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In toamna anului trecut, la întrebarea : „Cum v-ați pregătit pentru activita
tea din timpul iernii conducerea Grupului 7 al Trustului de construcții industriale 
București, care coordonează lucrările de dezvoltare a întreprinderii de sîrmă și 
produse din sîrmă Buzău, răspundea cu optimism că au fost luate toate măsurile de 
organizare și aprovizionare pentru menținerea unui ritm optim de lucru pe toată 
durata timpului friguros. Iată însă că acum, cînd primăvara începe să intre în 
drepturile ei, se poate constata că acele pregătiri n-au fost chiar așa de riguroa
se, că de fapt constructorii de pe acest șantier au ieșit din iarnă cu rămîneri în 
urmă față de graficele de execuție.

I Citiți în pagina a IlI-a despre măsurile 
întreprinse de conducerea șantierului 
întreprinderii de sîrmă și produse din 
sîrmă — Buzău, de organizația U.TX. 
pentru impulsionarea ritmului de 

execuție a lucrărilor

ORGANIZARE DESĂVlRȘITĂ, DISCIPLINĂ EXEMPLARĂ

Legumicultorii prahoveni
își onorează tradiția

că nu este o exa- 
Ion Chini, șeful 
de la C.A.P. Bu- 

Prahova — dealtfel

Am înțeles 
gerare cînd 
brigăzii nr. 1 
cov, județul 
om serios, trecut de 50 de ani
— susține că el s-a născut în 
grădina de legume. Vrea să în
tărească astfel faptul că de cînd 
1)e știe a crescut printre răsa
duri. Astăzi este om în vîrstă și, 
dincolo de nostalgia amintirii, 
unul dintre cooperatorii cu cea 
mai bogată experiență în legu
micultura. pe care cu fiecare 
primăvară o dăruie mai tineri
lor săi consăteni. L-am reîntîl- 
nit zilele trecute lîngă sera co
operativei. fâcînd o demonstra
ție practica asupra modului cum 
se pregătește materialul în care 
este semănat răsadul. Gunoiul 
amenajat pe o platformă specia- 
lă era supus unei puternice in
fuzii de abur. După 24 de ore, 
dezinfectat, urma să fie trans
portat în seră și amestecat cu 
nisip și Îngrășăminte complexe. 
Se asigură astfel condiția opti
mă unor răsaduri sănătoase, vi
guroase. înțelegeam valoarea și 
căldura explicațiilor sale, urmă
rind ochii atențjl să nu scape 
nici un amănunt, chipurile con
centrate ale Didinei Chiru. Ani- 
căi Ene, Elenei Enache. Sofiei 
Ungureanu. Pentru că. odată cu 
cunoștințele necesare aceste! 
importante profesii, șeful brigă
zii le insuflă și necesarul senti
ment, pasiunea și devotamentul 
pentru această frumoasă înde
letnicire.

în coloanele de sinteză 
contabilului șef Nicolae Scărlă- 
tescu. sentimentul grădinilor se 
traduce în cifre exacte : 160 ha 
de legume, din care 48 ha des
tinate recoltelor timpurii — car
tofi, varză, tomate, ardei, vinete. 
Valoarea 
lei.

în alte ] 
chiar dacă 
deosebită, aceasta se 
muncind. La C.A.P. Urlați, 
pildă, președintele Nicolae La-

zăr, prins cu treburile „grele“ 
ale campaniei — porumb, vie, 
floarea-soarelui — își face tot
deauna timp și pentru a stărui 
cu atenție asupra muncii în le- 
gumicultură. Aici sînt cultivate 
în această primăvară 10 ha cu 
legume și 30 ha cu cartofi. Ope
rativa la zi arată : întreaga su
prafață este pregătită — arată, 
fertilizată, nivelată ; pentru cul
turile timpurii au fost repicate 
zeci de mi-i de fire de răsad ; 
cartofii sînt puși la iarovizat. O 
activitate în deplină concordan
ță cu calendarul agricol, pe co
ordonatele căruia continuă să-și

călăuzească, tradițional, munca 
cel puțin cîteva zeci de orășeni.

Dar tradiția, dincolo de valen
țele ei generale, cuprinde și 
trăsătura specifică dată de fie
care loc de muncă, inițiativele 
oamenilor. Tînărul inginer Ion 
Toader, șeful fermei Potigrafu, 
comuna Gorgota, a chibzuit, 
împreună cu cooperatorii, cum 
să folosească mai eficient cele 
13,5 ha de legume. în funcție de 
nevoi și priceperea oamenilor,

I. ANDREITÄ
(Continuare in pag. a lll-a)

producției :

locuri ale 
i nu există

județului, 
o tradiție 
cucerește 

de

Continuă intens
fertilizarea solului

Printre preocupările lucrătorilor ogoarelor din județul Argeș, un 
loc distinct îl ocupă acțiunile de fertilizare a solului. Din ultimele 
date centralizate la direcția agricolă reiese că îngrășămintele orga
nice au fost administrate pe 2 542 de hectare în cooperativele agri
cole de producție și pe aproape 600 de hectare în unitățile agricole 
de stat. Trebuie arătat, totodată, că întreaga suprafață cu grîu, 
adică 51 200 de hectare, a primit doza de îngrășăminte chimice ne
cesară. La realizarea acestor lucrări și-au adus aportul mii de țărani 
cooperatori și mecanizatori. în scopul urgentării lucrărilor amintite, 
comitetul județean U.T.C. a inițat o serie de acțiuni, dintre care 
se remarcă cele din localitățile Călinești, Boteni, Suseni, Stoenești, 
Săpata, Aninoasa, unde tinerii au fertilizat cu îngrășăminte organice 
suprafețe cuprinse între 40 și 80 de hectare. După cum ne asigura 
tovarășul Neculae Nica, președintele Consiliului tineret sătesc din 
cadrul Comitetului județean Argeș al U.T.C., tinerii satelor vor 
participa în continuare cu precădere în livezi, la diferite lucrări cum 
ar fi săpatul în jurul pomilor, tăierile de rodire și, bineînțeles, la 
transportul îngrășămintelor organice. Aceste acțiuni vor fi concen
trate în zona Cîmpulung-Muscel și Curtea de Argeș, zone cu cele 
mai întinse suprafețe de pomi fructiferi. La acțiunile de fertilizări

OVIDIU MARIAN
(Continuare in pap. a lll-a)

7 133 000

Tinăra Aurica Ene clin Bucov susține că adevărații ghiocei ai acestei primăveri sînt răsadurile pe care 
le pregătește .in vederea viitoarelor recolte de legume. Pentru dragostea și priceperea cu care îngri

jește fragedele plante, metaforă cit se poate de potrivită.
Foto: GH. CU CU

ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL CULTURII

„Pentru mine, știința

tigafie privind profilul afe

lierelor școlare din Valea

și acțiunea politică 
au fost două moduri 
de a-mi trăi viața

Convorbire cu academician profesor lorgu Iordan

Formarea pentru muncă și viață
în concordanță cu necesitățile

dezvoltării economice
Dupâ un an, din nou o inves

raid-anchetă întreprins cu

Jiului

Un 
aproximativ un an în urmă în 
liceele real-umaniste din Valea 
Jiului pe problemele instruirii 
tehnico-productive ne oferise 
două exemple despre care am 
scris : cel al Liceului din Vul
can, cu rezultate notabile în a- 
ceastă direcție și cel al Liceului 
din Petroșani, care recursese la 
organizarea unei secții de gos- 
podărie-mena], încît planul 
de producție se realiza prin...

inseinnâri

SPIRITUL
GOSPO
DÄRESC

de Mihai Stoian

— Vă aflați, stimate tova
rășe profesor, printre acei 
dascăli ai generației tinere 
care au unit în chip pildui
tor cercetarea științifică și 
acțiunea politică, incit cu 
greu s-ar putea vorbi despre 
o ipostază a personalității o- 
mițînd-o pe cealaltă. Și, to
tuși, v-aș ruga să vă întoar
ceți cu gindul la anii propri
ei dumneavoastră ucenicii, 
rememorînd împrejurările 
care v-au făcut să optați pen
tru disciplina lingvistică. Ce 
rațiuni v-au hotărît, atunci, 
alegerea ? Cum s-au împli
nit, in timp, proiectele pe 
care le-ați legat de această 
cercetare ?

— De ce am ales lingvistica ? 
Vezi dumneata, nu știu dacă la 
douăzeci de ani ai întru totul 
limpezite motivele alegerii. Dar 
un ideal, o aspirație, care să te 
călăuzească, cu siguranță, ai !

Eu veneam din atmosfera Li
ceului internat din Iași și s-a 
întîmplat ca. tocmai în anii cînd 
mă maturizam, să își înceapă 
aici apariția revista „Viața ro
mânească“. Pe Ibrăileanu, de
altfel, îl avusesem și profesor. 
La universitatea ieșeană predau 
pe atunci Philippide șl Xeno- 
pol, incit fără îndoială m-am

simțit atras și de farmecul per
sonalității lor. Fapt este insă 
că în toamna lui 1908 m-am în
scris și la Litere și la Drept. 
Cum unele cursuri la cele două 
facultăți se suprapuneau, îmi 
era cam greu să mă împart. 
Dar întîmplarea care mi-a ho
tărît alegerea a fost reușita la 
examenul profesorului Philippi
de, ca și obținerea uneia dintre 
cele două burse la Facultatea de 
litere. în împrejurarea asta 
decanul facultății, care era 
istoricul A.D. Xenopol, m-a che
mat la el și mi-a spus că va 
trebui să aleg între Drept și Li
tere, iar Philippide a insistat și 
el : „Lasă-te, omule, de Dreptul 
cela, că, mai știi, poate ai să 
ajungi un filolog de seamă“. 
Așa am ales eu Literele, deși 
am terminat pînă la urmă și 
Dreptul.

— Și totuși, mi-aș îngădui 
să spun că lingvistica nu este, 
măcar la o primă vedere, 
una dintre cele mai atrăgă
toare discipline...

— Sigur că nu este !
dacă ai norocul unui profesor

Dar

Interviu realizat de
ȘERBAN CIONOFF 

(Continuare In pag, a lll-a)

ETICA SCRISULUI
Ideea acestui articol ne-a su- 

gerat-o apariția volumului Via
ța pianistului Dinu Lipatti de 
Ana Lipatti (Ed. Litera, 1975, 
93 p.) în „versiunea“ prof. Jean 
Lupu,‘autorul unui pretins „stu
diu introductiv“ care se inspiră 
în mod nedeclarat din destule 
alte lucrări dedicate marelui 
nostru pianist. Este adevărat că 
„recordul“ in materie de plagiat 
în istoria muzicii românești l-a 
realizat secretarul Operei Ro
mâne, cînd a preluat pur și sim
plu un articol despre Jan Ku- 
belik, publicat de compozitorul 
Cohen-Lînaru în Universul (23 
martie 1900) și a înlocuit 
numele marelui violonist 
cu... George Enescu, dînd 
mul la tipar (Rampa, nr.
24 februarie 1912) aceleiași ■ cro
nici muzicale ! Socoteam că acea 
epocă de „îndrăzneală“ a trecut 
de mult, că faptul îl vom con
semna în anecdotica muzicolo
giei noastre. Ne-am înșelat și 
obligația morală de a apăra 
prestigiul condeiului ne îndeam
nă să abordăm o problemă din

doar 
ceh 

dru- 
107.

păcate rămasă 
deschisă : etica 
scrisului muzi
cologic.

Se practică în 
ultimii ani o 
serie de procedee nepermise, stră
ine exigențelor probității profe
sionale. într-o perioadă de re
levare a multor documente ine
dite, nu puțini muzicologi oco
lesc numele descoperitorului. 
Alteori, se merge pe firul tri
miterii bibliografice, spre a se 
cita originalul și a se ocoli pre
meditat autorul investigației. Nu 
lipsesc chiar unele substituiri 
sau omiteri de texte cu bună 
știință, fiindcă autorul mort în 
urmă cu decenii nu vorbește 
tocmai așa cum ar vorbi ultimul 
exeget. Astfel, se folosesc ex
trase din scrisori autografe ale 
clasicilor muzicii românești, 
menționîndu-se textele între ghi
limele. dar înlocuindu-se cuvin
te sau pasaje întregi, fără nici 
o specificare. Această veritabilă

de Viorel Cosma
falsificare a o- 
riginalelor poate 
aduce enorme 
prejudicii știin
ței noastre în 
viitor, întrucît 

muzicienilor dincorespondenta 
trecut se păstrează majoritatea 
in colecții particulare și deci 
nu se pot confrunta în orice mo
ment textele publicate cu origi
nalele. Nu mai vorbim de pier
derea documentelor (cazul scri
sorilor Enescu, Dima, Flechten
macher, Porumbescu), singura 
sursă de informare fiind ziarele 
și monografiile care adeseori au 
înregistrat eronat unele scrisori.

O formă nu mai puțin gravă 
de abatere de la etica profesio
nală muzicologică o constituie 
excluderea unor pasaje din tex
tele publicate ale clasicilor, fără 
nici o specificare prin obișnui
tele trei puncte între paranteze 
drepte [...].

Poate că ar merita să subli
niem încă un procedeu tot mal 
des intilnit : preluarea informa-

țiilor orale asupra unor desco
periri de 
leviziune, 
cerea lor 
nai, fără 
menționare a sursei ! Dacă bu
năvoința arheologilor, de pildă, 
ne ajută în mare măsură în elu
cidarea problemelor de muzică 
veche, paternitatea descoperiri
lor. trebuie să le revină integral, 
chiar dacă aceștia își publică 
materialele cu o întîrziere de 
cîțiva ani. Ne aducem aminte că 
la sărbătorirea centenarului 
Conservatorului din București 
am reușit să concentrăm la Bi
blioteca Academiei Române o 
multitudine de izvoare inedite. 
Timpul de inventariere și cata
logare ar fi dus la omiterea 
acestui important fond de ma
nuscrise din circuitul public al 
evenimentului din 1964. Deși tot 
materialul depistat în colecții 
particulare l-am comunicat cu 
sinceră dăruire profesională tu-

documente (radio, te- 
conferințe etc.) și tre- 
în patrimoniul perso- 
cea mai elementară

(Continuare in pag. a ll-a)

prăjituri. Erau fapte și rezultate 
ce demonstrau convingător că 
unii obțin rezultate notabile atît 
pe linia instruirii tehnico-pro
ductive a elevilor în meserii de 
interes social, cit și a valorii 
producției realizate, iar alții nu. 
A receptat cineva observațiile 
făcute atunci, sugestiile, s-a 
schimbat ceva în actualul an 
școlar ? Iată-ne, din nou, în a- 
celeași școli. încercînd să aflăm 
răspunsurile la aceste întrebări.

■ La Liceul din Vulcan am în- 
tîlnit aceeași constantă preocu
pare de a găsi noi soluții pen
tru crearea unor condiții ca un 
număr tot mai mare de fete să 
fie pregătite în meserii indus
triale. Pentru liceu problema 
este de prim ordin întrucît pon
derea fetelor în școală este de 
90 la sută ; actualmente, un sfert 
dintre ele sînt cuprinse în ate
lierele de croitorie și artizanat. 
Anul trecut, tocmai absolvente
lor care au lucrat în aceste ate
liere nu Ii s-a acordat atestatul.

a

Mi-e greu, după atîta timp, 
să-mi aduc aminte — cu pre
cizie — cum suna povestirea 
aceea, parcă din cartea de 
„Citire“, cu omul care mun
cește cit muncește, își adună 
rodul intr-un sac și, omițind 
să controleze și sacul, dacă-i 
întreg, ajunge la tirg cu sacul 
complet gol, fiindcă toate 
boabele i s-au scurs pe drum. 
Dialectica spiritului gospodă
resc demonstrează, fără echi
voc, că tot așa cum este va
labil pentru acumulare ade
vărul „Picătură cu picătură 
se face marea“, la fel de va
labil este același adevăr și 
pentru risipă. Grija pentru 
„bob“ și „picătură" — fie 
că-i vorba despre grîu, fie 
că-i vorba despre combusti
bil etc. — are, așadar, două 
sensuri : să string, să adun 
cu atenție și să nu risipesc, 
să nu cheltuiesc inutil ceea 
ce am izbutit să am. să 
produc. Lucrurile par extrem 
de simple, ca într-o problemă 
pentru clasele elementare. 
Dar, din păcate, anumite pre
judecăți imprimate în psiho
logia individului îl împing pe 
om, tacit, să accepte parcă — 
în primul rînd în sinea Iui
— pierderea unui „bob"... și 
a încă unuia... și pierderea 
unei „picături“... și a încă u- 
neia... Psihologia colectivă nu 
admite asemenea risipă, de
oarece — la planul general
— pierderile „mărunte" se 
însumează și apar la adevă
rata lor valoare. Pe cind con
structorul, să presupunem, 
clădind un întreg bulevard 
de blocuri, crede — eronat !
— că, față de grandoarea
ansamblului. față de banii 
investiți acolo, un metru cub 
de scîndură care putrezește 
în ploaie nu reprezintă... mai 
nimic ! Ne-am deprins să 
vedem — tocmai pentru că 
întreaga țară e un imens șan
tier în construcție — lucrurile 
în mare, ceea ce-i perfect
numai pînă la un punct :
pină la înțelegerea deplină a 
valorii pe care, la scară na
țională, o reprezintă 
șurub,
fiecare picătură de combus
tibil, fiecare gram de metal... 
La urma urmei, sîntem — 
fiecare dintre noi — doar o 
rotiță în giganticul angrenaj 
care sporește, întruna, bună
starea tuturor. Și depinde, 
logic, de fiecare rotiță ran
damentul angrenajului care 
se numește colectivitate so
cialistă.

fiecare
fiecare bob de grîu,

cooperația meșteșugărească
ION MIHALACHE

(Continuare in pag. a Il-ai
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A 13-a Conferință națională a cercurilor științifice studențești — 

secția artistică
TĂCERI NEJUSTIFICATE ÎN JURUL UNOR 

LUCRĂRI CE INVITAU LA DEZBATERI

EDUCAȚIA TINERILOR DE LA INTENȚII 
LA REALIZĂRI

Din experiența Comitetului U.T.C. al sectorului VI, București
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A 13-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A CERCURILOR ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI-SECȚIA ARTISTICĂ

Tăceri nejustificate în jurul 
unor lucrări ce invitau la dezbateri
Conservatorul „Criprian Po

rumbescu“ din București a găz
duit la sfirșitul săptămînii tre
cute lucrările celei de a 13-a 
Conferințe naționale a cercuri
lor științifice studențești, secțiu
nea artistică, care a reunit' 50 
de autori din șase centre uni
versitare.

Comunicate în cadrul a trei 
subsecții (folclor, etnografie, mu
zicologie ; filozofie, sociologie, 
estetică, pedagogie ; arte plas
tice), lucrările studenților cerce
tători s-au definit în majorita
tea cazurilor printr-o largă des
chidere tematică, printr-o înaltă 
ținută științifică, prin caracterul 
aplicativ determinat de specifi
cul integrării in invățămintul 
superior artistic. Este remarca
bilă tendința de a utiliza o se
rie de instrumente moderne de 
cercetare (anchete sociologice, 
analize statistice etc.), în cazul 
unor lucrări ca : „Noțiunile de 
cultură de masă și receptarea 
estetică“ (Melinda Rapolti, Cluj- 
Napoca), „Preferințele muzicale 
ale tineretului ieșean“ (Maria 
Sciurevici, Maria Onofrei, Moise 
Serafim, Iași). De asemenea, tre
buie consemnată abordarea unor 
teme concrete legate de practica 
pedagogică, de rolul profesorului

In atelierul-școală al Institutului politehnic Timișoara
Foto } AGERPRES

----------------------- ——— Sfatul micilor

Formarea pentru muncă 
și viață in concordanță 

cu necesitățile economice
(Urmară din pag. I)

motivat că nu ar avea calitatea 
necesară și nici locuri pentru 
încadrarea viitoarelor solicitan
te. Cele cinci absolvente care 
au rămas nein-cadrate pînă în 
prezent sint eleve care au făcut 
practica în acest atelier. Cele
lalte, în număr de 24, pot fi în- 
tîlnite în unitatea patronatoare 
— Fabrica de stîlpi hidraulici — 
și la unități miniere și de prepa- 
rații, ca strungari, lăcătuși, deci 
muncitori calificați. în meserii 
de bază. Ele sint. de fapt, bene
ficiarele atestatului care s-a dat 
in strungărie și lăcătușerie și pe 
care l-au luat cu calificative ex
celente. „încadrarea în cîmpul 
muncii a celor mai multe dintre 
absolventele noastre ne-a produs 
o reală satisfacție, ne spune 
Gheorghe Antoce. directorul li
ceului. De aceea, pe noi ne pre
ocupă in mod deosebit. în afara 
realizării planului de producție, 
mutațiile in mentalitatea elevi
lor. Tot mai putini sint aceia 
care ierarhizează profesiile in 
profesii pentru băieți sau fețe, 
frumoase sau mozaice, rentabile 
sau nerentabile“. Toți factorii 
concură la consolidarea acestui 
mod realist de a privi activita
tea practică. Colectivele de ca
tedră au. de exemplu, ca obiec
tiv permanent asigurarea carac
terului aplicativ ăl disciplinelor 
care au tangentă cu instruirea 
tehnico-productivă : matematica 
și fizica, la atelierele de prelu
crări la rece și electrotehnică, 
chimie, la atelierul de acoperire 
galvanică etc. De asemenea, asi
gurarea unor condiții optime de 
lucru în ateliere pentru toti ele
vii. ca și procurarea unor ma
teriale constituie atribuții ale u- 
nei comisii permanente^ din ca
drul comitetului de părinți pe 
școală. Așa se face că în orele 
de pregătire tehnico-productivă 
se muncește ca într-o uzină, că 
meseria i-a cucerit ne toti elevii. 
Pe primul trimestru al acestui 
an școlar a fost terminată o co
mandă de 80 000 de lei «.părti
nind Fabricii de stîlpi hidraulici 
și constind in confecționarea u- 
nor minere culisabile pentru 
stîloii de susținere în subteran, 
repers caro i-au solicitat din plin 
pe elevi, executarea lor impli- 
cînd nu mai puțin de 22 ope
rații. Acum, în atelierul de forjă 
se execută clame de prindere și 
inele, iar în cel de lăcătușerie. 
panouri metalice, care, reunite, 
vor constitui așa-numita plasă 
de susținere folosită în subteran. 
Comanda aparține minei Vulcan 
și practic e nelimitată tn timp.

Ceea ce pentru cei de la IA- 

în educația estetică și în instrui
rea elevilor în cazul lucrărilor : 
„Contemporaneizare și prospec
tare în pedagogia actuală“ (Ga- 
briela Cosiner, București), „Teh
nici didactice contemporane : 
problematizarea, descoperirea în 
instruirea muzicală“ (Dorina 
Ilieșu, Marcela Cădărean, Cluj- 
Napoca), „Predarea limbilor mo
derne pe bază de cîntec“ (Ag- 
neta Freundlich (Cluj-Napoca).

In cazul unor lucrări reali
zate de stagii de practică, lu
crări cu tematică folclorică, s-a 
impus efortul studenților de a 
sistematiza și analiza tezaurele 
de artă populară. Exemplifica
toare în acest sens au fost co
municările : „Particularități sti
listice ale „horei lungi“ în co
muna Săpînța“ (Carmen Betea, 
București), „Așa-zisul „cîntec de 
pricină“ (Adrian Pop, Cluj-Na
poca), „Contribuții la etnografia 
comunei Săpînța“ (Otilia Pop 
București). Nu au lipsit din pro
gramul sesiunii o serie de lu
crări curajoase ca tematică dar 
care au fost întîmpinate cu re
ticențe de unii dintre membrii 
juriilor in ciuda caracterului lor 
inedit, cum ar fi de pildă, „Sem
nificația filosofică a operei „Don 
Juan“ de W. A. Mozart în vi- 

ceul Vulcan este doar o dolean
ță — realizarea unui atelier de 
tîmplărie — a devenit realitate 
la Liceul din Petroșani. Este ate
lierul care realizează mai bine 
de o treime din planul de pro
ducție al școlii, plan în valoare 
de 300 000 lei. Și anul trecut 
„greul“ tot acest atelier l-a dus. 
Există însă o deosebire fată de 
anul trecut, și anume numărul 
mai mare de fete care își desfă
șoară practica aici (în special 
anii III C, IV A și IV C). Ele 
mai pot fi întîlnite și la bobinat 
(anul I), ca și la atelierul de 
lăcătușerie. Aceasta nu înseam
nă însă și rezolvarea problemei 
pregătirii lor în meserii Indus
triale, așa cum pe bună dreptate 
afirmau elevele însele. In cadrul 
adunării generale U.T.C. de la 
anul IV B. elevul Gelu Crișan 
spunea și pe bună dreptate : 
„Nu poate fi considerat că am 
făcut progrese la practică atîta 
vreme cit noi, băieții, timp de 
patru ani de zile ne-am cam 
„plictisit“ exeeutînd aceleași și 
aceleași lucrări simple cu pila, 
ciocanul și bomfaierul. Avem 
strunguri, freză, mașină de gău
rit, dar nu lucrăm la ele. Tova
rășul maistru nu ne dă voie fi
indcă nici dînsul nu se pricepe“. 
Recent, maistrul-instructor a 
fost schimbat, ni se explică la 
conducerea școlii. Dar de. schim
bat trebuie schimbate mai mul
te în privința practicii pentru 
ca elevul să se formeze în școa
lă pentru profesia viitorului. 
Este adevărat că elevele au ce 
lucra în timpul orelor de prac
tică (cu toate că în ziua vizitei 
noastre, în jurul orei 12, la ate
lierul de croitorie nu mai era ni
meni). dar oare în perspectiva 
viitoarei dezvoltări industriale 
le vor fi de folos tricotajul ma
nual pe care-1 fac acum si bro
deria cu motive naționale ? Ca
tegoric. nu. Producția cere cu 
totul altceva : cunoștințe și de
prinderi practice pe mașini, or
ganizare și disciplină muncito
rească, normă de producție. Or. 
elevele de la atelierul de țesut 
covoare, prin rotație. îsi petrec 
jumătate din orele destinate in
struirii practice tot în secția de 
gospodărie — menaj, pregătit 
hrană caldă și ceai pentru elevi. 
Dacă anul trecut s-au realizat 
venituri în valoare de circa 
10 000 lei. pentru anul în curs 
este prevăzut în planul de pro
ducție să se obțină 30 000 lei. 
Continuînd așa, secția de menaj 
a liceului va putea pregăti hra
na pentru tot orașul, dar. în ca
zul acesta, mai putem oare afir
ma că școala pregătește elevele 
pentru producție, pentru viată 1 

ziunea lui S. Kirkegaard și G. 
Lukacs (Elisabeta Dery, Cluj- 
Napoca).

Dacă discuțiile mesei rotunde 
„Aspecte din activitatea de in
tegrare psihopedagogică a stu
denților Conservatorului din 
București“ au prilejuit un fruc
tuos schimb de experiență între 
viitorii profesori de muzică asu
pra rolului lor în formarea per
sonalității elevilor, asupra posi
bilităților existente și a perspec
tivelor de adîncire a integrării 
învățămîntului superior muzical, 
absența discuțiilor din lucrările 
subsecțiilor a anulat, în mare 
măsură, scopul reuniunii știin
țifice de la București. Mai mult, 
am asistat în cadrul secției fol
clor, etnografie, muzicologie la 
un total dezinteres, comunică
rile fiind ascultate doar de au
tori și membrii juriului. în ciuda 
eforturilor, lăudabile. desigur, 
ale organizatorilor, mijloacele 
tehnice necesare unei asemenea 
manifestări (magnetofoane, pro
iectoare) nu au fost suficient de 
bine utilizate. Resimțită în mod 
special de către invitații din alte 
centre universitare — după cum 
ne-au mărturisit ei — absența 
dezbaterilor pe marginea lucră
rilor prezentate a anulat, în

agricultori
Sub genericul „Microceapeul 

școlar, formă de instruire prac
tică și educativă a elevilor 
din mediul rural“, în comuna 
Cobadin, din județul Constanța, 
a avut loc zilele trecute un sim
pozion, la care au participat pre
ședinți ai microcooperativelor a- 
gricole școlare constănțene. S-au 
purtat discuții privind cercetarea 
științifică și rezultatele obținute 
în aceste unități, rolul micro- 
ceapeurilor școlare în realiza
rea sarcinilor de educare prin 
muncă și pentru muncă a tine
rilor, asigurarea condițiilor igie- 
nico-sanitare și de protecția 
muncii în activitatea elevilor.

La acest simpozion elevii con- 
stănțeni au avut ca oaspeți de 
onoare pe dr. docent Petre To- 
moroaga, membru corespondent 
al Academiei de Științe Agricole 
și Silvice, și pe Eroul Muncii 
Socialiste, Sabri Emurla, preșe
dintele C.Â.P. Cobadin, cu care 
au avut un util schimb de opi
nii privind problemele abordate.

LUCIAN CRISTEA, 
Subredacția județeană Constanța 

CENTRALA INDUSTRIALA DE UTILAJ TEHNOLOGIC, CHIMIC, 
PETROLIER Șl MINIER

cu sediul in București, Caled Oriviței Nr. 355-357 
INCADREAZA:

revizori contabili cu studii superioare economice sau studii 
medii și stagiu pe funcții de control financiar intern, cu res
pectarea prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Relații la telefon : 65 42 45.

ÎNTREPRINDEREA CANAL APĂ BUCUREȘTI
str. Aristide Demetriad nr. 2

încadrează urgent :

• dragori ;
• ofițeri mecanici II ;
• ajutori ofițeri mecanici ;
• ofițeri electricieni II ;
• șef echipaj ;
• marinari ;
• lăcătuși mecanici;
• strungari ;
• sudori electrici și autogeni ;
• electricieni auto ;
• electricieni înaltă tensiune'!
• buldozeriști ;
• excavatoriști ;
• tractoriști ; rutieriști ;
• ungători gresatori ;
• fochiști la cazane joasă presiune (categ. 3) î
• muncitori necalificați.

Informații se pot obține de la I.C.A.B. — Șantierul con
strucții, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 235, telefon : 
49 58 30, interior 40.

mare măsură, caracterul de lu
cru, schimbul direct de opinii, 
controversele. Fără ele, ce în
țeles mai are o sesiune științi
fică studențească ? ! Am discutat 
cu mulți ștudenți și am înțeles 
că monotonia desfășurării lucră
rilor, atmosfera funcționărească 
în care au decurs lucrurile i-a 
supărat cel mai mult. In lipsa 
dezbaterilor de ce mai era ne
voie de întrunirea referenților ? 
Ei puteau foarte bine să-și tri
mită lucrările prin poștă și re
zultatele să fie comunicate prin 
corespondență ! In orice caz, 
dacă citirea lucrărilor a micșorat 
timpul necesar discuțiilor de 
care studenții păreau dornici, nu 
vedem de ce lectura lor nu s-a 
făcut în afara (înaintea) lucră
rilor propriu zise ?! După cum 
știm, așa se procedează la orice 
reuniune mai importantă, parti- 
cipanții cunoscînd dinainte lu
crările asupra cărora juriul va 
delibera. O absență regretabilă, 
și nu din vina organizatorilor, 
a constituit-o apoi neprezentarea 
studenților de la Institutul de 
artă teatrală și cinematografică 
„Ion Luca Caragiale“ din Bucu
rești, care au întîrziat trimiterea 
lucrărilor determinînd implicit 
excluderea lor din această inte
resantă competiție științifică. 
Numai sub rezerva acestor ob
servații putem subscrie la păre
rea unor membri ai juriului care 
au apreciat eforturile creatoare 
ale studenților cercetători din în- 
vățămintul artistic.

Astfel, profesorul Romeo Ghir- 
coiașu, rectorul Conservatorului 
,.G. Dima“ din Cluj-Napoca, ne-a 
spus : „După 25 de ani, putem 
spune că avem o activitate ști
ințifică studențească axată pe 
problemele de fond ale artei, 
ale pedagogiei, studenții noștri 
ajungînd colaboratori prețioși ai 
cadrelor didactice, pe care tre
buie să-i depășească“. Prof. Dinu 
G. Giurescu, Institutul de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu“, 
București : „Comunicările s-au 
remarcat prin efortul materiali
zării unor contribuții personale 
în domeniul raporturilor dintre 
artă și educație, prin sistemati
zarea unor date monografice de
dicate marilor artiști români și 
străini, prin abordarea curajoasă 
a problemelor existente în do
meniul designului“. Conf. dr. 
Petre Brâncuși, rectorul Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu“, 
București: „Diversitatea tematică 
a actualei sesiuni atestă împli
nirea personalității tinerilor cer„ 
cetători. deschiderea spre valo
rile morale ale poporului nostru, 
pătrunderea adîncă în compo
nentele vieții artistice și sociale.“

C. STANCULESCU

(Urmare din pag. I)

turor celor ce s-au interesat de 
el, totuși nimeni nu a specificat 
sursa informației.

Din păcate, fenomenului de 
încălcare a eticii muzicologice 
se înscrie și faptul consemnat la 
începutul acestui articol. Profe
sorul Jean Lupu a preluat după 
exegezele asupra vieții și ope
rei lui Dinu Lipatti. publicate de 
Dragoș Tănăsescu, Grigore Băr- 
găuanu, Theodor Bălan și Li- 
sette Georgescu fie în revista 
Muzica, fie în monografia Dinu 
Lipatti (Ed. muzicală, 1971) pa
saje întregi, fără cea mai ele
mentară trimitere bibliografică. 
Cartea poartă girul Comitetului 
Județean Olt al Uniunii Tine
retului Comwnist, așa cum spe
cifică o incompletă casetă (nu 
se indică originalul volumului 
Anei Lipatti) pe contra-pagina 
de titlu. Dar, să trecem la... 
„fapte“.

Chiar de la prima pagină a 
introducerii, Jean Lupu preia 
un pasaj de 10 l-înduri aparți- 
nîndu-i lui Th. Bălan, apoi des
chide revista Muzica, nr. 11/1967, 
p. 22, din care copiază fără 
scrupule articolul semnat de 
Dragoș Tănăsescu și Grigore 
Bărgăuanu : „Personalitatea sa 
artistică și-a găsit realizarea cea 
mai pregnantă în arta interpre
tativă. Imprimările rămase, deși 
relativ puține, dacă le raportăm 
la scurta sa viață, reprezintă 
jaloane de bază ale pianisticii 
contemporane. Sint puțini în lu
me pianiștii care s-au putut 
afirma atît de timpuriu“. Iată,

Premiile
SECȚIUNEA : FOLCLOR, 

ETNOGRAFIE, MUZICOLO
GIE. Premiul 1 : Adrian 
Pop, Conservatorul „G. Di
ma“, Cluj-Napoca (Așa-zisul 
„cîntec de pricină“) : pre
miul II: Nicolae Țulucă, 
Conservatorul „Ciprian Po
rumbescu“, București („Ci
clul Brâncuși“ de Tiberiu O- 
lah — studiu comparativ) ; 
premiul III : Carmen Betea, 
Conservatorul „Ciprian Po
rumbescu“, București (Parti
cularități stilistice ale „horei 
lungi“ în comuna Săpînța) ; 
mențiune : Adriana Nistor și 
Teodora Țugui, Conservato
rul „G. Dima“, Cluj-Napoca 
(Elemente ciclice — premi
se ale studiului suitei op. 10 
nr. 2 în re major de George 
Enescu).

SECȚIUNEA : FILOZO
FIE, SOCIOLOGIE, ESTETI
CA, PEDAGOGIE. Premiul
I : Gabriela Cosiner, Conser
vatorul „Ciprian Porumbes
cu“, București (Contempora- 
neizare și prospectare în pe
dagogia actuală) ; premiul
II : Dorina Ilieșiu și Marcela 
Cădărean, Conservatorul „G. 
Dima“, Cluj-Napoca (Teh
nici didactice contempora
ne : problematizarea, desco
perirea în instruirea muzi
cală) ; premiul III ! Maria 
Viloiu, Universitatea Timi
șoara (Considerații pe mar
ginea unei lecții de educa
ție muzicală în etapa oral- 
intuitlvă) ; mențiune '■ Ll- 
liana Foca, Conservatorul 
„G. Enescu“ Iași (Corespon
dența dihtre muzică și isto
rie în cadrul audițiilor , mu
zicale).

SECȚIUNEA: ARTE
PLASTICE : Premiul I : 
Mircea Panduru, IhstitUtul 
de arte plastice, Cluj-Napoca 
(Probleme de metodologie. 
ale designului) . premiul 
II : Mariana Stan, Institutul 
de arte plastice, București 
(Gravura lui Gh. Petrașcu); 
premiul III : Adina Iancu, 
Institutul de arte plastice; 
București (Gravura lui R'em-' 
brandt, între baroc și clasi
cism) ; mențiune : Diana. 
Țuculescu, Institutul de arte 
plastice, Cluj-Napoca (Arte
le vizuale și educația ima
ginației).

în continuare, originalul : „Per
sonalitatea artistică a lui D. Li
patti și-a găsit realizarea cea 
mai pregnantă în arta interpre
tativă. Imprimările rămase, deși 
relativ puține, dacă nu le ra
portăm la scurta sa viață, re
prezintă realizări artistice re
marcabile, jaloane de bază ale 
pianisticii contemporane. Sînt 

ETICA
SCRISULUI

puțini pianiștii care s-au putut 
impune atît de -timpuriu“. Pe 
aceeași pagină, Jean Lupu con
tinuă : „Dacă facem o analiză 
tehnică a unor interpretări ale 
sale, constatăm că. velocitatea 
lui Dinu Lipatti depășește limi
ta de audibilitate a consecuti- 
vității sunetelor, urechea nepu- 
tînd diferenția mai mult de 14 
sunete pe secundă“. Și acum 
pasajul respectiv din Muzica, 
nr. 11, p. 24 : „Dacă facem o 
analiză tehnică a piesei, consta
tăm că velocitatea lui Dinu Li
patti depășește limita de audi
bilitate a consecutivltății sune
telor, succesiunea treizecîdoimi- 
lor atingînd uneori viteza de 18 
pe secundă“. Două pagini mai 
departe, Jean Lupu trece la

DIRECȚIA DE RADIO
ȘI TELEVIZIUNE BUCUREȘTI
Calea Victoriei nr. 37 — sector 1 
Corp B — Palatul Telefoanelor

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA

• Tehnician constructor

• Electromecanic specialist

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

invățămint-retrlbuire — telefon : 16 54 22.

ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST“ BUCUREȘTI
Bd. Muncii nr. 256, Sector 3 — Tramvaie 23, 24, 

autobuze 79 și 79 R
ÎNCADREAZĂ URGENT:

• Strungari, găuritori, sudori, lăcătuși, turnători-formatori, 
oțelari, curățitori, forjori, reparatori de aparate eleotrice 
pentru măsurarea temperaturii.

• Șef depozit feroaliaje șl materiale neferoase.
• Șef depozit nisipuri, carbit, materiale turnătorii.
• Șef depozit materiale electrice.
• Șef depozit materiale aparataj frină.
• Șef depozit materiale pentru fabrica de locomotive.
• Șef depozit subansamble motoare și locomotive.
• Muncitori necalificați pentru secțiile Forje, Turnătorie și

Magazie. »
• De asemenea încadrează muncitori necalificați pentru cali

ficare în meseriile de strungari, sudori și lăcătuși.
Se primesc cei născuți în anul 1958—1959 (17 ani împliniți), 

sau cu armata făcută. Studii 8 clase elementare.
Relații suplimentare la telefon 43 04 40 interior 1704 sau 

1856. .

EDUCAȚIA TINERILOR 
DE LA INTENȚII LA REALIZAM
Despre eficiența Comisiei pen

tru activitatea politico-ideologi- 
că și culturală de pe lingă Co
mitetul U.T.C. al sectorului VI 
vorbesc de la sine numărul ac
țiunilor organizate zilnic pentru 
tineretul din școli, întreprinderi 
și — nu mai puțin — calitatea 
acestora. Constituită din 19 
membri — 3 aparținînd comite
tului de sector, iar 16 prove
nind din organizații — comisia 
activului obștesc, important in
strument de propagandă și edu
cație, reprezintă o însemnată 
verigă de legătură între comite
tul U.T.C. al sectorului și orga
nizații, un prețios mijloc de 
transpunere în faptă a indicați
ilor și sarcinilor. Prn adaptarea 
tematicii la condițiile proprii 
fiecărei organizații, comisia ac
tivului obștesc intervine eficient 
și oportun, contribuind în mod 
substanțial la ridicarea nivelului 
și ținutei acțiunilor.

Avînd în vedere noua formă 
de desfășurare a învățămîntu
lui politic U.T.C., comisia politi- 
co-ideologică și culturală a ana
lizat încă din prima lună a anu
lui modul cum este el organizat, 
precum și preocuparea birouri
lor organizațiilor U.T.C. pentru 
mobilizarea și antrenarea tine
rilor la studierea materialelor 
bibliografice, la dezbaterea do
cumentelor. La „Vulcan“, Elec
tromagnetica, Tricodava, I.C.L. 
Alimentara, Steagul roșu, 
I.C.P.E., Liceul nr. 9, 3 membri 
ai comisiei — Chirilă Victor de 
la întreprinderea „Electromag
netica“, Mindruț Octavian de la 
Institutul de științe pedagogice, 
Iulian Lucian de la Institutul de 
proiectări metalurgice, împreună 
cu președintele comisiei, Ottu- 
,’escu Cornelia, au pregătit și au 
condus dezbaterile. în prezent, 
două colective de activiști din 
care fac parte Florea Gheorghe 
de la întreprinderea „Tricotajul 
roșu“, Marina Eugenia de la 
Uzinele Chimice Române, Brașo- 
veanu Alexandrina, de la Indus
tria iutei, Stănică Savu de la 
„Electromagnetica“, pregătesc 
sub îndrumarea tovarășei Ottu- 
lescu Cornelia două schimburi 

'de experiență între propagan
diștii U.T.C. și .un simpozion cu 
tema Invățămintul politic U.T.C. 
— mijloc eficient de educare a 
tineretului.

Din calendarul de acțiuni al 
comisiei nu lipsesc nici proble
mele moral-cetățenești, ale edu-

,.analiza“ științifică a artei in
terpretative și a creației auto
rului Șătrarilor : „Faima inter
pretului a umbrit însă interesul 
pentru cercetarea mai aprofun
dată a activității compozitoru
lui, foarte importantă în contu
rarea profilului unei personali
tăți artistice atît de complexe“. 
De data aceasta, profesorul a 

deschis revista Muzica, nr. 1, 
1971, p. 7 : „Faima interpretu
lui a umbrit interesul pentru 
cercetarea mai aprofundată a 
activității compozitorului, foarte 
importantă în conturarea profi
lului unei personalități artistice 
atît de complexe“. Despre com
pozițiile pentru pian, Jean Lu
pu scrie : „Așa cum era și firesc, 
in creația lui, pianul ocupă pri
mul loc, compozițiile scrise ex
clusiv pentru pian sau la care 
participă și pianul, reprezentînd 
mai mult de jumătate din opera 
sa componistică". Dar, iată cum 
sună pasajul original din mo
nografia Tănăsescu-Bărgăuanu, 
p. 166 : „Așa cum era firesc, în 
creația lui Dinu Lipatti, pianul 
ocupă primul loc, compozițiile 

cației ateist-științifice, de orien
tare profesională, ale mișcării 
artistice și ale petrecerii timpu
lui liber. Periodic, în organiza
țiile din școli și întreprinderi, la 
căminele de nefamiliști au loc 
acțiuni , de popularizare a legilor 
țării, a legislației muncii, a nor
melor eticii și echității socialis
te, expuneri și colocvii pe teme 
ca : De la abatere, la infracțiu
ne, Grijă față de avutul obștesc, 
Familia și rolul ei în societate, 
Normele și principiile de muncă 
și de viață comunistă, Formele 
parazitismului social ; sau Sec
tele religioase și caracterul lor 
retrograd, Poziția partidului și

Din experiența 
Comitetului U.T.C. 
al sectorului VI, 

București

statului nostru față de religie 
ș.a. Antrenînd un număr însem
nat de specialiști, lectori din ca
drul Universității populare din 
sector, Comisia politico-ideologi- 
că și culturală asigură rigoarea 
și eficiența acțiunilor. Cercetă
tori științifici, cadre universita
re, juriști, medici, oameni de 
cultură, printre care se înscriu 
frecvent prof. dr. doc. Al. Tăna- 
se, prof. univ. Dumitru Almaș, 
conf. univ. Fred Mahler, prof. 
dr. Nic. Țăranu, cercetător dr. 
Liviu Ștefănescu, lector univ. 
dr. Emil Verza, cercetător Vlad 
Văleanu, conf. univ. dr. Ion 
Pascadi, asistent univ. D. Iacob, 
doctorand Maria Berghea, meto
dist al Casei de cultură a sec
torului VI, juriștii Venera Clu- 
jeanu, Victor Ursu, medic Petre 
Babaca, se întîlnesc cu tinerii 
trezindu-le interesul pentru do
menii necunoscute, recomandin- 
du-le lecturi interesante și acce
sibile.

La Comitetul U.T.C. al secto
rului VI preocuparea pentru in
tensificarea muncii cultural-edu- 
cative și distractive în rîndul 
tineretului este demnă de a fi 
dată ca exemplu. Crearea con
dițiilor pentru afirmarea forma
țiilor artistice din organizații, 

scrise exclusiv pentru acest in
strument reprezentînd... mai 
mult de jumătate“. Se merge 
departe de tot cu plagiatul, chiar 
și în portretizarea omului : „Ca 
profesor și ca om, era sincer și 
politicos ; știa să facă observa
ții fără a jigni ; spunea totdea
una adevărul in mod uman“. 
Scrupulozitatea în furtul ideilor 
merge pînă la „respectarea“ ri
guroasă a punctuației din re
vista Muzica, nr. 11, p. 29 : „Ca 
profesor și ca om știa să fie 
sincer și politicos ; știa să facă 
observații fără a jigni ; spunea 
totdeauna adevărul în mod 
uman“.

Am putea continua. Dacă re
gretăm sincer un fapt este pa
radoxul că tocmai lui Dinu Li
patti, muzicianul de exemplară 
probitate artistică, i-a fost dat 
să fie „victima“ unui asemenea 
procedeu. Jean Lupu se pre
tinde un admirator al omului 
Lipatti, un pasionat cercetător 
al moștenirii sale artistice. Cum 
se poate apăra. în fața opiniei 
publice, dacă apelează la astfel 
de procedee inșelînd buna cre
dință a celor care i-au acor
dat-o ?

Socotim că instaurarea unui 
climat de probitate științifică 
absolută în scrisul muzicologic 
se impune astăzi mai mult ca 
orieînd. Este o problemă de mo
rală cetățenească. Adevăratul 
cercetător, muzicolog sau cri
tic muzical se va afirma nu
mai prin atitudinea cinstită, ire
proșabilă, față de cuvîntul ti
părit. Răspunderea profesională 
o implică și pe cea morală. 

ÎNTREPRINDEREA DE REPARAT MATERIAL AERONAUTIC
Informații și prezentare zilnică la sediul întreprinderii si 

eu sediul in București, B-dul Ficusului nr. 44, sector 1 
Bănoasa : ÎNCADREAZĂ

• strungari
• frezori
• lăcătuși ajustori
• tinichigii structuriști
• tîmplari toate posturile categ. 2—5
• muncitori necalificați (pentru curs de calificare la locui

"e m meseri>le strungari, frezori, lăcătuși ajustori,
tinichigii structuriști de aviație ;

• ingineri și tehnicieni proiectanți
• economist (preț cost preturi)
• economist (contabil)
• economist (aprovizionare)
• laboranți determinări fizico-chimlce.
Condiții conform prevederilor legii nr. 12/1971 

telefon 79 32 60 interior 118.

ÎNTREPRINDEREA de COFETĂRII ȘI RĂCORITOARE NR. 2 
din str. Armenească nr. 3, sector 3, 

ÎNCADREAZĂ:
• -Luocr^°ri. gestionari pentru unități de cofetărie, studii

7, b, 10 și 12 clase și cu o vechime în comerț de 4—5 ani.
• Conducători motociclete cu ataș.
• Instalator apă și gaze categ. 3—4,
e Geamgiu categ. 3—5.
e Tîmpiar categ. 3—5.
• Zidari — sobari categ. 3—5.
• Economist pr. merceolog.
• Șef birou producție produse de cofetărie.
e Paznici absolvenți a 7 clase.
• Absolvenți a 10—12 clase pentru calificare în meseria de vinzăton.
• Muncitori necalificați bărbați și femei.
• Absolvenți al liceului de specialitate (comerț).
• Economist pr. contabilitate financiar.

Doritorii se pot adresa între orele 7 și 10 la sediul între
prindem cu actele necesare de studii și stagiu, se mai pot 
adresa și Ia telefonul 14 61 02. P

încadrările se fac cu îndeplinirea condițiilor cerute de 
Legea 12/1971 și numai cu domiciliul stabil în orașul Bucu
rești.

sprijinirea și îndrumarea lor me
todică, sînt în atenția permanen
tă a activului. Din păcate, spiri
tul de inițiativă, elanul și ener
gia tinerilor sînt uneori frînate 
de o anume inerție pe care to
varășul Petre Roșea, primul 
secretar al Comitetului U.T.C. 
al sectorului VI o explica prin : 
„...nivelul de pregătire ideologi
că și culturală scăzut, prin lipsă 
de experiență la unii activiști. 
Visăm încă situația ideală ca 
toți activiștii să fie și animatori, 
oameni de inițiativă și acțiune 
in rîndul tineretului. în organi
zarea și desfășurarea manifestă
rilor ne mai lovim încă de con
cepția îngustă a unor cadre de 
conducere cărora — știm cu 
toții — li se cere să fie și acti
viști. Nu puține sînt cazurile în 
care spațiile destinate activită
ții culturale sînt desființate. 
La „Tricotajul Roșu", sala de 
festivități a fost transformată în 
depozit de produse. La „Electro
magnetica“, o întreprindere cu 
3 500 de tineri, U.T.C.-uI avea o 
săliță unde repetau formațiile 
artistice. Acum nu mai există. 
Consider că pe viitor construc
torii ar trebui să prevadă unită
țile productive cu spații desti
nate muncii culturale. întreprin
derea de nasturi și întreprin
derea de mase plastice, două 
întreprinderi noi, nu au nici un 
spațiu pentru activitatea cultu
rală. Se vorbește cu insistență 
despre munca cu tineretul, des
pre întărirea spiritului de echi
pă. Dar sînt tineri care lucrează 
de cinci ani într-un loc de 
muncă și nu-și cunosc colegii, 
nu se cunosc între ei. Prin acti
vitățile cultural-distractive, or
ganizate în incinta întreprinde
rilor s-ar împlini multe dezide
rate ale educării tineretului.

Prea puține sînt exemplele de 
factori de eonducere care se in
teresează de timpul liber al ti
nerilor. Din sectorul nostru pot 
aminti aici, cu o deosebită plă
cere, două nume : cel al to a- 
rășului ing. Dumitru Gheorghe, 
director general la „Tricodava", 
un pasionat animator cultural- 
sportiv care atrage și antrenează 
tinerii în competiții sportive, la 
acțiuni culturale și cel al tova
rășului ing. Anton Proca, direc
torul întreprinderii „Aurora", 
care organizează și participă 
personal la serile distractive ale 
uteciștilor, antrenează echipa de 
fotbal a întreprinderii, merge la 
spectacole împreună cu tinerii".

ALINA POPOVICI

„Inimi fierbinți 
în țara 

de piatră“
în localitățile din zona mun

ților Apuseni s-a încheiat cea 
de-a Vl-a ediție a festivalului 
cultural-sportiv „Inimi fierbinți 
in țara de piatră“, inițiat de Co
mitetul județean ■ Alba al U.T.C. 
în colaborare cu Comitetul ju
dețean pentru cultură și educa
ție socialistă. La Cimpeni, A- 
brud, Zlatna, Lupșa, Avram 
Iancu, Albac, au avut loc ample 
acțiuni de educație politică, mo- 
ral-cetățenească și patriotică. 
Festivalul cultural-sportiv s-a 
încheiat pe scena Casei de cul
tură din Abrud cu o frumoasă 
trecere in revistă a celor mai bune 
formații, cu participarea unui 
mare număr de rapsozi ai artei 
populare moțești. Ciștigători ai 
trofeelor au fost desemnați: 
taraful șt soliștii Ansamblului de 
tineret din Cimpeni, echipa de 
dansuri a Casei de cultură din 
Poșaga, echipa de dansuri, tara
ful și soliștii din Baia de Arieș, 
brigada artistică de agitație din 
Roșia Montană, soliștii Dobrica 
Aleman și Aurelia Bota din A- 
brud ș.a.m.d. In cadrul festiva
lului au avut loc, de asemenea, 
întreceri sportive la schi, șah și 
tenis de masă.

O. MARIAN»
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PLECARE

ELE E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
trimis tovarășului KIM IR SEN, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, următoarea telegramă :

Marți dimineața a plecat în 
Gabon tovarășul Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R., con
silier al președintelui Republicii 
Socialiste România, care va re
prezenta Partidul Comunist Ro
mân la manifestările consacrate 
aniversării creării Partidului 
Democrat Gabonez.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, se afla tovarășul Mircea 
Malita, membru al C.C. al 
P.C.R.

tățile de cercetare, proiectare, 
producție, din învățămîntul su
perior. Vor fi abordate, printre 
altele, probleme privind desig- 
nul industrial și proiectarea tra
dițională, promovarea tehnolo
giilor noi și tipizarea industriei 
electronice, dezvoltarea activită
ții de marketing.

CRONICA
U.T.C.

PE ȘANTIERUL 1 
ÎNTREPRlNDERIll 
DE SIRMA SI 
PRODUSE DIN i 
SIRMA BUZĂU 1

Măsuri energice pentru
recuperarea grabnică

In legătură cu Încetarea din viață a tovarășului Nam Ir, vice
premier al Consiliului administrativ al Republicii Populare Demo
crate Coreene, în numele meu, al Consiliului de Stat și al Guver
nului Republicii Socialiste România, vă adresez sincere condoleanțe, 
iar familiei îndoliate întreaga noastră compasiune.

EXPOZIȚIE
a rămînerilor in urmă

Tovarășul MANEA MANESCU, prlm-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a trimis tovarășului JAMBÎN 
BATMUNH, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, următoarea telegramă :

Aniversarea zilei dv. de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a 
vă adresa, fa numele Guvernului Republicii Socialiste România și 
al meu personal, sincere felicitări și calde urări 
lungă șl fericire.

Dorindu-vă noi succese în activitatea dv. de 
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie
tre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă se 
vor dezvolta continuu, în interesul poporului român și al poporului 
mongol, al cauzei socialismului și păcii fa lume.

de sănătate, viată

înaltă răspundere 
și colaborare din-

Cerințele pieței interne și, mai 
ales, ale celei externe impun tot 
mai mult producătorilor cunoaș
terea și stăpînirea tehnicilor 
modeme de concepție, prezen
tare și desfacere a produselor, 
în acest context, preocupările 
pentru aplicarea marketingului 
și designului au în prezent o 
importantă din ce în ce mai 
mare. Unele dintre aceste acti
vități sînt ilustrate și în expo
ziția' ..Electronic design“ deschi
să marți dimineața, în holul să
lii mari a Palatului Republicii, 
nrintr-o serie de realizări repre
zentative în acest domeniu ale 
specialiștilor Institutului de cer
cetări și proiectări electronice.

Cu acest prilej, va fi organi
zat și un simpozion cu cadre de 
conducere si specialiști din uni-

Ieri a părăsit Capitala, in
dreptindu-se spre Havana, o 
delegație a U.T.C. 
de tovarășul Radu 
secretar ai C.C. al 
care va participa la 
celei de a Il-a

condusă 
Enache, 
U.T.C., 

lucrările 
reuniuni 

a Comitetului Internațional 
de Pregătire a celui de-al 
Xl-lea Festival mondial ai 
tineretului și studenților.

★
Marți a părăsit 

indreptindu-se spre 
delegație a Uniunii 
țiilor Studenților 
din România, condusă de to
varășul loan Albescu, secre
tar al Consiliului U.A.S.C.R., 
care va participa la Con
gresul Uniunii Generale a 
Studenților Republica
Arabă Egipt.

Capitala, 
Cairo, o 
Asocia- 

Comunișii

Odată cu primăvara în București 
ficat acțiunile de muncă patriotică, 
biectivelor întrecerii dintre circumscripții electo
rale de sector, organizații U.T.C., asociații de 
locatari, cetățeni. „Cea mai frumoasă circum
scripție", „Cea mai frumoasă stradă", „Cel mai 
îngrijit imobil", „Cel mai frumos și mai bine gos
podărit cămin pentru nefamiliști" sint citeva din 
chemările sub care se desfășoară întrecerea. Și 
plantările de primăvară sint in toi. Totodată, se 
reamenajează 150 de hectare spații verzi și sint

ÌN GRIJA TINERILOR BUCUREȘTENI
255 TERENURI DE JOACĂ

s-au intensi- 
în cadrul o-

in curs de desfășurare lucrări de întreținere pe 
alte 2 600 hectare de spații verzi. Tinerii au luat 
in primire 255 terenuri de joacă pentru copii, in 
vederea redării lor in folosință șl, in același 
timp, construiesc instalații de joacă pentru alte 
100 noi terenuri. Organizațiile U.T.C. din sec
toare acționează in prezent la majoritatea obiec
tivelor de munca patriotică specifice primăverii. 
In acest an, valoarea lucrărilor - majoritatea in 
spațiile verzi - va depăși 170 milioane lei. (D.H.).

— Firesc ar fi fost ca acum, 
pe acest șantier, 
montarea utilajelor 
— afirmă inginerul 
Ciurea, inspector al 
zău a Băncii de investiții. Zilnic 
sosesc, dealtfel, utilaje, dar care 
nu pot fi montate pentru că nu 
s-a asigurat încă front de lu
cru. Cauzele care au determinat 
rămînerea sub plan la stadiile 
fizice sînt de natură pur su
biectivă. în cursul trimestrului 
IV—1975 și a trimestrului I— 
1976; constructorii au dus lipsă 
de agregate pentru betoane și 
n-au putut asigura un ritm co
respunzător de turnare. Ei ar fi 
trebuit să lucreze pe timpul 
iernii cu un stoc de cel puțin 
100 000 mc de agregate sortate, 
dar aprovizionarea s-a făcut 
defectuos. în loc să toarne 800— 
1 000 mc de beton pe zi, ei au

să înceapă 
tehnologice

Gheorghe 
filialei Bu-

turnat cel mult 100 mc. Ceea 
ce-i mai neplăcut însă, continuă 
inginerul Ciurea. este faptul că 
și acum, cînd riurile s-au dez
ghețat și există posibilitatea 
extragerii masive a agregatelor 
din albii, ele se aduc în canti
tăți insuficiente, iar ritmul de 
lucru nu depășește nici acum 
200 mc de beton turnat pe zi.

— Ce trebuie făcut ?
— într-o recentă ședință de 

comandament s-au adoptat o se
rie de măsuri, mai precis s-a 
hotărît să se impulsioneze a- 
provizionarea cu agregate asor
tate, să se trimită încă o stație 
de betoane și un surplus de 
muncitori. Pînă acum, aceste 
măsuri n-au fost însă materia
lizate, deși a trecut o săptămînă 
de la adoptarea lor.

Pe șantier se confirmă, într- 
adevăr, aceste opinii. Sînt 10—12

1

Manifestări culturale

0 ANIVERSARE
Cămin pentru tinerii 

constructori Brâncuși omagiat
ani de existentă — atlția 
Clubul studenților de la

Șapte
numără ....
Institutul de arhitectură, amena
jat și îngrijit de ei în strada Blă- 

14. Și. respectîndnari, numărul
gtndul frumos pe care ei înșiși 
l-au ridicat la rang de tradiție, 
odată cu venirea primăverii, în 
primele zile ale lui martie, au ți
nut din nou să sărbătorească, așa 
cum se cuvine, adică în cadru 
festiv, evenimentul. Un „mulți ani 
trăiască" cintat de o sală arhipli
nă si „tradiționalul discurs" al 
Inițiatorului clubului — pe atunci 
student, acum asistent universitar 
al aceluiași institut — Barbu Emil 
Popescu au constituit prologul 
programului artistic susținut de 
invitați șl de studenți. Au evoluat 
pe scenă : un colectiv al teatrului 
Țăndărică (care a prezentat o 
scenetă de Teodor Mazilu, un mo
ment satiric cu Radu Gheorghe șl 
apoi, bineînțeles, un dans eu pă
puși). poetul Ion Nicolescu, care 
a citit din versurile proprii, Ex
perimental quartet al studenților 
Conservatorului din Cluj-Napoca, 
folkiștil Dorn Stănculescu șl So
rin Minghlat, Adina Dimitriu șl 
loan Boeru (chitară clasică) șl un 
tînăr elev al liceului de muzică 
George Enescu, Mihai Romașcanu, 
care a cintat la vlbrafon. întreaga 
atmosferă, programul prezentat la 
aniversare, ea șl cel ce se desfă
șoară în mod obișnuit In clădirea 
din strada Blănarl, numărul 14 sint 
un argument că acel „moment 
de pasiune“ despre care ne vorbea 
Adina Dinescu, președinta Aso
ciației studenților comuniști din 
Institutul de arhitectură, referin- 
du-se la anul în care a luat flintă 
clubul, n-a fost unul singular, d a 
devenit o constantă a activității 
Clubului studenților la arhitectură.

M. IONE8CU

terminat 
situat în

de pre-

Tinerii Centralei de construcții-montaj din Capitală au 
zilele acestea construcția noului cămin pentru nefamiliști, 
zona Vitan-Bîrzești.

Căminul, cu o capacitate de 360 de locuri, avea termen
dare 1 iunie a.c. Prin mai buna organizare a activității pe șantier, 
prin efectuarea de către viitorii locatari a peste 50 000 ore de muncă 
patriotică, noul cămin își pregătește toaleta pentru primirea în 
aceste zile a primilor locatari. (C. T.)

de artiștii plastici
Uniunea Artiștilor Plastici 

evocat personalitatea 
Brâncuși in cadrul unei recente 
sesiuni omagiale. Anii de tine
rețe ai sculptorului, ca membru 
al asociației „Tinerimea artis
tică“, au fost ilustrați in expu
nerea prezentată de Ion Jalea, 
președintele U.A.P. In continu
are, personalitatea genialului 
artist român a fost întregită de 
Barbu Brezeanu, exeget al ope
rei lui Brâncuși, de sculptorii 
Gheorghe Apostu și Ion Con- 
deescu, de criticii Dan Hăulicâ 
și Nicolae Frunzetti. Două filme 
documentare au subliniat nepie
ritoarea artă brâncușiană așa 
cum o exprimă operele aflate 
tn patrimoniul național, cit și 
cele care dau strălucire și faimă 
colecțiilor care le găzduiesc in 
străinătate.

• •

a
marelui

• In pregătirea 
Congresului educa
ției politice și al cul
turii în județul Ma
ramureș au avut loc 
duminică numeroase 
manifestări cultural- 
educative. Astfel, de 
pildă, la Clubul ti
neretului din Baia 
Mare s-a desfășurat 
un bogat program li- 
terar-artistic realizat 
cu concursul cena
clurilor literare din 
municipiu, Teatrului 
dramatic și Liceului 
de muzică 
plastice, 
de teatru 
de cultură 
Lăpuș a 
piesa „La 
de hotar", 
D. ~ ' 
de _____ _ ....
dicatelor, precum și 
pe scenele cămi
nelor culturale din 
Tamaia și Remetea 
Chioarului.

In sala de concerte 
a Liceului de muzică 
și arte plastice din 
localitate. formația 
de cameră a Conser
vatorului Gheorghe 
Dima din Cluj-Napo- 
ca .— „Promuzica" — 
a susținut recitaluri 
din muzica româ
nească si universală. 
(DRAGOMIR CON
STANTIN).

Sîrbu 
cultură

și arte 
Formația 
a Casei 
din Tg. 

prezentat 
o piatră 
de Ion 

la Casa 
a sin-

• In cadrul orga
nizațiilor de tineret 
din întreprinderile a- 
gricole de stat si sta
țiunile de mecaniza
re a agriculturii din 
județul Vrancea ute- 
ciștii au participat la 
dezbaterea cu tema

muzică și artă 
a fost organi- 
consacrat me- 
a dăltuit „Cu-

• La Liceul de 
plastică din Iași 
zat un simpozion 
moriei celui care
mințenla pămîntului". Cu acest 
prilej s-au prezentat comuni
cările „Brâncuși artistul", „Le
gătura lui Brâncuși cu literatura 
română și universală", „Brân
cuși fa muzică". (P. COMȘA)

* nou!

LOZUL
primăverii

(emisiune specială)
La toate agențiile Loto-Pronosport găsiți Lozurile pri

măverii.
1 500 000 lei se oferă suplimentar din fond special.
Se pot cîștiga zeci de autoturisme Skoda S 100.
în emisiunea specială Lozul primăverii sînt introduse 
peste 800 000 de cîștiguri.

JUCAȚI LOZUL PRIMĂVERII. Vă oferă mari șanse de 
cîștig în autoturisme Skoda S 100 și premii In bani.

„Codul eticii si echi
tății socialiste în 
viata și munca noas
tră". Organizațiile 
U.T.C. din Odobești 
și comunele Soveja. 
Măicănesti. Păunesti 
și Poiana Cristei au 
organizat colocvii pe 
teme de politică ex
ternă a P.C.R.

La loc de frunte se 
află și inițiativa in
titulată „Tinerețea 
fa scenă", lansată de 
Comitetul orășenesc 
Mărășești al U.T.C.

In cadrul acestei 
inițiative, ansamblul 
artistic al tineretului 
din Mărășești a pre
zentat un spectacol 
dedicat tinerilor din 
viitorul oraș Vidra, 
continuat c„ un 
viu dialog despre ti
nerețe. educație, răs
punderi. Viitorul po
pas al Ansamblului 
din Mărășești — o- 
rașul Panciu — joi. 
11 martie 1976. (VA
SILE NEGOITA).

• Comitetul jude
țean pentru cultură 
și educație socialistă 
Dîmbovița a organi
zat o șezătoare lite
rară cu participarea 
Cenaclului umoriști
lor al Asociației scri
itorilor din Bucu
rești. Printre invitați 
se aflau scriitorii 
Valentin Silvestru. 
Alecu Popovici. Ton 
Băieșu. Dumitru So- 
lornon. Platon Par- 
dău. Ioana Diacones- 
cu. Al. Clenciu și ac
torul Octavian Co- 
tescu. Societatea 11-

terară ..Alexandru 
Vlahuță" a tinerilor 
din Tirgoviște orga
nizează seri de mu
zică și poezie, dez
baterile ..Ce scriem, 
pentru ce scriem 
„Limbajul poetic și 
poezia contempora
nă“. „Etica tînărului 
scriitor“, „Actul de 
creație“ literară, act 
de participare la 
făurirea societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate“ etc. De 
curînd tinerii tîrgo- 
vișteni au participat 
împreună cu cena
clurile literare din 
Ploiești. Sinaia. Mi- 
zil și Vălenii de 
Munte la pelerinajul 
și comemorarea a 5 
ani de la moartea 
poetului Miron Radu 
Paraschivescu. care a 
avut loc Ia Vălenii 
de Munte. In colabo
rare cu cenaclul „Mi
ron Radu Paraschi- 
vescu“ din Vălenii 
de Munte si cenaclul 
„Dimitrie Stelara“ 
din Ploiești în aceas
tă lună se va inau
gura gala recitaluri
lor de poezie și mu
zică „Tară sfîntă. 
spun poeții“. De ase
menea, la începutul 
lunii viitoare va a- 
vea loc tradiționalul 
festival de_muzică si 
poiezie 
literar", 
dedicată 
creatori cu participa
rea membrilor cena
clurilor similare din 
alte județe. (MINO- 
DORA CRĂCIUN, 
Subredacția județea
nă Dîmbovița)

..Testament 
manifestare 

tinerilor

450 de kilometri
Iosif Ilieș, . _ ___ _

Iuliu Ilieș. studenți ai Institutu
lui politehnic Timișoara, pasio
nați alpiniști — s-au întors de 
curînd dintr-o expediție teme
rară : traversarea Carpaților 
Meridionali, de-a lungul creste
lor. Traseul, lung de 450 kilo
metri, a început la Sinaia, a cu
prins apoi vîrful Omul. Piatra 
Craiului, munții Făgăraș. Pa- 
rîngul, Retezat, masivul Godea- 
nu și s-a încheiat la Herculane. 
In total, 32 de zile petrecute în 
condițiile unei ierni cum n-a 
mai fost de 30 de ani. Pe par-; 
cursul acestui traseu ei au fă-

Carol Kajtas și
pe creasta munților

cut doar un singur popas de 6 
zile, Ia Podragu, determinat de 
furtunile violente de zăpadă. 
Curajul cu care au întîmpinat 
greutățile (permanentul peri
col al avalanșelor, temperatura 
foarte scăzută și numeroasele 
furtuni) le-a asigurat studenți
lor. membri ai clubului „Poli
tehnica". normele de maeștri ai 
sportului. (D. ION)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
LA CALAȚI Șl BRĂILA

„Turneul primăverii" la box
Săptămlna aceasta, iubitorii 

sportului cu mănuși din Galați 
și Brăila au prilejul să urmă
rească nu mai puțin de 14 gale, 
care se anunță atractive și la 
care vor evolua peste 200 de 
boxeri din țară. Așadar, în- 
cepînd ds ieri și pînă sîmbă- 
tă, în cele două localități du
nărene se desfășoară tradițio
nalele întreceri pe categorii de 
greutate din cadrul „Turneului 
Primăverii“, organizat de fede
rația de specialitate, cu spriji
nul factorilor locali. Printre 
protagoniști se numără finaliști 
ai ultimei ediții a „naționale
lor" de box, componenți ai 
lotului republican, care se 
află fa preajma unor Importan
te confruntări internaționale : 
maestrul emerit 
Calistrat Cuțov, 
sportului Mircea 
liat cu bronz la 
de anul trecut, 
F. Ibrahim, campionul european 
de tineret Costică Dafinoiu, 
Constantin Văran, Gh. Ciochi
nă, Petre Ganea, Pavel Istrate, 
tinerii Vasile Didea, Dinu Con- 
durat. Carol Hajnal, Ion Rădu- 
cu. De asemenea, sînt pre- 
zențl învingătorii ediției de 
anul trecut : Teofil Ghinea 
(B. C. Galați), Ion GaVrilă 
(Steaua). Ștefan Duminică (B. C.

• MERIDIAN
• După o zi de odihnă cam

pionatul european de hochei pe 
gheață pentru juniori (grupa B) 
a fost reluat marți. In Capitală 
s-au disputat două partide în
cheiate cu următoarele rezulta
te-: Norvegia — Franța 6—1 
(3—-0, 2—0, 1—1) , Italia — Spa
nia 7—3 (4—0, 1—1, 2—2). în 
meciul de la Ploiești, 
Iugoslaviei a tntîlnit 
Austriei, pe care a învins-o 
4_0 (-1—0, 1—0, 2—0).

• Marți, in penultima zi *

al sportului 
maeștri ai 

Simon, meda- 
,.europenele" 
Alex. Turei,

Galați), Virgll Sîrbu 
Bocșa), Ion Vladimir 
frații Ilie și Sandu Tîrîlă (B. C. 
Galați), Alex. Tîrboi (Farul), 
Vasile Croitoru (Steaua).

Intr-o scurtă convorbire, prof. 
Alexandru' Vladar, antrenor 
federal, ne-a declarat : .Aceas
tă competiție, care deschide 
reuniunile 
ploare 
constitui 
lecție in 
turneu 
de aur", 
desfășura la Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală, in luna 
aprilie și care va reuni mai 
mulți boxeri valoroși din 18 
țări. în cadrul reuniunilor de la 
Galați și Brăila, desigur, com
petitorii vor face uz de toate 
cunoștințele lor tehnice și tac
tice pentru a trece cu bine a- 
cest prim examen din noul se
zon".

In Sala sporturilor din Galați 
sînt programate întrecerile la 
categoriile semimuscă, cocoș, 
semiușoară, semimijlocie, mij
locie și grea, reunind 105 boxeri, 
iar la Brăila, aproape 100 de 
pugiliști vor încrucișa mănușile 
la categoriile muscă, pană, 
ușoară,'mijlocie mică și semi
grea.

(Metalul 
(Dinamo),

competiție, care 
pugilistice de am- 

din anul olimpic, va 
și un criteriu de se- 
vederea apropiatului 
internațional „Centura 
ediția a 5-a, ce se va

M. LERESCU

• MERÜIÖI1AN •

In 
echipa 

formația 
cu

competiției internaționale 
scrimă pentru tineret dotată 
„Cupa Prietenia", care are 
în sala Floreasca. s-a disputat 
proba de spadă. Pe primul loc 
s-a clasat după baraj Boris Lie- 
berman (U.R.S.S.) cu 4 victorii, 
urmat de Erwin Kerekes (Româ
nia) — 4 victorii și Valeri Han- 
doga (U.R.S.S.) — 3 victorii. 
Competiția se încheie astăzi o- 
dată cu desfășurarea probelor 
pe echipe la spadă și floretă 
(fete).

de 
eu 
loc

Pe pîrtia
din Paring
250 schiori

Meteorologul Virginia Nicula 
ne oomunică : Vremea continuă 
să se încălzească. Cerul va fi 
variabil, mai mult noroe în 
nord-vest, unde vor cădea pre
cipitații locale mai ales sub 
formă de ploaie. Vîntul va pre
zenta intensificări temporare în 
Banat și in zona de munte și va 
sufla slab, pînă la potrivit, în 
restul țării. Temperaturile mi
nime vor avea valori între —4 
și +6 grade, mai scăzute în 
estul Transilvaniei, unde vor 
coborî pînă la —13 grade. Maxi
mele vor oscila între + 4 și 
+14 grade, mai ridicate fa sud- 
estul țării. Dimineața se va pro
duce ceață.

poziții din plan, rămase în urmă, 
printre care : închiderea halei 
laminorului, fundațiile pentru 
cajele 1—6, definitivarea struc
turii la depozitul de țagie etc.

— Pentru a reintra în grafi
cele lucrărilor, constructorii mai 
au nevoie de circa o sută de 
muncitori calificați, în special 
betoniști și fierari betoniști, a- 
preciază inginerul Spiridon 
Rimniceanu, șeful serviciului in
vestiții din întreprinderea bene
ficiară. Acest efectiv trebuie 
asigurat în cel mai scurt timp 
pentru a se putea ataca lucră
rile anexe și în primul rind 
construcția stației de pompe și 
neutralizare. în aceste condiții 
doar ar fi posibilă începerea 
montării utilajelor tehnologice 
în cursul lunii aprilie.

Ce spun constructorii ?
— întîrzierile despre care se 

vorbește sînt de cel mult două 
săptămîni, ne asigură inginerul 
Constantin Liciman, șeful șan
tierului, și ele se datoresc în 
principal condițiilor grele din 
timpul iernii, la care nu ne-am 
așteptat. Acum însă treburile 
merg mai bine, am început să 
turnăm betoane în două schim
buri, stația de preparare func
ționează și ea în două schim
buri. Ne mai lipsește doar o 
pompă de beton pentru care re
cent Ministerul Construcțiilor 
Industriale a stabilit să ne fie 
trimisă de urgență. Avem toată 
convingerea că pînă la 15 mar
tie vom recupera restanțele, iar 
termenul de punere în funcțiune 
a noilor capacități va fi respec
tat cu fermitate.

Fără îndoială, conducerea 
Grupului 7 și a Trustului de 
construcții industriale au obli
gația să acorde fără intirziere 
ajutorul cuvenit șantierului, 
să-i pună la dispoziție utilajele 
care îi mai lipsesc, să-i com
pleteze forța de muncă, să-1 a- 
provizioneze cu cantități sufi
ciente de betoane pentru a re
intra în ritmul corespunzător de 
lucru. La rîndul lor însă con
ducerea șantierului și organiza
ția U.T.C. — care numără peste 
200 de tineri constructori — tre
buie să acționeze mai stăruitor, 
mai energic pentru înlăturarea 
risipei de forță de muncă, pen
tru utilizarea la maximum a 
timpului de lucru. Printr-o mai 
intensă muncă de educație tre
buie prevenite absențele ne
motivate, întîrzierile de pe șan
tier care, orice ar zice ingine
rul Liciman, — care susține că 
n-au probleme cu prezența la 
lucru — afectează serios activi
tatea. In ziua de 5 martie, lip
seau însă 8 muncitori, aceasta 
fiind media absențelor pe zi. 
S-ar părea că e puțin, dar cei 8 
constructori sînt de fapt echi
valentul unei echipe care cu 
greu poate fi suplinită. In ceea 
ce-i privește pe tinerii între
prinderii beneficiare ei sînt încă 
de pe acum gata ca în momen
tul începerii montării utilajelor 
să se alăture cu toate forțele, în 
timpul lor liber, montatorilor, 
să participe efectiv la punerea 
în funcțiune a noilor capacități.

ROMULUS LAL

Legumicultorii prahoveni
(Urmare din pag. I)

a planificat cu rigu-el
rozitatea metrului pătrat — to
mate. ardei, varză timpurie, 
morcovi, pătrunjel, spanac, cas
traveți, vinete, întreaga gamă 
de legume necesare bunei apro
vizionări a populației. Și pen-, 
tru ca produsele să fie îndestu
lătoare. suprafața a fost supli
mentată cu încă 7 ha de culturi 
succesive. Un semn că recolta 
va fi bogată îl conferă și faptul 
că pe terenul bine pregătit au 
fost administrate și cîte 40 tone 
de îngrășăminte naturale la uni
tatea de suprafață.

Buni gospodari, cooperatorii 
din Potigrafu au amenajat, ca 
și în alți ani, un solar de 4 ha. 
La această oră au fost încheiate 
reparațiile prin sudură la sche
letul metalic, se reamenajează 

de aducțiune a apei, 
de polietilenă vor fi 
mai tîrziu, deoarece în 
perioadă, în partea lo-

canalul
Foliile
„trase" 
această
cului, bat vinturi puternice (anul 
trecut acoperișul a fost distrus

de două ori !). Și aici, după cal
culele tinerei economiste Maria 
Dragnea, sînt prevăzute a se 
realiza producții bune, valori de 
ordinul sutelor de mii de lei. $1 
aici, cei care fac semnul de 
unire între prevedere și realiza
re sînt oamenii, recunoscuți 
prin hărnicia lor. prin dragostea 
cu care se apleacă zi de zi asu
pra pămîntului.

Generalizînd această aprecie
re la nivelul întregului județ, 
tovarășul ing. Mihai Nicolau, di
rector adjunct al direcției agri
cole județene, ne-a relatat, în fi
nalul raidului, nostru, că supra
fața de legume este extinsă în 
acest an cu 400 ha. ajungînd la 
3 400 ha. iar cartofii se vor cul
tiva pe 3 500 ha (cu 500 ha mai 
mult decît anul trecut). O sem
nificativă extindere însumează 
și cele 111 ha de solarii. în toate 
cele 12 consilii intercooperatiste 
se depun eforturi stăruitoare 
pentru intensificarea ritmului de 
muncă, în raport cu vremea care 
se anunță tot mai generoasă ac
tivităților de campanie.

Fertilizarea solului
(Urmare din vag. I)

participă, desigur, și cei 700 de tineri mecanizatori, care, constituiți 
în echipe, consemnează în fișele zilnice zeci și zeci de hectare 
realizate.

în cooperativele agricole de producție aparținătoare consiliului 
intercooperatist Poiana Lacului, transportul și administratul îngră
șămintelor se fac potrivit unui grafic defalcat pe ferme, brigăzi și 
echipe, cu termene și sarcini precise pentru fiecare conducător de 
compartiment. Aici se fertilizează cu prioritate terenurile ce vor fi 
cultivate cu legume, porumb, plante de nutreț, precum și livezile. 
Astfel, echipele constituite în acest scop, echipe din care fac parte 
și tinerii Ion Gherghina, Ion Stoian, Cîrstea Bucă, sub Îndrumarea 
directă a șefilor de secție Ion Enăchescu și Ion Radu, au transpor
tat și administrat culturilor amintite peste 4 000 tone îngrășăminte 
organice. La fel se procedează în toate cele cinci unități agricole 
aparținînd consiliului intercooperatist din Poiana Lacului. De la 
tovarășul Aurel Băcescu, inginer șef al consiliului intercooperatist, 
aflăm că zilnic la acțiunea de fertilizări participă sute de coopera
tori care transportă, în zona de deal, îngrășăminte cu atelajele.

ÎNTREȚINEREA PĂȘUNILOR

Pîrtia telescaun din Parîng, a 
găzduit duminică cea de-a doua 
ediție a Cupei ziarului „Steagul 
roșu“ la schi. La startul întrece
rilor, deși timpul a fost nefavo
rabil (ninsoare, vînt), s-au pre
zentat peste 250 de schiori, nu
meroși iubitori ai sporturilor de 
iarnă din Valea Jiului. Primilor 
clasați le-au fost înmînate me
dalii și diplome din partea Fe
derației române de schi, bob, 
sanie și a redacției ziarului 
„Steagul roșu“ din Petroșani. în 
ordinea categoriilor de vîrstă — 
au participat schiori intre 3 și 
58 de ani — primele locuri au 
fost ocupate la proba de slalom 
uriaș de Răzvan Marica și Co- 
rina Vladislav (6—10 ani). Ga- 
briel Silvian și Iudith Karda 
(11—15 ani), Alexandru Bota și 
Elena Suhanea (peste 16 ani). 
Cupa ziarului „Steagul roșu“ a 
revenit . schiorului Alexandru 
Bota, iar „Cupa speranțelor“, e- 
levului Răzvan Pop. De remar
cat că, cu acest prilej, au fost 
înmînate diplome unor sportivi 
și... suporteri, care evidențiază 
dragostea oamenilor muncii din 
Valea Jiului pentru „sporturile 
albe“. Este vorba de medalia 
„Trofeul ghiocelului“, „Cel mai 
tînăr participant“, „Tinerețe fără 
bătrînețe“, „Cea mai frumoasă 
evoluție“, „Premiul pentru spor
tivitate“, „Cel mai activ susți
nător“. Tuturor sportivilor, an
gajați în concurs, li s-au oferit 
diplome de participare și insig
na celei de a doua ediții a Cu
pei ziarului „Steagul roșu“ la 
schi.

Rubrică realizată de 
VASILE RAVESCU

Dezvoltare* «actorului zooteh
nic, fa special la taurine și o- 
vine, depinde fa mare măsură și 
de felul cum sfat gospodărite și 
întreținute pășunile și fînețele. 
Dîmbovițenii, care dețin Întinse 
suprafețe amenajate cu pășuni 
și finețe, acționează de aceea cu 
toate forțele la curățirea mușu
roaielor, greblarea izlazurilor, 
defrișarea lor, precum șl la fer
tilizarea cu îngrășăminte chi
mice și organice. Zilnic, în zo
nele destinate pășunilor și fîne-

telor pol ti tatilniți 1* lucra 
sute de cooperatori și săteni. în 
vederea intensificării și grăbirii 
acestor lucrări, precum și pen
tru sporirea contribuției tine
retului la operațiile ce se 
execută în acest domeniu, Co
mitetul județean Dîmbovița *1 
U.T.C. organizează în perioada 
10—25 martie „Decada fertili
zării și Întreținerii pășunilor", 
acțiune la care sînt antrenați 
peste 5 000 tineri.

D. DUCA

Știința și acțiunea politica
(Urmare din pag. 1)

ION VULPE

bun — și eu am avut acest no
roc în profesorul Philippide — 
cu timpul poți înțelege că e- 
xistă în această disciplină o ri
goare proprie, specifică, un 
simț al ordinii și al clarității 
care îți răsplătește cu prisosință 
efortul. Și apoi, mai este și alt
ceva. Anume, eu cred că fiecare 
limbă străină pe care un om o 
cunoaște poate constitui facă o 
.posibilitate directă de cunoaș
tere, de apropiere ra alți oa
meni, cu alte popoare. Noi sîn- 
tem o națiune dornică de cola
borare, de contacte cu alți se
meni ai noștri și îți mărturisesc 
că, deseori, am fost emoționat 
cînd puteam, pe alte meleaguri, 
să mă înțeleg cu alți colegi, cu 
cetățeni de alte 
chiar ta limba 
rie pe care, în
me mai ales, mi-o sporește 
faptul că în tot mai multe țări 
străine pot conversa direct în 
limba română cu oameni care 
ne apreciază limba și cultura, 
ne prețuiesc cum se cuvine și ne 
sînt apropiați.

Asta îmi întărește convinge
rea că lingvistica, departe de a 
fi numai o știință aridă și rece, 
poate contribui și ea la mai

naționalități 
lor. Bucu- 
ultima vre-

buna cunoaștere între oameni șl 
popoare.

— Ați optat, așadar, pen
tru o profesiune, optind — 
deopotrivă — și pentru un 
ideal de viață, care v-a în- 
rîurit atitudinea șl activita
tea socială și politică pe care 
ați desfășurat-o...

— Cînd am făcut primul meu 
gest, primul act de participare 
la acțiunea socială — acela de 
a mă înscrie în listele de alegă
tori îndată ce am împlinit 21 de 
ani — eram oarecum pregătit 
pentru a înțelege viața socială, 
pentru a primi răspunderile ce 
îmi reveneau și în calitate de 
cetățean, de patriot. Eu veneam 
dintr-o familie cu zece copii, 
unde, în ciuda muncii istovitoa
re, agoniseala nu putea îndes
tula întotdeauna. Aceasta a fost 
prima oară cînd am înțeles că 
lumea este strimb orinduită, în 
bogați și în sarici, dar nu și 
după cit muncea fiecare. De 
fapt, drumul meu în viața so
cială și politică nu a fost un 
drum linear, dar a fost un drum 
de clarificări, de căutări, ani
mat de dorința adevărului, a 
dreptății. Asta m-a și determi
nat să iau prin viu grai și prin 
scris atitudine față de represiu
nile regimului împotriva mun
citorilor greviști in 1933, ca 
și față de procesul de la

Craiov*. Șl lot această con
vingere de adevăr și de drep
tate m-a îndrumat să iau 
parte Ia mișcarea împotriva răz
boiului, la acțiunile Comitetu
lui Național Antifascist, ale A- 
sociației „Amicii U.R.S.S." și. 
mai tîrziu, cunoscîndu-i direct și 
prețuindu-i cum se cuvine pe 
luptătorii comuniști, să doresc 
să intru In rîndul partidului.'

Așa îneît, vezi și dumneata, 
tinere, pentru mine, știința și 
activitatea politică au fost două 
moduri de a-mi trăi cu folos 
viața printre semenii mei și 
pentru ei.

Și sînt fericit să văd astăzi 
că nu am luptat și nu am cre
zut în zadar, acum cînd sintem 
un popor liber și stăpîn, con
duși de partidul eroic, în frun
tea căruia se află un om pe 
care-1 cunosc și îl prețuiesc de 
multă vreme, încă de la acea 
întrunire a Comitetului Națio
nal Antifascist cînd, impresio
nat de felul său de a gindi și 
de a-și argumenta ideile, l-am 
întrebat pe colegul meu, profe
sorul Petre Constantinescu-Iași:

— Cine este acest t.înăr care 
vorbește așa de curajos r

Iar dînsul mi-a răspuns :
— Cum, nu îl cunoști ? Este 

tînărul muncitor N i c o 1 a e 
Ceaușescul



Instaurarea noii ordini economice

Sesiunea extraordinară a Consiliului pentru 
Comerț și Dezvoltare

La Palatul Națiunilor din Geneva s-au deschis lucrările celei 
de-a Vil-a sesiuni extraordinare a Consiliului ~
Dezvoltare. Delegația României este condusă 
Constantin Ene, șeful misiunii permanente a 
lingă Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva.

pentru Comerț și 
de ambasadorul 
țârii noastre pe

Preocupări ale tineretului 

din R. S. Cehoslovacă

.Principalul punct de pe ordi
nea de zi îl constituie pregăti
rea lucrărilor celei de-a patra 
Conferințe a Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), care urmează să 
se desfășoare la Nairobi, în luna 
mai.

în centrul atenției participan- 
ților se află documentul de la 
Manila adoptat de țările în curs 
de dezvoltare membre ale 
„Grupului celor 77“, între care 
și România, document consacrat 
înfăptuirii obiectivelor noii or
dini economice internaționale, 
cu referire specială la domeniile 
comerțului și dezvoltării.

între subiectele dezbătute in 
cadrul sesiunii — care va dura 
pină la 19 martie — se află si
tuația în domeniul produselor de 
bază și al articolelor manufac
turate și semifinite, problemele 
monetare și financiare interna
ționale, transferul de tehnologie, 
sprijinirea țărilor cel mai puțin 
dezvoltate, cooperarea între ță
rile în curs de dezvoltare, rela
țiile comerciale între țări cu sis
teme economice și sociale dife
rite, creșterea rolului și efica
cității U.N.C.T.A.D.

în ședința inaugurală, amba
sadorul Filipinelor, Hortencio 
Brillantes, președintele în e- 
xercițiu al „Grupului celor 77“ 
de la Geneva, a prezentat Con
siliului Declarația și Programul 
de acțiune, elaborate la reuniu
nea ministerială de la Manila a 
țărilor în curs de dezvoltare.

arătat că aceste

încheierea dezbaterilor 
în Comitetul pentru 

Carta O.N.U.

pentru Carta 
creșterea rolului 

și-a încheiat 
generale asupra 
de fond, referi-

Vorbitorul a 
documente sînt rezultatul efor
turilor comune ale tuturor țări
lor „Grupului celor 77“. El a 
subliniat faptul că la Manila s-a 
luat decizia lărgirii „Grupului 
celor 77“ prin acceptarea ca 
membri ai României, Maltei și 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, care și-au adus, de 
asemenea, contribuția la elabo
rarea acestor documente. Refe- 
rindu-se la importanța Declara
ției și Programului de acțiune 
de la Manila pentru dezbaterile 
care vor avea loc la sesiunea a 
IV-a U.N.C.T.A.D., ambasadorul 
Brillantes a evidențiat că acest 
document, care se referă la 
toate problemele principale ce 
vor sta în atenția sesiunii 
U.N.C.T.A.D., constituie expre
sia dorinței sincere de coope
rare a țărilor în curs de dezvol
tare cu celelalte țări ale lumii, în 
scopul rezolvării problemelor e- 
conomice și financiare ale țări
lor in curs de dezvoltare și al 
îndeplinirii obiectivelor noii or
dini economice internaționale. 
Reafirmând convingerea mem
brilor „Grupului celor 77“ că 
punerea în aplicare a noii or
dini economice internaționale 
este esențială pentru instaura
rea de noi relații între state, 
bazate pe justiție și echitate, 
pentru menținerea păcii în 
lume, în condițiile interdepen
denței crescânde între națiuni, 
președintele „Grupului celor 77“ 
a făcut un apel la membrii con
siliului să examineze cu atenție 
și obiectivitate Declarația și 
Programul de acțiune de la 
Manila pentru a se putea con
veni, "la sesiunea a IV-a 
U.N.C.T.A.D., măsuri concrete 
de cooperare internațională pen
tru îndeplinirea obiectivelor noii 
ordini economice internaționale.

Incepind din anul 1974, în
tregul tineret de la orașe și 
sate din Cehoslovacia este 
antrenat într-o amplă între
cere pentru reducerea conti
nuă a cheltuielilor de pro
ducție, pentru colectarea de
șeurilor apte să fie reintro
duse — după pregătirea ne
cesară — în procesul de fa
bricație. Valoarea totală a 
economiilor obținute anul 
trecut de organizațiile, de ti
neret prin folosirea rațională 
a combustibilului, energiei 
electrice, materiilor prime și 
materialelor se ridică la pes
te 130 milioane de coroane. 
Contribuția tinerilor la mate
rializarea acestui obiectiv 
important al economiei na
ționale s-a concretizat în 
economisirea a 80 000 de tone 
de combustibil convențional, 
23 500 de tone de metal, 134 
de tone de metale neferoase, 
13 000 de tone de alte me
tale și aproape o tonă de 
metale prețioase.

Scìntela tineretului

Secvență din arhitectura modernă a Sofiei

comuniști din Portugalia
CUVÎNTUL SECRETARULUI GENERAL 

AL P. C. PORTUGHEZ
La Amadora, în apropiere de Lisabona, a avut loc cea de-a 

doua intîlnire națională a Uniunii Tineretului Comunist din Por
tugalia, la care au participat delegați ai tinerilor comuniști din 
industrie, agricultură, din rîndul intelectualității, elevilor și 
studenților.

Luînd cuvîntul în fața partici- 
panților la această intîlnire, se
cretarul general al P.C. 'Portu
ghez, Alvaro Cunhal, a declarat 
că unitatea de acțiune dintre 
Partidul Comunist și Partidul 
Socialist este una dintre condi
țiile esențiale ale victoriei de
mocrației portugheze în fața a- 
menințărilor din partea forțelor 
extremiste de dreapta. El a 
preciat ca pozitive acțiunile 
colaborare dintre comuniști 
socialiști realizate în uzine,

a- 
de 
și 
în

Proteste în Japonia împotriva afacerii
„Lockheed"

Prima zi a acestei săptămîni 
a fost marcată în Japonia de o 
intensificare a acțiunilor unor 
pături largi ale .opiniei publice 
nipone in vederea întreprinde
rii unei anchete ample pentru 
dezvăluirea tuturor faptelor și 
a persoanelor implicate în afa
cerea „Lockheed“. Numai la 
Tokio, la o astfel de demonstra
ție au participat luni 14 000 de 
persoane, acțiune organizată de 
Consiliul General al Sindicate
lor din Japonia (SOHYO) — cea 
mai mare centrală sindicală ja
poneză, numărînd peste 4,5 mi
lioane membri.

Partidele de opoziție din Japo
nia au cerut luni guvernului, în 
cadrul reuniunii președinților 
Comisiilor politice din Dietă, să 
dea publicității imediat și ne
condiționat toate documentele 
care urmează să fie transmise 
de S.U.A. privind scandalul 
„Lockheed“. Guvernul japonez, 
potrivit indicațiilor anterioare 
ale premierului Takeo Miki, ur
mează să-și definitiveze poziția 
față de condițiile puse de

Comitetul 
O.N.U. și 
organizației 
dezbaterile 
problemelor ... ____
toare la revizuirea statutului 
constitutiv al Națiunilor 
Unite și amplificarea rolului 
O.N.U. in viața politică in
ternațională.

SCRISOAREA PREȘEDINTELUI 
MOZAMBICULUI ADRESATĂ 

SECRETARULUI GENERAL AL 
O.N.U.

Cooperare rodnică 
româno-tunisiană

S.U.A. în legătură cu publicarea 
acestor documente, după primi
rea răspunsului oficial al pre
ședintelui Gerald Ford la scri
soarea adresată de șeful guver
nului nipon. Din cauza deosebi
rilor de vederi între guvern și 
partidele din opoziție, dezbate
rile din Dietă continuă să fie 
blocate, deși guvernul este vital 
interesat să obțină aprobarea 
bugetului pe anul fiscal 1976, 
înainte de 1 aprilie, data începe
rii acestuia.

orașe și la sate. Noi salutăm 
cu căldură asemenea acțiuni, a 
spus Alvaro Cunhal, deoarece 
ele corespund intereselor noas
tre comune în lupta 
salvgardarea libertății, 
crației și a revoluției portughe
ze. Alvaro Cunhal a subliniat, 
în continuare, importanța pe 
oare o au întărirea unității 
membrilor organizației tineretu
lui comunist portughez, crește
rea influenței acesteia in rîn- 
durile tineretului de la orașe și 
sate, primirea de noi membri în 
cadrul uniunii. El a chemat ti
neretul comunist să participe la 
eforturile pentru lichidarea a- 
nalfabetismului, să 
întîlniri profesionale 
retului, festivaluri și 
muncă voluntară în 
vele de la sate, care 
tuie dovezi ale hotărîrii tinere
tului de a participa la construi
rea noii Portugalii, la dezvolta
rea ei pe calea democrației și 
socialismului.

Lucrările
pentru 
demo-

organizeze 
ale tine- 
acțiuni de 
cooperati- 
să consti-

Adunării Populare Intensificarea acțiunilor greviste
a R. P Bulgaria

desfășurat laMarți s-au
Sofia lucrările celei de-a 16-a 
sesiuni a Adunării Populare 
a R.P. Bulgaria. Au luat 
parte Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de 
Stat al R.P.B., alți conducă
tori de partid și de stat.

A fost dezbătut și adoptat 
proiectul de lege privind or
ganizarea tribunalelor. Se
siunea a adoptat și alte pro
iecte de lege și a hotărît 
scurtarea cu o lună a .man
datului Adunării Populare.

în cursul sesiunii, a fost 
adoptată Declarația Adunării 
Populare a R.P.B. în apăra
rea drepturilor și libertăți
lor poporului chilian.

ALEGERILE CANTONALE DIN FRANȚA

P. C. Francei și-a consolida t poliția
• STATELE UNITE au pro

cedat marți la o explozie nu
cleară subterană în Deșertul 
Nevada — a anunțat la Wa
shington un purtător de cuvînt 
oficial. încărcătura nucleară a 
avut de zece ori forța celei care 
a distrus Hiroșima la 6 august 
1945. Explozia a fost a șasea 
efectuată de S.U.A. de la înce
putul anului.

Ziarul 
publicat 
Biroului 
Francez __ 
rezultatele 
de scrutin al alegerilor 
cantonale de la 7 martie 
din Franța.

„L’Humanite" a 
o declarație a 

Politic 
în

al P.C. 
legătură cu 
primului tur

Președintele Republicii Popu
lare Mozambic, Samora Machel, 
a adresat secretarului general 
al Organizației Națiunilor Uni
te. Kurt Waldheim, o scrisoare 
privind hotărîrea țării sale de 
a închide granițele, cu Rhode- 
sia, ca urmare a atacurilor lan
sate de armata regimului lui 
Ian Smith împotriva teritoriu
lui mozambican. Scrisoarea face 
apel la secretarul general al 
O.N.U. să întreprindă toate de
mersurile necesare pe lingă sta
tele membre pentru a sprijini 
Mozambicul să facă față conse
cințelor pe care le are de 
ferit de pe urma aplicării 
tale a embargoului hotărît 
O.N.U. împotriva regimului 
la Salisbury.

su- 
to- 
de 
de

In vederea reglementării

întinse regiuni deșertice din 
Tunisia se trezesc la viață prin 
punerea în valoare a unor im
portante zăcăminte, mai ales 
fosfați, care au înscris țara prin
tre primele din lume in ex
ploatarea acestei bogății. Spe
cialiștii români in domeniul 
minier, construcții, electricitate 
iși aduc un prețios aport la de
pistarea și punerea in valoare a 
unor bogății naturale. Acest e- 
fort comun al specialiștilor ro
mâni și tunisieni au făcut ca 
astăzi perimetrul industrial al 
oazei Gafsa să se prelungească 
cu mult, prin crearea de noi 
complexe de prelucrare a fos- 
faților și valorificarea lor supe
rioară. O altă bogăție, țițeiul, 
descoperit in largul golfului cu 
același nume, precum și in in
sulele Kerinna din apropiere, va 
ridica producția de petrol a ță
rii la 8 milioane tone in 1976. 
Aici, in curind, se va înălța o 
a doua rafinărie, care va prelu
cra, singură, șase milioane tone 
de țiței pe an.

cut el a sporit la 12,7 la sută. 
Exporturile au depășit cifra de 
un miliard dolari, de la 300 mi
lioane dolari cit erau în urmă 
cu doi ani. Datorită exporturi
lor de petrol, Ecuadorul a în
registrat un excedent al balan
ței sale comerciale. Potrivit ci
frelor furnizate de Banca Cen
trală a Ecuadorului, valoarea

Priorități
atenția guver- 

filipinez stau 
majore, 

realizarea

In 
nulul 
probleme 
cum sînt 
programului de elec
trificare și utilizare 
rațională a surselor 
tle apă, lărgirea re
țelei sanitare și de 
servicii sociale. Date 
furnizate de institu
ții specializate din 
Manila- evidențiază 
și alte obiective cum 
sînt : reducerea ine
galităților în repar
tiția veniturilor, dez
voltarea forței

problemei cipriote
Propunerile pe care le va 

vansa partea cipriotă greacă 
vederea unei reglementări

a- 
în 
a 

problemei Ciprului au fost stu
diate, luni, în cursul unei reu
niuni a Consiliului de Miniștri 
și a Consiliului Național cipriot 
grec, prezidată de președintele 
Makarios. La reuniune, care a 
durat cinci ore, a fost prezentat 
un raport cu privire la negocie
rile desfășurate la Viena, luna 
trecută. între reprezentanții co
munităților cipriote greacă și 
turcă, sub auspiciile secretaru
lui general al O.N.U., 
Waldheim. Raportul a 
pus de negociatorul 
grec, Glafkos Clerides.

în cadrul reuniunii 
citire unui mesaj adresat 
primul, ministru al 
Constantin Karamanlis, 
zează agenția France Presse.

z • • •
înnoiri în economia

Ecuadorului

Kurt 
fost ex- 

cipriot
s-a dat 

de 
Greciei, 

preci-

MIERCURI, 10 MARTIE

DARLING LILI : -Sala Palatu- 
îai (orele 17; 20,15), PRIN CENUȘA 
IMPERIULUI : Patria (orele 9,30; 
12; 14,30; 17,15; 20) ; Favorit (0- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30). MR. MAJESTIC : Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,50); 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 ÎNALTA 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; 
18,15: 20,30). DRAGOSTE AMARĂ : 
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). ZORRO : Victoria (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20); Feroviar
(orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20);

exporturilor efectuate anul tre
cut de această tară a depășit 
cu 122 853 000 dolari valoarea 
importurilor ecuadoriene, în 
timp ce în 1973 excedentul ba
lanței comerciale era de numai 
aproximativ zece milioane do
lari. în afară de petrol, care a 
reprezentat 60 la sută din to
talul exporturilor ecuadoriene 
în anul care a trecut, o pondere 
importantă au avut-o bananele 
(10 la sută), cacaua (9,9 la sută) 

și cafeaua (6,2 la sută).

După ce remarcă participaroa 
importantă la vot. în compara
ție cu alte consultări similare, 
documentul relevă că ..Partidul 
Comunist Francez a reunit 
2 368 230 voturi, respectiv 22,8 
la sută din sufragii, cîstigînd 
350 000 voturi. Numărul aleșilor 
săi a progresat, iar influenta

partidului în mase s-a consoli
dat. Prin aceasta. P.C.F. se află 
în poziție favorabilă pentru cel 
de-al doilea tur de sorutin in
tr-un număr mai mare de can
toane decît în 1970. audienta sa 
sporind în zonele muncitorești, 
precum și în sectoare rurale, 
cum ar fi sudul viticol“.

Cu peste 52 la sută din voturi, 
stânga marchează un avans sub
stanțial. pe măsura voinței de 
transformare democratică ce se 
afirmă cu și mai multă putere. 
Partidul socialist progresează 
cu atît mai net. cu cit el este 
prezent în 700 de cantoane în 
care nu a avut candidați în 1970.

Informațiile provenite 
Spania relatează despre conti
nuarea acțiunilor greviste de 
amploare a demonstrațiilor de 
masă și a altor manifestări ale 
oamenilor muncii care au atît 
obiective economice — îmbună
tățirea condițiilor de muncă și 
viață — cît și politice, între 
care figurează înfăptuirea unor 
reforme democratice radicale, 
eliberarea tuturor deținuților 
politici, încetarea represiunilor 
polițienești împotriva maselor 
muncitoare. Agențiile de presă 
relevă, în context, amploarea și 
ecoul larg al grevei generale 
care a paralizat luni activitatea 
economică din Țara Bascilor. La 
greva generală din cele patru 
provincii basce au luat parte 
aproximativ 500 000 de munci
tori și funcționari, care au cerut 
satisfacerea revendicărilor lor 
economice și și-au exprimat 
protestul față de represiunile 
brutale ale poliției împotriva 
muncitorilor din orașul Vitoria, 
soldate cu 4 morți și peste 100 
de răniți.

în cursul zilei de marți, at
mosfera în orașul Bilbao a con
tinuat să rămînă încordată. 
Principalele uzine metalurgice 
din acest oraș au rămas închi
se, ca urmare a continuării 
grevei muncitorilor.

în orașul Basauri, din apro
piere de Bilbao, a avut loc marți 
un mare miting al oamenilor 
muncii, la care au luat parte 
circa 20 000 persoane. Partici
panții și-au exprimat protestul

împotriva asasinării de către 
poliție, luni, a unui tînăr mun
citor metalurgist, în timpul 
unei demonstrații pașnice. Ei au 
cerut, totodată, eliberarea celor 
100 muncitori din oraș, arestați 
de la începutul valului de greve 
declanșate în semn de solidari
tate cu acțiunile revendicative 
ale muncitorilor din Vitoria. în 
cadrul mitingului a fost lansat 
un apel la declanșarea unei gre
ve la Basauri, cerîndu-s.e eli
berarea muncitorilor arestați și 
încetarea represiunilor poliție
nești în Țara Bascilor.

. După miting, participanții au 
organizat un marș silențios pe 
străzile orașului, pînă la locul 
unde a fost ucis, luni, de poliție 
tînărul muncitor metalurgist.

La Madrid continuă greva 
studenților de la Universitate, 
ca^e protestează împotriva ares
tării de către poliție a unor co
legi și a represiunilor poliție
nești de la Vitoria.

Pentru următoarele zile se 
anunță mari acțiuni greviste la 
Barcelona, Madrid și Oviedo, 
capitala regiunii miniere Astu- 
ria. La Oviedo, partidele de o- 
poziție și sindicatele au adresat 
un apel la organizarea, miercuri, 
a unei zile de luptă pentru sa
tisfacerea revendicărilor econo
mice ale oamenilor muncii și in 
semn de solidaritate cu munci
torii din Vitoria.

PROCESUL 
CELOR NOUĂ OFIȚERI 

SPANIOLI
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filipineze
muncă (de la 13 mi
lioane, în 1974, la 
16,4 milioane in 1977, 
din totalul populației 
de 40 milioane locui
tori), stabilizarea 
prețurilor, accelera
rea ritmului de dez
voltare economică, 
echilibrarea dezvol
tării industriale re
gionale.

Un important pas 
în realizarea obiec
tivelor de perspecti
vă îl reprezintă ac
tualul plan cvadrie- 
nal 1974—1977. In a-

ceasta perioadă, pro
dusul social total va 
cunoaște o creștere 
anuală de 7 la sută, 
venitul național net 
de 6.1 la sută, iar in
vestițiile de 9,8 la 
sută. Ritmul de dez
voltare anual pe ra
muri este estimat 
astfel : 4,8 la sută în 
agricultură, 18 la sută 
în industria extrac
tivă. 10 la sută în in
dustria prelucrătoare, 
10 la sută în cons
trucții. Exportul va 
cunoaște o creștere 
anuală de 10 la sută.

„SEARĂ BRÂNCUȘI 
ÎN ORAȘUL EGIPTEAN 

ALEXANDRIA
La Alexandria a avut loc 

seară consacrată 
nașterii lui Constantin ___
cuși. Despre viața și activitatea 
marelui sculptor român a vor
bit Fouad Abdel Meguid, sub
secretar de stat, după care a 
urmat o gală de filme româ
nești.

Au participat oameni de cul
tură și artă, membri ai corpu
lui consular, ziariști, un nume
ros public. Ziarul „Journal d’E- 
gj pte" consacră un amplu arti
col operei lui Brâncuși, relevînd 
rolul său excepțional in dezvol
tarea sculpturii contemporane.

o
centenarului

Brân-

citorilor din marile întreprin
deri industriale din Silezia su
perioară, inaugurind ciclul în
tâlnirilor cu alegătorii ale candi- 
daților în apropiatele alegeri 
pentru Seimul R.P. Polone și 
consiliile populare voievodale.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, Edward Gierek s-a re
ferit la însemnătatea alegerilor 
de la 21 martie în viața țării, 
la sarcinile etapei actuale a con
strucției socialiste, la politica 
internațională a P.M.U.P. și 
statului polonez.

tre care numeroase femei, „vi- 
novați“ că s-au pronunțat pen
tru acordarea de libertăți demo
cratice. Partidul Comunist din 
Paraguay adresează un apel or
ganizațiilor progresiste din în
treaga lume, chemând la inten
sificarea solidarității au deținu- 
ții politici din această țară.

PRECIZARI ALE 
PREMIERULUI LIBANEZ

belgian, 
flaman-

• O CERERE DE EXTRĂ
DARE a fostului ministru ar
gentinian al bunăstării sociale, 
secretar particular 
statului, Jose Lopez 
remisă guvernului 
s-a anunțat oficial 
Aires. Cererea este 
hotărîrea Judecătoriei federale 
argentlniene de a-1 inculpa pe 
Lopez Rega într-un proces ca 
autor voluntar și responsabil al 
unor deturnări de fonduri pu
blice și falsificări de documente.

al șefului 
Rega, a fost 
spaniol — 
la Buenos 
Însoțită de

Postul de radio 
emisiunea în limbă 
dă, a transmis un prim pro
gram din suita de patru pre
zentări consacrate României, 
întreg programul este reali
zat de scriitorul Karel Jon- 
kheere, autorul unor valo
roase traduceri din lirica șl 
proza română și unul din cei 
mai buni cunoscători belgieni 
ai țării noastre.

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
sesiuni 
meritului, primul ministru 
Libanului, - 
declarat că 
toare din 
mate libaneze au ocupat, 
ultimele zile, garnizoana 
haya și dispozitivul de artilerie 
de la Arnoun — ambele situate 
în sudul țării. Premierul Ka
rame și-a exprimat convingerea 
că guvernul său va acționa ferm 
pentru a pune capăt și acestei 
încercări de a dezbina forțele 
armate — simbol al unității 
naționale.

extraordinare a Parla- 
al

Rashid Karame, a 
elemente dezer- 

rindul forțelor ar
in 

Ras-

1972 produsul națio- 
înregistrat o creștere 
în 1973 a crescut la

• LA 9 MARTIE, LA SOSNO- 
WIEC, primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P. Edward Gierek, s-a 
intilnit cu reprezentanții mun-

în Ecuador, majoritatea o- 
biectivelor planurilor anuale 
de dezvoltare din cadrul cinci
nalului (1973—1977) au fost rea
lizate, iar unele chiar depășite. 
Un loc aparte a revenit, in a- 
cest sens, măsurilor luate în a- 
gricultură. măsuri care demons
trează grija autorităților pentru 
dezvoltarea acestui sector, creș
terea producției și moderniza
rea lucrărilor agricole. Credi
tele acordate de stat agriculto
rilor au fost dublate și chiar 
triplate.

Dacă in 
nai brut a 
de 9,8, iar
11,9 la sută, în anul care a tre-

Platformă marină de foraj petrolier în apropiere de portul 
Bombay

• într-o declarație a Partidului 
Comunist din Paraguay, publi
cată la Buenos Aires, se con
damnă acțiunile teroriste la care 
sînt supuși patrioții din această 
țară sub regimul dictatorial al 
lui Stroessner. Declarația pre
cizează că, din motive politice, 
în închisorile paraguayene sint 
deținuți zeci de militanti, prln-

• Zilele acestea a fost inaugu
rată o cursă maritimă regulată 
între Algeria și Angola. Ea va 
contribui la dezvoltarea schim
burilor comerciale dintre cele 
două țări. Primul vas plecat din 
porturile algeriene a ajuns la 
Luanda eu o încărcătură de 2 000 
tone de mărfuri diferite.

în cursul ședinței de luni a 
procesului 
ofițeri din 
acuzați de 
liune“, inculpații au refuzat să 
răspundă întrebărilor tribunalu
lui militar, în semn de protest 
față de refuzul autorităților de 
a le acorda dreptul la apărători 
civili. După cum se știe, proce
sul — care polarizează atenția 
opiniei publice din Spania — 
s-a deschis, luni, in apropiere 
de Madrid, după mal multe a- 
mînări. Tot în cursul zilei de 
luni, judecătorul de instrucție a 
dat citire unor documente ale 
Uniunii Militare Democratice — 
concepute în timpul regimului 
franchist — in care este expusă 
concepția politică a U.M.D. Pro
gramul mișcării — care își pro
pune să lupte pentru democra
tizarea țării din interiorul for
țelor armate, dar nu și să joace 
un rol politic activ în țară — 
insistă asupra necesității luptei 
împotriva companiilor trans
naționale și a naționalizării ma
rilor întreprinderi industriale. 
Uniunea Militară Democratică 
susține dreptul la existentă al 
Partidului Comunist, precizînd, 
în același timp, că U.M.D. nu 
este legată de nici o formațiune 
politică. Idealul U.M.D., se a- 
rată în documente, este o Spa
nie a libertății și a dreptății so
ciale. Documentele au fost pre
zentat« de judecătorul de in
strucție drept argumente în spri
jinul acuzației de „tentativă de 
rebeliune“, formulate de tribu
nalul militar.

intentat celor nouă 
armata spaniolă, 

„tentativă de rebe-

Iarna iși mai face încă simțită prezența în Europa
Deși din punct de vedere calendaristic primăvara a sosit, 

totuși in unele regiuni, iarna vrea să arate că incă nu a ieșit 
definitiv din soenă. Astfel, incepind de luni prin mal multe 
zone din vestul Europei, zăpada a început să cadă din nou, iar 
mercurul termometrelor a scăzut brusc cu mai multe grade, mai 
ales în zonele muntoase. In regiunile de șes s-au produs înghe
țuri care au provocat pagube culturilor timpurii.

Autoritățile franceze au anunțat că înrăutățirea neașteptată 
a vremii s-a soldat cu moartea mai multor persoane ; cum a fost 
cazul cu pasagerii unui avion de turism, prăbușit într-o zonă 
din sudul Alpilor francezi, datorită ceții și a unei furtuni de 
zăpadă.

Pe de altă parte, ninsori abundente au fost semnalate incepind 
de luni și în nordul Italiei șl chiar în unele regiuni din centrul 
țării. Orașe ca Milano, Torino și Florența au fost acoperite de 
zăpadă, iar în zona muntoasă ninsorile au fost deosebit de abun
dente pentru această perioadă a anului.

Glorla (orele 9: 11,45
HOTEL „PACIFIC“ : Excelsior 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) . UN CINTEC PE BROA
DWAY : Grivlța (orele 9; 12,30; 16;
19.30) . CUIBUL : Dacia (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). MA
RELE GATSBY: Buzeștl (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
RUL BRANNIGAN ; Floreasca (o- 
rele 15,30; 18; 20,15). MIHAI VI- 
TEAZU : Ferentari (orele 16; 19). 
GIORDANO BRUNO: Cotroceni 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
20.30) . DRAGOSTE LA 16
Giulești (orele 15,30; 17,45;

trei’ mușche- 
(orele 9; 11,15;
20,15) ; Flamura 
13,30: 15,45; 18;

ÎNFLOREȘTE 
Sării ■ "

CIRCUL:

18,15; 
ANI: 

20).

COLȚ ALB: Moșilor (orele 15,30; 
18; 20). RESPIRAȚIE LIBERA:
Pacea (orele 15,30; 18; 20,15). SUT- 
JESKA: Cringașl (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). ALARMĂ 
IN DELTĂ: 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 MELE MĂTUȘI: 
Flacăra (orele 15,30 18; 20), ZILE 
FIERBINȚI: Arta (orele 15,30: 
17,45; 20). MUȘCHETARUL RO
MAN : Vltan (orele 15.30: 18: 20) 
PATIMA: Rahova (orele 15,45; 
18; 20,15). BANCHET PENTRU
AHILLE: Progresul (orele 15,30; 
17,30; 19.30).

Opera Română: TRUBADURUL
■ ora 19; Teatrul de Operetă:

OKLAHOMA — ora 19,30; Teatrul 
Național (Sala Mare): PERIPEȚI
ILE BRAVULUI SOLDAT SVEJK 
— ora 19.30; (Sala Mică) : VIAȚA 
UNEI FEMEI — ora 19,30; (Sala 
Atelier): MINIATURI LIRICE ȘI 
COREGRAFICE — ora 20: Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): PLATON 
(Teatrul de Stat din Bîrlad) — ora 
19,30; (Sala Studio): AZILUL DE 
NOAPTE — ora 19; Teatrul „C.I. 
Nottara" (Sala Magheru): ADIO 
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio): HAMLET — ora 19;
Teatrul „Ion Vasilescu“: ȘCOA
LA BIRFELILOR — Ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă": PĂ
PUȘA CU PICIORUL RUPT ȘI 
PUFUȘOR ȘI MUSTĂCIOARA — 
ora 16; Teatrul ,,C. Tănase" (Sala 
Savoy): RFVISTA CU PAIAȚE — 
ora 19,30; (Sala Victoria): UITE 
CA NU TAC — ora 19.30; Teatrul 
GiUleștl: PAHARUL CU APĂ — 
ora 19,30; Ansamblul „Rapsodia 
Română": PE ACEST PĂMlNT — 
ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria): ȘORICELUL ȘI

PĂPUȘĂ — ora 10; PISICA
UNA SINGURA — ora 17; Circul 
București: ZOO CIRCUS PBAGA 
— ora 19,30; Studioul I.AT.C.: 
SIMPLE COINCIDENȚE — ora 
19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală, Fenomene carsti
ce (Geografie clasa a V-a — 
TVSI) ; Fiziologia digestiei (Anato
mie — TVSI) ; Generatorul de cu
rent alternativ (Fizică — TVSI) ; 
Drumul plinii (Geografie clasa a 
IV-a) ; In Deltă (Invățămînt pre
școlar). 10,00 Maestra și ucenicele 
el— reportaj TV. 10,20 Baladă pen
tru acest pămînt : Calafat — 1877. 
10,40 Vetre folclorice : Harghita. 
11,10 Teatru scurt : „Appassionata“ 
de Mircea Enescu. Interpretează : 
Irlna Petrescu șl Cornel Coman. 
Regia artistică : Leonard Popovici.

12,00 Telex. 12,05 închiderea pro
gramului. 16.00 Teleșcoală. Ctitori 
de temelii. Straturi de civilizație 
in metalurgia românească. 16,30 
Curs de limba rusă. 17,00 Telex. 
17,05 Din lumea plantelor șl ani
malelor. 17,25 Ateneu popular TV. 
17,55 Artă plastică. In pregătirea 
Congresului educației politice șl al 
culturii. Afișul social-politic, ima
gine a prezentului socialist. 
Brâncuși în conștiința contempora
nilor. 18,25 Tragerea Pronoexpres. 
18,35 Un disc pe 625 de linii, 18,55 
Tribuna TV. în ajutorul celor care 
studiază în învățămîntul politico- 
ideologic de partid. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Revista 
economică TV. 20,35 Publicitate. 
20,40 Telecinemateca. Ciclul „Mari 
actori" : Anouk Aimée. Jean 
Louis Trintignat. „Un bărbat șl 
o femeie“, producție a studiourilor 
franceze. Regia : 
22,10 24 de ore. 
programului.

PROGRAMUL II

Claude Lelouch.
22,30 închiderea

20,2020,00 Studio ’76.
Fotografia, element al 
vizual (II). 20.50 Telex.
Bucuroși de oaspeți... la 
(II). 21,40 Roman-foileton : „Forsy
te Saga“. Episodul X — „Provoc;. • 
rea“. 22,30 închiderea programu
lui.

Telerama, 
limbajului 

20,55 
Ploiești
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• „PREMIUL LITERAR AL LIBRARILOR", la cea de-a 22-a 
ediție a sa, a fost atribuit luni, la Paris, Iul Patrlck Modlano 
pentru romanul său „Villa triste". Acest premiu, care este ono
rific, se decernează In urma votului a 500 sau 600 dintre princi
palii librari de limbă franceză. Născut In 1947, Patrlck Modlano 
a mai obținut premiul Roger Nlmler in 1968, pentru primul său 
roman „La place de l’etoile" și marele premiu pentru roman al 
Academiei franceze pentru cea de-a treia scriere a sa „Les 
boulevards de ceinture", în 1972 • TELEVIZOR CU DECUPLARE 
AUTOMATA. Se știe cite se pot Tntîmpla dacă se lasă cuplate la 
rețea aparatele electronice de uz curent. Specialiștii din ca
drul atelierelor pentru reparat televizoare cunosc- nenumărate 
cazuri de deteriorare a aparatelor numai pentru simplul motiv 
că, după vizionarea programului, proprietarul televizorului uită 
să-l scoată din priză. Pentru a se preveni uzura prematură șl 
chiar deteriorarea aparatelor TV, Institutul sovietic de cercetări 
științifice pentru tehnologia aparatelor electrocasnlce a construit 
un dispozitiv de decuplare automată a televizoarelor de Ia rețea 
atunci cînd de pe ecrane dispare imaginea • TENTATIVA DE 
RECORD LA... SOMN PRIN HIPNOZA. Incepind de luni dimi
neața, Joelle Lefevre, In virată de 26 de ani, încearcă să „bată" 
recordul lumii la somnul sub hipnoză. Adormită de un cunoscut 
„magician" francez la Avignon, ea „speră" să nu se trezească 
decît sîmbătă, la ora 19,00, răstimp ce ar totaliza 129 ore — eu 
24 de ceasuri mal mult decît recordul precedent, stabilit în 1972. 
După cum relatează Agenția France Presse, care furnizează ști
rea, pe durata somnului său Lefevre va consuma pe zi cîte trei 
litri de suc de portocale, cu adaos de diverse substanțe nutritive. 
In timpul neobișnuitei experiențe va fi prezent un medic. 
® „CONCESIILE" APARTHEIDULUI, Un cetățean sud-african de 
culoare va putea de acum înainte să fie servit cu băuturi alcooli
ce de o gazdă albă, potrivit urAU proiect de lege publicat luni la 
Capetown. „Acest proiect de lege nu semnifică, totuși, că cetă
țenii de origine bantu vor fi autorizați să pătrundă In baruri 
sau alte localuri în care se servesc băuturi alcoolice dacă acestea 
nu le sînt destinate", au precizat autoritățile In cursul unei con
ferințe de presă • ATENȚIE LA RESPECTAREA VITEZELOR 
LEGALE : Autoritățile polițienești austriece din resortul circula
ției intenționează să facă uz de o nouă metodă pentru a-1 con- 
strînge pe conducătorii auto să respecte limitele de viteză impu
se. Astfel, pe șosele vor fi amplasate numeroase Instalații radar, 
dar numai fiecare a șasea dintre acestea va fi autentică. Pentru 
ca șoferii să nu poată stabili care sînt instalațiile adevărate, ele 
vor fi permutate periodic. Poliția speră, In acest fel, să obțină o 
mai mare eficiență a instalațiilor radar amplasate pe șoselele 
austriece • PARTICIPAREA LA „TRANȘAT" RATATA 7 Unul 
dintre cei mai redutabili adversari al lui Eric Tabarly și Alain 
Colas în apropiata cursă transatlantică solitară, englezul Chay 
Blyth pare să fi pierdut orice șansă de a participa la competiție. 
Nava aleasă pentru această cursă, cel mai mare trimaran din 
lume, s-a răsturnat duminică dimineața în Marea Mînecil și nu
mai puțin a lipsit ca proprietarul să se înece. Deocamdată, nu se 
știe dacă nava este reparabilă pînă la 5 iunie, cînd la Plymouth 
(în sudul Angliei) se va da semnalul de plecare în cursă.
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