puțină ener
gie decît cel utilizat în prezent șl poate fi folosit timp de 10 ani. 
Acest tip de bec a fost realizat de un inventator din statul Ca
lifornia. El se aseamănă cu un bec obișnuit de 100 Wați, cu deo
sebirea că nu are în interior filamentul cu care sîntem oblșnuiți. 
Noul tip de bec combină o serie de calități aparținînd atit lumi
nii Incandescente, cit șl celei fluorescente.
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• UN NUMĂR DE INCULPAȚI proveniți durile Mișcării Sociale (organizație compare în fața unui tribunalcu începere de la 6 aprilie, a anunțat duminică Procuratura din Milano. Ei sînt acuzați de a fi încercat să reînvie ideologia fascistă în Italia, exaltînd violența ca metodă de luptă politică. O parte dintre ei sînt, de asemenea, acuzați de a fi aparținut unor grupuri extremiste de dreapta, care s-au dedat la diverse acte de violență.

La Alger a fost dată publicității o declarație a Ministerului de Externe al Algeriei cu privire la recunoașterea de către a- ceastă țară a Republicii Arabe Democratice Sahariene. Relevînd că poziția Algeriei decurge din sprijinul necondiționat pe care îl acordă tuturor mișcărilor de eliberare, declarația arată că Algeria a recunoscut noul stat și va acorda guvernului acestuia sprijinul politic, moral și mate- ,rial necesar.• POTRIVIT UNUI COMUNICAT oficial difuzat duminică la Rabat, Marocul a hotărît să rupă relațiile diplomatice cu Algeria. Această decizie, precizează comunicatul, a fost adoptată în urma recunoașterii de către Algeria a Republicii Arabe Democratice Sahariene.• MAURITANIA a hotărît să rupă relațiile sale diplomatice cu Algeria — anunță un comunicat publicat la Nouakhott. Comunicatul adaugă că măsura survine în urma recunoașterii de către Algeria a Republicii Arabe Democratice Sahariene.

reprimarea brutală de către autoritățile polițienești a manifestației muncitorilor din orașul Vitoria.O puternică acțiune de protest a fost organizată în Țara Bascilor, unde, luni, a fost declarată o grevă generală în toate cele patru provincii — Alava, Gui- puzeoa, Vizcaya și Navarra — cele mai industrializate zone din Spania. Greva generală, la care iau parte circa 500 000 de muncitori și salariați, a fost declarată la chemarea Partidului Comunist și a celorlalte partide de opoziție din Spania, precum și a comisiilor muncitorești — sindicatele clandestine, nerecunoscute de guvern.O deosebită intensitate cunosc grevele, demonstrațiile și alte acțiuni de protest in centrele muncitorești Bilbao, San Sebas- tian, Pamplona și alte mari orașe. Acțiunile revendicative din a- ceste localități au paralizat cea mai mare parte a activităților economice și comerciale. în o- rașul industrial Basauri, din a- propiere de Bilbao, poliția a împrăștiat, luni, în mod brutal, o demonstrație a muncitorilor, folosind grenade cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Un tînăr de 18 ani a fost ucis de poliție, iar alte persoane au fost rănite, unele grav.în capitală au loc, de asemenea, mari acțiuni de protest in legătură cu evenimentele de la Vitoria. Poliția a intervenit cu brutalitate pentru împrăștierea mitingurilor de protest de la universitatea madrilenă, în cadrul cărora studenții și-au exprimat solidaritatea cu acțiunile revendicative ale muncitorilor spanioli, cu lupta lor pentru democrație și libertate. Potrivit gențiilor de presă, demonstrațiile de luni sînt cele mai războiul civil din

BOINA IOVÄNEL

JORGE, RAMON Șl
TOVARĂȘII LOR

ÎNSEMNĂRI DIN CUBA

grevele protest mari de Spania.
a-Și de la

Jorge nu se simte în largul lui. Ar fi preferat să nu fie de față cînd se vorbește despre el, dar îi este imposibil să se ridice de la masă. îl incomodează elogiile, cele mai Modestia nimic tul 1 nuit, nuit. Ceea ce a făcut el inseamnă, pur șl simplu, îndeplinirea datoriei — ar vrea, parcă, să ne convingă din priviri. Dar firescul acesta se întîl- nește, cotidian, cu e- roismul, un altfel de eroism decit la Mon- cada sau în Sierra Maestra. Acolo, în munții cu nume dăltuit in cronicile istoriei, fiecare act presupunea riscul vieții, înfruntarea pe viață și pe moarte cu dușmanul, curajul suprem.

chiar mărunte. Iui n-are ostentativ. Tose pare obiș- foarte obiș-

Acum, eroismul iși dezvăluie alte fațete. Bătălia muncii iși are legile ei riguroase, implicind forța de a învinge greutățile oricit de mari ar fi ele, abnegația deplină, dăruirea desă- virșită. Există eroii Zafrei cu performanțele lor spectaculoase care au uimit țara. Jorge face parte din- tr-o altă categorie. A venit în Insula Pinilor impreună cu tineri din întreaga Cubă. I-au adus entuziasmul, năzuința de a fi folositori țării, de a-și pune forțele lor proaspete în slujba infloririi acestei zone ce trebuia eliberată din uitare și subdezvoltare. Știa că nu va fi ușor. Primii tineri care au sosit în insulă n-au găsit cămine spațioase, ci doar hamacuri intinse sub pomi. Existența

era dură, chiar dacă pitorescul acestui pă- mînt mingiiat de o- cean are darul să tulbure privirea. Trebuia biruită natura și smulse bogățiile ei. Jorge nu s-a speriat de dificultăți. A lucrat la o fermă. Muncă aspră. Apoi i s-a cerut să fie crescător de vite. N-a refuzat. A dovedit aceeași capacitate de a îndeplini sarcinile. Cind l-am cunoscut era activist al organizației de tineret, șef de departament la Comitetul regional al Uniunii Tinerilor Comuniști a- vînd de rezolvat probleme complicate activității printre nerii învățători complicate pentru aici, cei mai mulți dintre locuitori sînt de vîrstă tînără și aproape toți urmează o formă de studiu. Jorge Garcia Martinez nu este o excepție. Un tovarăș al lui, Ramon Carmona Hanez, mărturisea : „Am venit în insulă cu gindul de a sta 18 luni. Au trecut de atunci 8 ani...“.Generația aceasta — exuberantă dar disciplinată — a înțeles responsabilitățile care-i revin. „Vom semăna citrice oriunde este posibil“. Fraza îi aparține lui Baly Levy, secretar al Comitetului regional al Uniunii Tinerilor Comuniști. Solul vegheat de munți bogați în marmură este favorabil plantațiilor de citrice, însă insula continuă să fie destul de puțin populată. S-au realizat progrese importante in ceea ce privește extinderea plantațiilor. Progresele acestea sint legate de efortul tineresc. Pînă în 1980 vor fi plantate, anual, cîte 4 750 hectare cu citrice. Despre semnificația cifrei ne vorbește un fapt momentul in insulă erau te doar... 500 Actualmente, teren o nouă inițiativă: fiecare tînăr să curețe și să fertilizeze 100

ale ti-că,

în revoluției, cultiva- heciare. ciștigă

pomi. Lipsește forța de muncă iar tinerii trebuie să aducă o contribuție esențială in obținerea unor recolte mari. 95 la sută din recolta de citrice este strînsă de elevii și profesorii școlilor instalate „în cîmp” — experiment de armonizare a invățămintului cu munca practică. S-a început și construcția unui combinat pentru valorificarea complexă a citricelor. Nu-i vorba de clasicele conserve de fructe și de sucuri ; frunzele pot fi utilizate ca îngrășăminte iar coaja pentru esențe. Montarea instalațiilor pentru retransmiterea în insulă a programelor de televiziune („totul trebuie făcut prin forțe proprii“ — li s-a spus și tinerii au izbutit să deschidă drumurile necesare în munți), amenajarea lacurilor de a- cumulare („fiecare picătură de apă are o valoare de neprețuit“), amenajarea coșurilor împletite pentru pescuirea langustelor — tinerețea își dovedește, in toate împrejurările, puterea ei de creație, forța inepuizabilă.Cele 2 199 km. p„ pe care Columb Ie-a descoperit la 3 iunie 1494 și al căror nume s-a schimbat, deseori, în viitoarea timpului au devenit, în anii din urmă, Insula Tineretului. Denumirea te intimpi- nă chiar din primul moment, cînd cobori pe treptele avionului oe te-a purtat de Ia Havana la Nueva Ge- rona. Este omagiul a- dus unei generații a eroismului de fiecare zi, a efortului permanent, născut din conștiința revoluționară. Este generația lui Jorge, Ramon, a miilor de băieți șl fete care, ve- niți din Oriente sau de la Havana, din cele mai diferite puncte ale Cubei,insula aceasta intr-o imensă plantație de citrice și intr-o școală a muncii.
transformă

M. RAMURA

MARȚI, 9 MARTIE 1976

cînteculul muntenesc. 10,35 Film 
artistic : „Vlrtejurl de primăvară". 

" 16,00 Teleșcoală.
ne limba 

Telex. 17,05 
dv. ;

A

DARLING LILI : Sala Palatu
lui (orele 17; 20,15). PRIN CENUȘA 
IMPERIULUI : Patria (orele 10; 
12,30; 15; 18,30; 20,45) ; Favorit io
vele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . MR. MAJESTIC : Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Festival (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30); Moden (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30). 
LINIA DE ÎNALTĂ TENSIUNE : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15). COMOARA RECHINI
LOR ; Scala (orele 8,45; 11,30; 16; 
18,30; 21) ; București (orele 8.45: 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
CURSA : Timpuri Noi (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). DIN
COLO DE POD : Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30) ; 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
13,15; 20,30). DRAGOSTE AMARA : 
Capitol (orele 9,30: 11,45; 14; 16; 
18,15; 20,30). SEMURG PASAREA 
FERICIRII : Doina (orele 13; 14.45). 
DOAMNA ȘI VAGABONDUL: 
Doina (orele 9,30; 11,15; 16,30; 18,15;

20).
11,45; 14,30;
(orele 9: 11.45: 14.30; 
Gloria (orele 9; 11,45; 
HOTEL „PACIFIC" : 
(orele 9; 11,15; 13,30; .
20.30) . UN CINTEC PE 
DWAY : Grlvița (orele 9; 12,30; 16;
19.30) . CUIBUL : Dacia (orele 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15). MA
RELE GATSBY: Buzești (orele 9; 
12; 16; 19,15). SINGURĂTATEA
FLORILOR: Bucegi (orele 15,45; 
18; 20) CELE MAI BUNE MO
MENTE CU STAN ȘI BRAN: Uni
rea (orele 15,45; 18; 20). AUTOMO
BILUL, VIOARA ȘI CĂȚELUL : 
Miorița (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.15). CEI ------- -------------
TARI: Aurora 
13,30; 15,45: 13: 
(orele 9; 11.15: 
20.15). MAGNOLIA
DIN NOU: Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20,15). CIRCUL; Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15). INSPECTO-

ZORRO : Victoria (orele 
17,15; 20); Feroviar 

' " 17.15; 20);
17,15; 20).

Excelsior 
16; 18,15;

“ BROA-

TREI MUȘCHE- 
(orele 9; 11.15;
20.15) ; Flamura 
13,30: 15,45; 18;

ÎNFLOREȘTE 
Sării

18; 20,15). CIRCUL:

BRANNIGAN: 
18; 20,15). 

Ferentari (orele 16 ; 
BRUNO: ~

Floreasca 
COLUM-

19) . 
Cotrocenl

18,15; 
ANI:

20) . 
15,30;

LIBERA:

RUL
(orele 15,30; 
NA : ~
GIORDANO 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
20,30). DRAGOSTE LA 16 
Giulești (orele 15,30; 17,45; 
COLȚ ALB: Moșilor (orele 
18; 20). RESPIRAȚIE -----
Pacea (orele 15,30; 18; 20,15). SUT- 
JESKA: Crîngașl (ora 16). RĂ
TĂCIRE: Viitorul (orele 15,30; 18; 
20). PREMIUL: Popular (orele 
15,30; 18: 20,15). J.D. CAHILL: Mun
ca (orele 15.45; 18; 20). ALARMA 
TN DELTA: Cosmos (orele 15.30: 
18: 20,15). CASA DE LA MIEZUL 
NOPȚII: Volga (orele 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20). Tomis (orele 
9; 11,15: 13.30; 15,45: 18; 20.15). EU 
ȘI DRAGELE
Flacăra (orele 15,30 18; 20). ZILE 
FIERBINȚI: Arta (orele 15,30; 
17,45; 20). MUȘCHETARUL RO
MÂN : Vitan (orele 15,30; 18; 20).

PATIMA: Rahova (orele 15,45; 
18; 20,15). BANCHET PENTRU
AHILLE: Progresul (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

MELE MATUSI :

Opera Română: LILIACUL — 
ora 19; Teatrul Național (Sala 
Mare): COANA CHIRIȚA — ora 
19,30; (Sala Mică): MOARTEA UL
TIMULUI GOLAN 
Teatrul 
(Shitu 
DRUM 
TE — 
NOILE 
RULUI

ora 19,30; 
„Lucia Sturdza Bulandra" 
Măgureanu): LUNGUL

AL ZILEI CĂTRE NOAP- 
ora 19; (Sala 
SUFERINȚE ALE 
,,W" — ora 19,30: 

i" (Sala

Studio):
TînA- 

Teatrul 
,,C. I. Nottara" (Sala Magheru); 
ULTIMA ORĂ — ora 19,30; (Sala 
Studio) : NU 
BĂRBAȚI — 
SUBIECTUL 
— ora 19,30;

AM ÎNCREDERE ÎN 
ora 19; Teatrul Mic: 
ERA TRANDAFIRII 

Teatrul „Ion Vasi-

lescu": UN TÎNĂR MULT PREA 
FURIOS — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă" : POVEȘTILE DE AUR
— ora 10; ANDERSEN — 7 PO
VEȘTI — ora 16; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy): REVISTA CU 
PAIAȚE — ora 19,30; (Sala Victo
ria) : UITE CA NU TAC — ora 
19,30; Teatrul Giulești: PATIMA 
ROȘIE — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română": PE-UN PI
CIOR DE PLAI — ora 19,30; Circul 
București: ZOO CIRCUS PRAGA
— ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Tinerețea 
unei tinere industrii. Reportaj TV. 
10,20 Irina Loghin, interpretă a

REDACTIA SI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclnteii" Tel : 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dituzorli din întreprinderi 0 Instituții — Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Scinteil«. 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-lmport presă, Calea Grivițel nx. 64-66, p.o.B. 2001 telex 0U226, București. "

Telex.
Curs
17,00 

sănătatea ........ . .......
In caz de accidente. 17,15 
TV pentru lucrătorii din

iran- 
Pen- 

Prlmul
ajutor 
Lecții 
agricultură. ‘17,45 Handbaf'mascu- 
lin : r.d.g. — r.f.g. (meci de 
baraj pentru calificarea tn turneul 
olimpic). Rezumat înregistrat. 18,25 
Cîntă Ellsabeta Moldoveanu-Nes- 
tor. 18,40 Teleglob : Franța — iti
nerar estic. 19,00 Laudă materiei 
— emisiune de versuri clasice și 
contemporane. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Cit de Intim- 
Plătoare este viața la întîmplare.: ^șeful sec_ 

Al. Mirodan.
20,35 Seară de teatru 
torului suflete"
22,10 24 de ore.

de

PROGRAMUL II

20.00 Film serial: „C;___
culegătorului de mine". 21,00 Te
zaur de cîntec românesc. 21.20 
Telex. 21,25 Spectacolul lumii 
(VII) : Miracolul de pe Acropole. 
—A"=“-tura cunoașterii : Mo- 

din țara noas- 
cu opereta mo-

21.45 Aventura c 
numente rupestre 
tră. 22,15 întilnire 
dernă.

„Servanti!

40362 SÜ


