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1976

din acest mare mo- pînă

CĂTRE 120
DE VIITOARE ORAȘE • A 20 000-a tonă de fontă

Angajați cu entuziasm și dăruire, cu înaltă responsabilitate

patriotică în activitatea de dezvoltare economică și socială a lo

se datorește organizării judicioase a operațiilor de pregătire și dozare a materialelor ce intră in încărcătura furnalelor. îmbunătățirii parametrilor de funcționare a preincălzitoarelor de aer.
calității lor, tinerii din Dragalina adresează organizațiilor U.T.C. din co

munele care vor deveni în acest cincinal centre urbane, următoarea

Furnaliștii de la Combinatul siderurgic Hunedoara au înscris in cronica întrecerii socialiste a 20 000-a tonă de fontă realizată peste sarcinile de plan de la începutul anului. Acest remarcabil succes
• Ultimele cantități din planul trimestrial 

expediate la exportChimiștii Combinatului Ișalnița au expediat, vineri, la export ultimele cantități de produse înscrise în planul primului trimestru. La baza acestui succes stau acțiunile întreprinse în direcția imbunătățirii calității diversificării produselor, troducerea unui sistem formațional perfecționat urmărire a modului de

deplinire a sarcinilor care au permis chimiștilor să livreze in plus beneficiarilor însemnate cantități de îngrășăminte azotoase și alte sortimente.în prezent, această unitate economică doljeană exportă produse in 12 de țări.

Constructorii de mașini Reșița au fost investiți în cincinal cu o sarcină de răspundere : producția de toare navale. Tradiției de . acum, de fiecare dată onorată prin realizări remarcabile, i s-a adăugat necesitatea asimilării u- nor tehnologii cu totul inedite. Acest proces implică nu numai crearea de noi deprinderi profesionale, el se regăsește în același timp în creșterea exigenței, a spiritului de responsabilitate, în acest, sens edificatoare mi se pare precizarea făcută de tovarășul Aurel Albu. inginerul șef ăl întreprinderii : „Dacă în urmă cu 20 de ani s-ar fi pus problema prelucrării unor piese, identice celor de acum, pe o mașină clasică, muncitorul respectiv ar fi apelat în primul rînd la experiență. în prezent, cînd aceeași piesă se execută pe mașini cu comandă program, el trebuie să descopere tehnologia la fața locului. Cunoștințele de specialitate, de ultimă oră, ii sînt strict necesare. Pregătirea pentru prelucrare este făcută de tehnologi programatori. Celui care manevrează mașina i se cere să respecte programul stabilit.“Educarea întregului colectiv în spiritul acestor exigențe a devenit principalul obiectiv în activitatea organizației U.T.C. Inițiativa „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului revoluției tehnico-științifice“ a fost adaptată cerințelor concrete ale producției. Finalizarea măsu-

rilor înscrise pe agenda de lucru a organizației U.T.C. este facilitată și de faptul că ele au fost precizate și integrate în concepția de ansamblu elaborată de conducerea tehnico-administra- tivă a secției constructoare de motoare navale. în felul acesta, orice inițiativă a organizației U.T.C. este apreciată ca o contribuție reală 40 finalizarea e- fortului colectiv. Și de aici sprijinirea ei efectivă de către toți factorii. ..Pentru aceasta, ne spune subinginerul Mihai Liviu Man. locțiitorul secretarului comitetului U.T.C. pe secție, a trebuit ca întîi de toate să statornicim o strînsă colaborare între organizații începînd cu cea de la proiectare și terminînd cu cele din secții. Am stabilit astfel organizarea de simpozioane pe probleme tehnice la zi. pe de o parte, iar pe de alta, ne-am străduit și am realizat in același timp, un util dialog între toți tinerii. In acest context, deschiderea unor cursuri de perfecționare a calificării a devenit o necesitate de toți înțeleasă. Fluctuația și absențele în producție au fost considerabil reduse. A- precierile din partea conducerii secției s-au concretizat în încredințarea unui colectiv de tineri, în frunte cu inginerul Mihail Pencov, de sarcini de mare răspundere privind omologarea prelucrărilor mecanice și a suban- samblelor premontate. Tot noi. tinerii, am fost solicitați la pregătirea lansării în execuție a grupelor de montare in noul(Aeerpres)CHEMA

„sistem“ de prelucrare automată a datelor.“Ștefan Laszlo lucrează ca lăcătuș trasator. Despre meseria sa. maistrul Francisc Apro. spune că este de mare răspundere. Majoritatea pieselor executate pînă acum au trecut prin mina sa. Are doar 26 de ani. Solici- tindu-1 să ne spună cum a resimțit el pe plan profesional participarea sa la realizarea a- cestui important produs economia națională, am următoarea observație : mi s-a dat prima piesă sat. maistrul mi-a spus foarte atent și să nu greșesc. F.ra pentru prima dată cind am fost atenționat. Firește, știau că este o lucrare cu totul nouă dar eu, pînă a ajunge să o fac. am luat parte nu o dată Ia simpozioanele organizate la nivelul grupei de execuție. Din această cauză am fost foarte emoționat. N-am greșit, dar și acum cind mi se dă o nouă lucrare, mă gindesc la cele spuse de maistru. Cîte- odată mi-e teamă și atunci solicit explicații de la vreun specialist. apelez imediat la documentația care ne stă tuturora la îndemînă“.încercînd să aflăm o dovadă și mai concretă a eficienței muncii de asimilare de noi produse și tehnologii reflectată în responsabilitatea fiecărui membru al colectivului. răspunsul ne-a fost dat de realizarea integrală. la toți indicatorii, a sarcinilor de producție pe primele două luni din acest an. Un calificativ excelent dacă ne gin- dim că rezultatele s-au obținut in condițiile asimilării unui produs de mare complexitate tehnică, in întregime nou.

pentru reținut „Cind la trasă fiu

Expnmind dorința și hotarirea ferma a tinerilor de a răspunde prin lapte de muncă Chemării primului Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, adresată tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate pentru realizarea integrală a programului de sistematizare a teritoriului și a localităților rurale, adunarea generală a organizației U.T.C. din comuna . județul Ialomița, (Cheamă —ta-întrecere organele și organizațiile U.T.C. din cele 120 localități care vor deveni orașe în cincinalul 1976—1980. pentru creșterea contribuției tinerilor in acțiunile de dezvoltare, gospodărire și înfrumusețare a acestora.în acest scop, acționind in spiritul indicațiilor și îndemnurilor ce au l’ost adresate generației tinere din patria noastră de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in ședința festivă de deschidere a forumului tineretului, antrenat plenar in întrecerea utecistă „Tineretul — factor activ in înfăptuirea cincinalului revoluției tehnico-științifice“, parte integrantă a întrecerii socialiste, comitetul comunal, organele și organizațiile U.T.C. vor acționa cu fermitate pentru unirea in muncă a întregului tineret din comună in vederea îndeplinirii următoarelor obiective :1. Creșterea contribuției tinerilor din întreprinderile industriale, unitățile agricole de stat și cooperatiste, din sfera serviciilor la realizarea ritmică și de calitate a sarcinilor de plan, prin ridicarea continuă a nivelului de calificare profesională și cel de cunoștințe generale, completarea studiilor generale și profesionale, organizarea unor forme proprii de calificare.2. Darea in funcțiune la timp a obiectivelor industriale, agrozootehnice și edilitar gospodărești incluse în planul de investiții, buna gospodărire și înfrumusețare a localității prin organizarea unor acțiuni de muncă patriotică cu tinerii, după cum urmează :— redarea in circuitul agricol â unei suprafețe de teren de 40 de hectare ;— executarea unor lucrări la rețeaua de canalizare și alimentare cu apă a localității in valoare de 100 000 lei ;— executarea unor lucrări de modernizare a drumurilor și de extindere a trotuarelor în valoare de 150 000 lei ;— executarea lucrărilor de muncă necalificată Ia construcția căii ferate, uzinei de apă, creșei. dispensarului veterinar și a brutăriei comunale, a căror valoare globală va fi in total de 180 000 Iei ;— cu forțe proprii vom amenaja o seră de flori și o pepinieră de pomi fructiferi și ornamentali ;— preluarea în execuție a lucrărilor de întreținere a parcului comunal ;— organizarea unui șantier local al tineretului la amenajarea bazei sportive care va cuprinde 1 teren de fotbal, 3 terenuri de volei, 1 teren de baschet, 3 terenuri de tenis, 3 terenuri de handbal.3. Intensificarea activităților politico-educative și cultural-artisticc in rîndul tineretului la nivelul cerințelor ce ne sini puse în față de conducerea partidului, de hotăririle celui de al X-lea Congres al U.T.C. In acest sens vom constitui : o brigadă de răspîndire a cunoștințelor cultural- științifice, un lectorat politic pentru tineret și un ansamblu artistic cu formații de cintece și dansuri, cor, brigadă artistică de agitație.4. Organizarea unor intreceri și acțiuni sportive la care să participe întregul tineret, consti- tuiți in echipe de fotbal, baschet, handbal, volei, popice, tenis de masă și tenis de cîmp, gim- naștică etc.Pornind de la convingerea că stă în puterea noastră să realizăm întocmai și chiar să depășim obiectivele pe care ni le-am propus, conștient; că noi, tinerii, sintem principalii beneficiari ai mărețelor înfăptuiri social-economice pe care le cunoaște astăzi România socialistă, sub conducerea clarvăzătoare și înțeleaptă a partidului nostru, ne exprimăm din nou hotărirea neabătută de a participa cu întreaga noastră capacitate la opera de construcție socialistă a patriei.
COMITETUL COMUNAL DRAGALINA 

AL U.T.C.

Odată cu primele zile mai primăvăratece, tinerii de la I.M.A.I.A. au și întreprins primele ac
țiuni de muncă patriotică in parcul comunal din Dragalina

Tinerii din Dragalina se int-Unesc adeseori eu primarul lor. Gheorghe Stoian ; i-ant surprins 
mtr-o discuție, la concret, in fața planului de sistematizare a comunei

Fotografiile : VASILE RANGA
A

ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL
$

DEZBATERI ÎN

ION DANCEA

Acțiuni concrete 
pentru reducerea 

importuluiPriceperea și inteligența creatoare a oamenilor muncii din întreprinderi, a cercetătorilor și proiectanților din institute se concretizează în rezultate remarcabile. Astfel, în întreprinderile bucureștene s-au găsit soluții pentru diminuarea unor importuri nejustificate. Numai la întreprinderea de calculatoare e- lectronice, spre exemplu, unde au fost luate din timp o serie de măsuri, vor fi înlocuite în acest an eu produse proprii uncie repere ce se importau și a căror valoare se ridică la circa 20 milioane lei valută.
CULTURII

Purtam pe umerii noștri
lumină soarelui

în abataje
Treizeci de ani în subteran, o viață de om 

petrecută la sute de metri sub pământ, aco
lo unde razele soarelui „ajung purtate pe 
umerii bărbaților“, cum însuși eroul acestui 
reportaj 
cu care 
sa, se 
50 de

se exprimă, record mai puțin egalat, * 
minerul Aurel Cristea, din Aninoa- 
mîndrește pe bună dreptate. Are 
ani dar chipul lui exprimă o

nealterată vitalitate, o vervă și o bună 
dispoziție care-i infirmă vîrsta, care-i 
dezvăluie deplinătatea puterii și a sănătății. 
A 
în 
de 
de 
51

ieșit de curînd la pensie, avînd înscrise 
cartea de muncă date mai puțin obișnuite, 
o spectaculozitate cu totul aparte : în 50 
ani de viață a adunat în cîmpul muncii... 
de ani (cu sporul ce se acordă). Să-ți de

pășești prin vîrsta muncii viața calendaristi
că, iată o pilduitoare experiență de viață.

Săptămîna pomiculturii-o acțiune de masă
Săptămîna care va începe, va fi o 

săptămină a pomiculturii românești. 
Toți locuitorii satelor, bărbați și fe
mei, tineri, mai cu seamă elevi, ute- 
ciști și pionieri, se vor dedica acestei 
ample acțiuni de o deosebită impor
tanță. Paralel cu executarea lucrări
lor în livezi se vor amenaja terenu
rile pentru noi plantații, se va trece 
masiv la sădirea pomilor fructiferi. 
Viitoarele livezi ale patriei își au ră
dăcinile în aceste zile, acum, cind 
timpul prielnic îndeamnă la efort. 
Să nu se piardă nici o zi, toți să răs
pundă prezent, tinerii să fie în primele 
rînduri I

ORGANIZAȚIILE 
U.T.C.

■ Pledoarie pentru un
autentic spirit muncitoresc

POEZIA
PATRIOTICĂ
un spațiu al valorilor

fundamentale

Povestește :— Nu împlinisem șase ani cînd l-am pierdut pe tata și mama a rămas f>-—~—= copii de-o să muncim team, ca să La 14 ani, seama mea , ,ghetele în picioare, am venit în Valea Jiului să mă fac miner. N-aveam însă vîrsta cerută, a- dică 15 ani, și m-au respins. M-am întors acasă îndurerat. M-a scos însă notarul din încurcătură. M-am reîntors. M-am angajat la tunelul ce se săpa atunci la Livezeni. N-aveam o treabă prea grea de făcut. Duceam burghiile bune la mineri in galerie și le scoteam pe cele uzate. Primea n 8 lei pe oră. După zece ceasuri de muncă eram liber. Nu stăteam însă nici atunci. Trebăluiam prin curtea dormitoarelor și a cantinei, fără să-mi ceară nimeni. curățăm zăpada și gheața, căci nu puteam sta locului. Maistrul, văzîndu-mă, nu mi-a zis nimic, dar cînd mi-a făcut plata mi-a dat 9 lei pe oră și abia atunci mi-a spus pentru ce îmi acordă acest spor de un leu. în primăvară tunelul s-a terminat și n-am mai avut de lucru în Valea Jiului. Am plecat în Munții Sibiului, pe Valea Sadului, la tăiat de lemn în codru. Acolo am stat tot timpul războiului pînă în 1945. Un an de zile nu am văzut plinea. Nemții au bombardat și au dat foc satului Tălmaciu unde avuseseră un aeroport, era foamete mare peste tot, n-aveam de unde ne aproviziona și am
ROMULUS LAL

(Continuare Sn pag. « Il-a)

singură cu cinci șchioapă. A trebuit fiecare, atît cit pu- nu murim de foame, cind alți copii de nu-și știu încă trage

■ Munca și viața de zi cu zi
se reflectă nemijlocit în

nivelul conștiinței politice
IN PAGINA A 2-A

Este cert că poezia patriotică (o numim astfel cu un titlu generic intrat în uz) cunoaște, cu deosebire în ultimii ani, un moment , de puternică revenire. A- cest nou stadiu de angajare dublează, de fapt, conștiința valorii ei. Presa centrală și cea literară glosează bogat în jurul cî- torva noțiuni — poezie socială, poezie angajată, poezie politică — tocmai fiindcă această poezie există acum în perimetrul valorii, deci nu într-un spațiu con- junctural. Este necesar să dis-

Dinu Flămând

dar nu o altă

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
CITITORII DESPRE ARTICOLUL „DESIGUR, NIMIC NU TE AȘTEAPTA 

„DEA GATA", DAR, CA TOTUL SĂ FIE GATA, TREBUIE SĂ PUI UMĂRUL"

„SĂ-I FAC UN ROST, ÎNGRIJIND-O
u

CA NIMIC SA N-O ATINGA !“
u

La puțin timp după publicarea dialogului (vezi ziarul nostru din 16 februarie, rubrica „Tinerețe, educație, răspunderi“, articolul „Desigur, nimic nu te așteaptă «de-a gata, trebuie să pui gata.., dar, ea totul să fie 
umărul") dintre două în-

vățătoare, făcînd parte din două generații, ne-au sosit la redacție mai multe ecouri, semn că opinia publică, formată mai cu seamă din rîndul dascălilor, a tresărit, cel puțin, în fața unui caz de viață, din viață. Alegem citeva.

tingem bine a- ceste nuanțe. Noi am avut în toate epocile o poezie bună și o poezie angajată, poezie decit ceabună. Căci numai despre o asemenea poezie se poate discuta ; poezia angajată și angajată totodată în valoare. în locul valorii și diversității a fost uneori preferată seria. Or, se știe că în artă individualitatea este factorul ce impune valoarea, nu fenomenul de serie.Se poate afirma că perioadele cele mai fructuoase din poezia românească au, în general, corespondență directă cu epoci cte efervescență socială pe care istoria le consemnează distinct. Revoluția pătruzecioptistă, Războiul de Independență, cele două războaie mondiale, implicațiile profunde decurgînd din procesul de unificare națională, toate a- ceste evenimente, și altele încă, de egală importanță, fapte penetrante in istorie, au constituit teme majore pentru poezie. Ele rămîn momente de căpătîi ale istoriei, dar rămin și pentru literatură date tot atît de însemnate, atunci cind litera scrisă le fixează prin valoare, prin acel „aur irecuzabil, greu“, numit undeva de Ion Barbu. Acest proces aurifer de decantare, ca să păstrăm metafora, este un meșteșug intim și dificil pentru fiecare poet în parte. Tot așa. un simț intim, indicibil, este și modul cum simte fiecare poet în parte acțiunea socialului, iar implicarea creatoare în social este la fel de complexă ca viața însăși. Nimic nu poate fi mai supărător și mai nepotrivit decit să încerci a impune metode de implicare. După cum nimic nu este mai schema-
dialogul 

generații
„Consider oportun 

purtat intre cele două .. 
ale aceleiași nobile cariere și 
nu numai pentru tînăra învăță
toare, plină de elan, dar speriată 
că un cătun cu 50 de familii, eu 
condiții mai grele, ar putea să o 
țină in loc în profesie. Eu, cel 
care vă scriu (învățător V. Gaș- 
par. comuna Greceanca), sînt 
unul din puținii reprezentanți ai 
bărbaților în rîndul învățători- 
mii. Primul meu loc de muncă, 
în 1972, a fost un cătun din 
Munții Buzăului, descris de Al. 
Gdobescu in „Pseudokinegeti- 
kos“, in fragmentul intitulat „Pe 
plaiurile Bisocăi“. Puteam, fi
rește, să-mi. aleg alt drum, să 
nu mă-nfund. cum mi se spu
nea, tn cătunul acela. tu îmi

alesesem Insă profesia, nu 
litatea unde să exercit o 
fesie, șt mi-o alesesem pentru o 
viață, nu pentru un an-doi. 
Mi-am făcut stagiul militar tn 
București — o nouă ispită să 
tind spre un oraș, să dau 
cu fugiții, din Bisoca. M-am 
tors la elevii mei, la. școala 
prima repartiție. Că acum 
mă aflu acolo, e numai o 
tim.pla.re : s-a eliberat un loc de 
învățător în satul meu, lingă 
comuna Pietroasele și am fost 
transferat acolo. Nu voi uita insă 
niciodată ucenicia la catedra că
tunului de munte. O consider cel 
mai necesar și firesc debut în 
profesie. Dacă nu-l făceam aici, 
poate că deveneam, spun eu, azi, 
mai comod, mai lăsător.„“ Ulti-

toc«- 
pro-

bir 
în- 
din 
nu 
in-

mele cuvinte sugerează o idee 
de preț : pentru evoluția viitoa
re, pentru reușita in profesie, 
pentru beneficiile pe care le a- 
duce acesteia, tînărul trebuie să 
aibă un început-șoc, să nu exis
te teama aruncării lui în apele 
învolburate ale vieții, ale mun
cii ; el trebuie să învețe de 
la bun început să-și fortifice 
plămânii spiritului și inimii cu 
aerul puternic ozonat al intîlni- 
rii cu lupta, cu greul.

Iată ce ne scrie, in același sens, învățătoarea Liliana Popescu, din Brașov. „Mi-am început me
seria de învățătoare undeva în-

(Continuare in pag. a Il-a)
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O NOUĂ
RUBRICA

CENACLU
LUCREȚIA LUSTIG de A. I. ZAlNESCU

(Continuera tn pa®. • Ul-a)



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 2 SÎMBÀTÀ 13 MARTIE 1976

ii pregătirea Congresului educației politice și al culturii
Cartea social-politică

PLEDOARIE PENTRU UN AUTENTIC 
SPIRIT MUNCITORESCîn întreprinderea rul“ din Brăila succesele obținute în producție constituie min- dria fiecărui muncitor. Ți se vorbește, astfel, despre faptul că ei, muncitorii laminoriști, au finalizat cincinalul 1971—1975, la data de 23 aprilie 1975, că planul pe 1975 a fost îndeplinit la 15 decembrie și că in spiritul acestei bune tradiții, in primele două luni ale anului 1976 — an de debut al cincinalului revoluției tehnico-științifice — s-au dat peste plan 1431 tone laminate, 89 tone cuie, 26 tone lanțuri și două tone furci.Plenara comitetului U.T.C. din întreprindere, in care, recent, a fost dezbătut felul cum organizația U.T.C., toți membrii ei au acționat pentru transpunerea în viață a Programului partidului, a relevat faptul că rezultatele bune obținute in producție an de an se datoresc în bună măsură muncii politico-educative desfășurată cu continuitate și perseverență, prin forme și metode multiple, de către toți factorii investiți cu această răspundere. Așa cum au subliniat participanții la dezbateri, cit și informarea prezentată in plenară. îndrumarea permanentă, directă a activității organizației de tineret de către organizația de partid a contribuit decisiv la

„Lamino- atingerea scopului principal al ansamblului de activități educative: imprimarea în conștiința și acțiunea fiecărui tînăr a unui autentic spirit muncitoresc. Interesante și numeroase activități s-au desfășurat la cabinetul de științe sociale, unul dintre locurile cel mai des frecventate de muncitorii întreprinderii. Aici au avut loc simpozioane, mese rotunde pe diferite teme, întil- niri cu reprezentanți de frunte ai vieții social-economice a județului. Iată, de altfel, citeva dintre simpozioanele și mesele rotunde pe care le-a găzduit cabinetul de științe sociale: „Cum ne pregătim pentru a deveni comuniști“ (activitate dedicată în exclusivitate tinerilor), „Folosirea integrală a fondului de timp“, > „Economisirea metalului — pîrghie importantă in realizarea unor beneficii suplimentare“ și altele.Și clubul întreprinderii s-a dovedit a fi un real centru de interes pentru tineri. Aici comitetul U.T.C. a organizat concursul „Pagini din istoria U.T.C.“, unele întîlniri cu vechi mili- tanți ai P.C.R., și tot aici au prezentat spectacole brigăzile artistice de agitație și s-au desfășurat mai multe seri cultural- distractive. Unii din participanții la plenară, remarcind acțiunile

bogate găzduite de club, au criticat, însă, scăderile de ritm înregistrate în activitatea acestuia.S-au făcut, de asemenea, referiri critice la unele aspecte ale desfășurării învățămîntului politic, la unele minusuri printr-o intervenție din partea comitetului putea fi eliminate.Se poate spune în atit darea de seamă, tervențiile participanților la dezbateri au fost străbătute de un real spirit critic și autocritic, ceea ce a contribuit la conturarea direcțiilor de acțiune în viitor. Totodată, s-a evidențiat pregnant că acolo unde se desfășoară o muncă politico-educa- tivă susținută și variată, prin acțiunea concertată a tuturor factorilor răspunzători, rezultatele in muncă și în comportare ale întregului colectiv sint dintre cele mai bune. Planul de măsuri conceput de către comitetul U.T.C. și îmbunătățit cu numeroase propuneri iși fixează ca principal obiectiv continuarea la un nivel superior a muncii politico-educative. corespunzător importanței noilor sarcini ale cincinalului revoluției tehnico-științifice.

core , operativă U.T.C., arfinal, că cit și in-

TEODOR POGOCEANU

MUNCA Șl VIATA DE ZI CU ZI
SE REFLECTĂ NEMIJLOCIT IN

POLITICE

CIVILIZA TI A
SOCIALISTA

Plenara Comitetului orășenesc Sinaia al U.T.C. s-a desfășurat după încheierea dezbaterilor in cele 82 de organizații din oraș, organizații ce cuprind tineri din întreaga sferă a activității sociale (industrie, învățămînt, sănătate, turism, servicii publice). în acest cadru dezbaterile asupra activității politico-ideologice cultural-educative au reușit contureze un tablou veridic realist al rezultatelor obținute perioada analizată, dar și oglindească neajunsurile activitatea organizației. Am reținut, mai ’ puțin din referatul prezentat de ~ gu

Și săSi în să în același spirit și lipsurile dinPetre Lun- Comitetu- lui orășenesc Sinaia al U.T.C. — și mai mult din cuvîntul vorbitorilor că tinerii uteciști sinăieni ce reprezintă mai bine de 40 la sută din totalul celor angajați în activitatea productivă, au obținut o serie întreagă de succese de prestigiu pe primul loc situ;ndu-se desigur contribuția lor efectivă la îndeplinirea de către industria orașului a cincinalului trecut cu mult înainte de termen. Una din unitățile economice reprezentative ale orașului — întreprinderea de mecanică fină — a realizat planul cincinal cu 4 luni înainte de termen. Referindu-se la acest succes, la contribuția tinerilor, Ion Grosu — secretarul organizației U.T.C 3 întreținere — a adus în fața plenarei o serie întreagă de propuneri izvorite din dezbaterile la nivelul organizației din întreprindere.„Munca și viața noastră de Zi CU zi — spunea el — se reflectă nemijlocit in nivelul conștiinței politice a fiecăruia dintre noi. Putem noi. tinerii uteciști, să privim cu conștiința împăcată cum acum, in cincinalul revoluției tehnico-științifice, întreprinderea noastră importă multe piese și subansamble 7 Desigur că nu. De aceea după ce am expus citeva asemenea repere in cadrul unei expoziții am analizat situația și am hotărît formarea unei echipe de tineri uteciști, muncitori, tehnicieni, proiectant! și ingineri din cadrul atelierului SDV, secțiilor scu- lărie și întreținere pentru a asimila prin autoutilare majoritatea reperelor ce încă se mai importă cu serioase eforturi valutare".Numeroși uteciști ce au participat efectiv Ia dezbateri au reușit să atenueze fragilitatea și lipsa de convingere cu care membrii biroului comitetului orășenesc al U.T.C. au întocmit referatul. Critica, poate nu îndeajuns de severă, dar îndreptățită, pe care aceștia au adresat-o modului în care s-a acționat pentru pregătirea plenarei a reușit să lămurească o anume stare de lucruri. Lipsurile și neajunsurile ce s-au făcut simțite în activitatea de educare a tineretului în spiritul normelor și principiilor muncii și vieții comuniștilor se datorează în bună măsură și faptului că membrii biroului și ai comitetului nu colaborează între ei, unii fiind prezenți mai mult pe hîrtie de- cît în activitatea cotidiană neîntreruptă pe care o reclamă munca de activist al organizației revoluționare a tineretului.„De aici, din nerespectarea principiilor muncii colective — spunea Teodor Nisiparu, secretarul organizației. U.T.C.-Miliție, membru al biroului comitetului orășenesc al U.T.C. — s-au ivit multe din neajunsurile cu care ne confruntăm. Orașul nostru este o stațiune cu renume internațional. Vin aici turiști străini, cu diferite concepții politice. De aceea, munca pe care trebuie să o desfășurăm noi in ce privește educarea tineretului in spiritul celor mai înaintate convingeri comuniste, presupune poate eforturi mai mari decit in alte orașe. învățămintul politico- ideologic are un rol deosebit îrt acest sens".O mare parte din participanții

secretarul

la discuții au comentat succesele obținute în desfășurarea învăță- mintului politico-ideologic. multitudinea de forme și metode folosite in scopul educării tinerei generații în spiritul - - - • principiilor și normelor și vieții eticii și criticînd faptul formative cultură totul activitatea de educare, de formare a tinerilor, de întărire a convingerilor generate . de acest cod. Așa cum arătam la începutul acestor rînduri, plenara activului

Codului muncii comuniștilor, ale echității socialiste, că valențele ale lăcașurilor de nu și-au găsit întru o reflectare adecvată în

mitetului orășenesc Sinaia a constituit un eveniment deosebit pentru toți cei pes'e 3 200 ute- ciști sinăieni. Dar mai ales ea a constituit un prilej de a trece în revistă atit succesele obținute în activitatea politico-ideologică, cit și neimplinirile și neajunsurile. Planul de măsuri îmbunătățit cu numeroase propuneri făcute în timpul dezbaterilor constituie pentru organizație un program concret de acțiune ce va contribui fără îndoială la îmbunătățirea continuă a activității de educare politico- ideologică a tineretului.U.T.C. al Co- DAN VASILESCU

Este de netăgăduit că printre 
conceptele fundamentale deduse 
din însăși practica transformării 
revoluționare a societății româ
nești cel de civilizație socialistă se înscrie printre acelea a 
căror definire a devenit, astăzi 
mai mult ca oricind, nu numai 
necesară, dar și posibilă. In per
spectiva obiectivelor societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
sarcina unei definiri clare șt 
cuprinzătoare a conceptului de 
civilizație socialistă vizează un 
model de civili
zație fundamen
tal nou, cu o 
tablă proprie de 
valori.

Din acest punct 
de vedere, vo
lumul de „studii 
teoretice preli
minarii“* cum 
l-au subintitulat 
autorii (coordo
nator prof. univ. 
dr. doc. Al. Tă- 
nase) are meri
tul, de 
început, 
propune 
direcții tematice 
de abordare, în- 
cercind, in ace
lași timp, cu e- 
laborarea mode
lului teoretic și 
avansarea unor 
investigații me
nite să refere a- 
supra unor dimensiuni 
crete ale fenomenului civiliza
ției socialiste.

Așa cum se precizează și în 
substanțialul studiu al profeso
rului Al. Tânase „conceptul de 
civilizație socialistă dezvăluie 
nu o etapă, ti un tip de socie
tate, un tip de cultură, mai exact 
un mod al relației socletate-cul- 
tură“. Fapt firesc în condițiile^ 
în care civilizația 
cunoașterea aplicată, circulația, 
integrarea valorilor 
definind, cum inspirat se expri
mă același autor, „ipostaza. su
perioară a existenței sociale și a 
conștiinței culturale, un mod 
activ și creator de a participa 
la istorie“.

O direcție esențială de 
aborda civilizația socialistă 
constituie calitatea vieții, a 
samblului de factori ce definesc 
ambianța socială și naturală, a- 
menajată intr-un asemenea mod 
incit șâ permită afirmarea ple
nară, multilaterală a personali
tății umane.

Asupra acestei idei 
precădere, in studiul Drăcănescu și Stelian Bel desen ; 
plecind de la. noțiunea de cali
tate a vieții care reprezintă 
„însumarea elementelor care ii 
asigură integritatea biologică 
(sau a vieții biologice) la care 
se adaugă gradul de satisfacere 
a cerințelor de ordin social-eco-

la bun
de a 
citeva

nomic și de împlinire a princi
piilor și exigențelor etice și 
morale“ se reține ca o precizare 
deosebit de importantă aceea că 
„bunăstarea materială și spiri
tuală este dublată de complexul 
de relații dintre membrii socie
tății. este influențată și întregi
tă. de calitatea acestor relații“. 
Avem, așadar, exprimată o con
diție cuprinzătoare (in plan teo
retic) și, deopotrivă. activă, 
transformatoare (in planul con
strucției social-istorice) care de

finește însuși 
specificul, ori
ginalitatea civi
lizației socia
liste. Reținem, 
totodată, teza 
profesorului Ni- colae Bellu 
după care o a- 
bordare adec
vată a sensului 
etic al vieții se 
realizează 
mai in și 
descifrarea 
canismelor
ciale complexe 
prin care omul 
devine o indivi
dualitate, dar o 
ființă „indivi
dualizată prin 
diversificare și 
pluridimensio - 

nalizarea însu
șirilor și trebu
ințelor sale“, 
in timpul fer- 

afirmarea 
la

nu- 
prin 
me- 

so-

marchează

culturale

a 
o 

an

insistă. cu 
lor Mihai

Circumscrnnd 
til al socialismului 
tendinței de personalizare 
scară de masă, autorul notează cu 
toată îndreptățirea că, autentici
tatea socialismului stă, astfel, sub 
semnul proliferării oamenilor săi 
ca individualități, pină acolo in
cit ceea ce afectează dezvoltarea 
individualității apare ca străin 
și inadecvat. Socialismul se află, 
astfel, in fata individualității pe 
care o proliferează, ca in fața 
propriei sale, validări“.

Am insistat, in cele de mai sus, 
cu precădere asupra contribuții
lor teoretice tocmai pentru că 
ele dau cadrul principial, de re
ferință, pe care cercetările apli
cate il susțin și îl întregesc con
vingător. Desigur, această abor
dare nu este, și nici nu și-a pro
pus să fie, una exhaustivă, dar 
credem că intr-o viitoare dez
batere și-ar putea afla locul șl 
aspecte legate de aspirațiile, tre
buințele și necesitățile funda
mentale ale indivizilor, de ra
ționalizarea și perfecționarea lor, 
cum credem că iși cer inserarea 
și problemele normelor (politice, 
morale, juridice ■ etc.) ale noului 
sistem de civilizație.

ȘERBAN CIONOFF*) Civilizația socialistă și valorile ei — Ed. științifică și enciclopedică — 1975.
(Urmare din pag iitrăit doar cu mălai, lemnelor in pădure e cele mai grele munci eram cel mai tînăr dintre muncitorii din munți, dar n-am fost niciodată ultimul la muncă, la cantitatea tăiată într-o lună. Nu-mi plăcea chiulul și nici murdăria. în dormitoare, apăruseră in timpul războiului păduchii, mișunau ca furnicile, mulți tăietori de lemne nu se sinchiseau. împreună cu un alt băiat ne-am construit din birne o căbăniță și ne-am mutat singuri in ea, unde era întotdeauna frumos și curat. Ne sculam a- mîndoi dimineața la ora 4 și începeam doborîrea arborilor, la prima lumină a zorilor, pe cînd alții dormeau somnul cel dulce. Se trezeau deseori coul topoarelor noastre.în decembrie 1945, Cristea s-a reîntors în Jiului. Puterea trecuse nile poporului, începea o eră nouă, dar începutul era dramatic. Țara fusese secătuită și distrusă de război, foametea se lățise peste tot, industria zăcea paralizată. La prima sa conferință națională Partidul Comunist Român a hotărît refacerea grabnică a economiei, industrializarea socialistă, ștergerea urmelor războiului. Exploatările miniere din Valea Jiului a- veau un rol extrem de mare în această conjunctură. Se cărbune mult, tot mai pentru pornirea fabricilor, pentru încălzitul orașelor. Minele angajau pe toți cei care băteau la porțile ’or. Cristea era unul dintre ei. împlinise 20 de ani dar avea in urma sa experiența a 6 ani de muncă grea care-1 fortificaseră, îl îndîrjiseră.— Am fost pus să conduc un schimb, își reamintește el acele prime zile din viața de miner, iar oamenii trebuia să mi-i aleg singur de la biroul de angajări. M-am dus acolo și mi-am pus ochii pe șase băieți și. după stagiul la suprafață, după instruirea necesară cu normele de protecție, am coborit în abataj. Eram o echipă pusă pe treabă, - dar care habar n-âvea încă ce-i

Tăierea una din fizice,

mai în e-AurelValea în mîi-

cerea mult,

dar care habar h-ăvea încă acela minerit.— După ce criterii v-ați oamenii 7— Nu după înălțime, _ ales__ . «ici după musculatură ci mai degrabă după sclipirea ochilor, după expresia feței in care încercam să ghicesc seriozitatea, nervul, curajul, ambiția. Cred că do- bîndisem cunoașterea oamenilor acolo, in Munții Sibiului, în confruntarea cu sălbăticia păduti-

lor nepătrunse. Nu m-am înșelat în aprecierea acelor tineri. Aveau să devină toți mineri vestiți. în scurtă vreme a- junseserăm să dăm in schimbul nostru cite 20 tone de cărbune pe zi. Munceam ca niște diavoli. La cantină ne tremura lingura in mînă, eram istoviți. Ne culcam intotdeauna după cină, dormeam pină dimineața ca niște bolovani și ne refă- ceam cu totul. Nici unul dintre noi nu avea voie să calce în circiumă, să-și piardă nopțile, să-și risipească banii și ăăriăta- tea. Toată viața am rămas credincios acestei exigențe. Mi-a plăcut să trăiesc bine, să mă hrănesc, să beau cu chibzuință și măsură, să mă odihnesc, să-mi petrec timpul liber în aer curat și așa i-am deprins și pe cei cu care lucram. De a- efiea n-am fost niciodată bol-

jului era astupată cu pături ca să nu pătrundă aerul iar noi lucram ca într-o etuvă. Nu mai mult însă de 10—15 minute, timp în care se arunca apă cu furtunul pe noi, după care ieșeam să respirăm la gura a- batajului. Dădeam 28—30 de vagonete de cărbune pe schimb, îl scoteam cu roaba din abataj și odată cu cărbunele scoteam clte o găleată de transpirație de pe noi. Am fost atunci de două ori gazat. într-o zi, mai pină să închidem și trebuia să ne schimbul. Eram doi înși dar ortacului meu i se nașe oxigenul din aparat și plecase să-1 schimbe. Eu mai a- veam oxigen pentru 7—8 minute. Deodată am auzit „muzica“, adică țiuitul aparatului, semnalul că oxigenul e pe sfirșite. Am dat să fug dar nu găseam ieși-

aveam un a- vină acolo, termi-

LUMINA SOARELUI

In abatajenav, n-am avut nici o zi de scutire medicală în cei 36 de ani de muncă.— Ce prețuiesc oamenii mai mult la dumneavoastră 7— Nu știu, nu i-am întrebat ' ' ’ căbine in Oriniciodată dar poate faptul știam să-i organizez așa de îneît să fim întotdeauna fruntea celorlalte brigăzi, poate exemplu personal.— Cind v-a fost cel mai greu?— în 1958. Era în mina Ani- noasa un abataj cu foc care ardea mocnit de multă vreme ; lemnele adunate acolo în cele citeva zeci de ani de minerit. Am făcut apel la voluntari. Primul care s-a oferit a fost Ștefan Popa, secretarul U.T.C. pe sector. Apoi mi s-au alăturat alți 19 tineri. Ne-am apucat de lucru. In abataj era căldură ca într-un cuptor, pentru că deasupra noastră era un munte de jeratic. Pe jos căzuse un strat gros de cenușă amestecat cu foc. Aer nu primeam pentru că focul s-ar fi întețit și mai tare. Se adunase gaz și, uneori, cind ajungea la un se aprindea și verzui, jucăușe Simțeam dulce gazului inhalat.
anumit procent, vedeam în jurul în gît, o________________ Era atîtîneît se topise globul de pă, ni se părea că ni se pielea de pe față. Gura abata

flăcări nostru, semnul de cald la lam- duce și

rea, abatajul a început să se învîrtească cu mine, picioarele mi se inmuiaseră oloage, tim- plele îmi zvîcneau. Nu mi-am pierdut insă cunoștința. n-am intrat în panică, m-am tirît cum am putut pină la șanțul cu apă, m-am răcorit pe față și am continuat să mă îndepărtez dar după citeva clipe n-am mai putut face nici o mișcare, nici măcar striga. Știam că schimbul e pe aproape și, într-adevăr, înainte cu o secundă, poate, de a leșina au sosit ortacii și mi-au pus oxigenul la aparat. în Valea Jiului n-a mai fost un loc de muncă atit de periculos. Uneori nu puteam da nici o lopată de cărbune. Focul era pe tavan. (Lemnul se aprinde la 84 de grade, iar cărbunele la 300 de grade). Trebuia să ne grăbim căci rezistența ne era pe sfîrșite. După patru luni de muncă, scoseserăm tot cărbunele de-a- colO iar noi slăbiserăm cite 10—15 kilograme.— Ați avut, desigur, satisfacții in profesia de Care v-a mulțumit cel mult ?— Am dorit întotdeauna să fiu cineva în meseria mea, să mă ridic la cele mai ascunse taine ale ei. Vroiam să nu fiu întrecut de alții și pot să spun Că atit timp cît am lucrat nici

fiecaremulte miner, mai

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE ȘI PIESE DE SCHIMB -
BUCUREȘTIBd. Armata Poporului nr. 6, sector 7, anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi :• șef birou aprovizionare ;• șef atelier mecano-energetic.Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 12/1971.Concursul va avea loc la sediul întreprinderii în ziua de 29 martie 1976.Relații suplimentare la biroul personal, telefon 312110 interior 160 și 162.

n-am fost depășit. Nu-i o laudă, e un adevăr care stă în evidențele combinatului la producția de cărbune extras pe brigăzi. Am fost primul din Valea Jiului, deci din țară, care am condus două abataje frontale și care dădeau 200 000 de tone de cărbune pe an. Și tot primul am fost care a cucerit treapta de specialist, cea mai înaltă încadrare care se poate obține la noi. Am primit apoi titlul de Erou al Muncii Socialiste. Nu-mi puteam dori o mai frumoasă încununare a carierei mele. V-am vorbit, deci, de satisfacțiile pe care le-am avut. N-am făcut-o din orgoliu, ci pentru că văd azi atîția tineri de greu, care vin la speranța unor eîștiguri și la prima dificultate cu fugiții. Nu poți avea _________ții și realizări mari decit după eforturi mari.— Cum vă petreceți timpul liber pe care acum, după pensionare, îl aveți la discreție ?— Muncind. Am bani destui,■ ■ — _lt întotdeauna,din nevoia de bani ci pentru a-mi păstra și rostul. De curînd că mina trebuie să e- lucrare oameni.bătrîni și

care fug mină în ușoare, dau bir satisfac-
am cîștigat mult deci nu muncesc, sănătatea am aflat xecute o prea are patru ne-o încredințeze gajamentul de a mai puțin de o lună. Era vorba de o galerie cu diametrul dublu, lungă de 40 de metri și nici cei care mă cunoașteau bine nu credeau că va fi posibilă o astfel de viteză de înaintare. Lucram numai un schimb pe Zi dar lucram ca în tinerețea noastră. Am dat singur peste 960 de găuri iar ceilalți ortaci armau, bandajau, pușcau, trăgeau liniile pentru vagoneți și în 24 de zile am predat galeria gata. O asemenea avansare nu se mai realizase în Valea Jiului. Noi am lucrat din obișnuință, în ritmul cu care fuseserăm deprinși, dar vroiam să și demonstrăm totodată că cei care vor să ne întreacă trebuie să muncească cel puțin Ia fel de mult cu o pasiune egală, cU știinciozitate deplină.— Dacă ați fi avut i-ați fi făcut mineri 7— Fără îndoială că da. Dar am două fete, amîndouă în anul trei la Institutul de mine. în- tr-un fel, tot minerite.— Cum vă simțiți acum la capătul unui drum de zeci de . ani pe sub pămînt 7— Gata s-o iau de Ia început.

dificilă și nu Am mai găsit am cerut să nouă, cu an- o termina în

ca noi, o con-băieți,

ÎNTREPRINDEREA DE CIORAPI „APOLLO"cu sediul in București, Intrarea Ovidiu, nr. 6, sector 5 (Parcul Libertății)ÎNCADREAZĂ URGENTtinere fete — pentru calificare în meseria încheietor ciorapi vopsitori produse textile și muncitori necalificați pentru vop- sitoriemotopompiștiportariautomatist — instalații de ventilație și condiționare bobinator motoare electriceCondiții de încadrare conf. Legii nr. 12/1971 și H.C.M. nr. 2105.Informații la biroul personal, telefon 23 25 50 inf. 127.
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CEL CE SCRIE

Nu lipsită de bucurii, munca celui ce scrie e mai degrabă un zbor cu aripile la pămînt. 
Printre atitea mari piscuri de gind ți simțire, greutățile pe care trebuie să le învingă nu sint 
cu nimic mai prejos. A-și descoperi cu ardoare tonul și vocația, a se construi pe sine într-un 
limbaj care să fie tot mai mult al său și-a încerca fără preget sunetul unic, de-azur, al cuvintelor, 
pentru a-și rosti cu uimire cîntecul, iată - nu cele dinții, desigur, dar nici tiltimele - tot atitea 
nădejdi și capcane în care cel ce scrie își prinde cu înfrigurare inima, ca încă o dovadă a sa. 
E un pătimaș și sever avertisment în toată această întreprindere, un pariu de durată pe 
care, cel ce l-a încheiat, s-a și deschis către el și către semeni totodată, cu privilegiul, totuși, 
de-a spune ceva. Fiindcă mulți scriu, mulți bat nerăbdători la porțile poeziei - mai mulți scriu 
decit citesc, se alarma odată cineva mai puțini înțeleg însă ce-nseamnă a crea. Aceștia sînt de 
fapt învingătorii, posibilii invingători. Vom stărui cu migală și înțelegere - desigur, îh limita în
țelegerii noastre - asupra încercărilor pe care această rubrică le va găzdui de acum încolo și 
pe adresa căreia, nu ne-ndoim, vom primi multe vești. In acest cenaclu din acest colț de pagină 
vom discuta despre poeți și poezie și vom semnala nume despre care, poate, se — —: :

A. I,

B R
Era nevoie de așa ceva. 
Lemnul, piatra, metalul, 
Cer, tăcere, privire.

va mai auzi.

ZÄINESCU

Dan Constantin
Elev in ultimul an la un liceu tehnic 

pasionat sculptor amator, cenzurat parcă de o timiditate 
ca.re-l face și mai reflexiv, prudent cu cuvintele și uneori 
chiar stîngaci. Știe singur că trebuie să citească mult, 
foarte mult, deocamdată se împarte între tehnică și artă, 
nici nu se gîndește să devină poet (medic veterinar mai 
degrabă) și totuși...

Un caiet cu coperți albastre îl divulgă. Notații calde, 
sensibile, într-o manieră apropiată picturii în care cu
vintele încearcă să invoce culori de o nostalgie în spa
tele căreia 
trei poezii

ÂNC

„Aripile, nu, aripile trag la pămînt“ !
Cum, pasăre măiastră,
Așa ca o rază de dimineață ?

din Capitală,

se bănuiește un patos suav. Ca și în aceste 
pe care le recomand cititorului.

UȘ I AN A
Cînd s-a întors mirosea a soare.
Măiastră pînă la perfecțiune 
Pasărea se înălțase.

Era nevoie de așa ceva.

N U A N T Ă
Septembrie este înalt și uscățiv,
Hainele-i sînt pătate de toate culorile, 
Dealtfel este un impresionist.
îi plac grădinile pustii
în pîlpîiala unui soare deprimat.

Iunie, cu ochi arzători
Dă bolții Voronețul cel mai original.

Van Gogh i-a fost prieten,
Se întîlneau des în orizonturi largi...
VinCent își nota cu ochi crispat
Ideile, pe pînză.
Drept mărturie.

Unde-s ceilalți ?

ALB s» I R O Z
Mi-e greu ca o naștere să-ți spun 
Cu un gest diafan
Mi-ai întins o mînă de
Petale albe, o mînă de 
Petale roz
A nins apoi cu petale
Albe și roz
Și mă credeam înconjurat
De privirile tale

Am privit dezorientat 
Spre pămînt
Alb și roz
Alb și roz

Mi-e greu ca o naștere să-ți spun
Cît de fericit sint cînd îți simt privirea 
Alb și roz, alb și roz s-a așezat peste noi.
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POEZIA PATRIOTICĂ
(Urmare din pag. I)tic decit să forțezi o paralelă rigidă intre evenimentele socialului și temele despre care se scrie poezie într-o epocă. Iată un exemplu edificator : Despre Războiul de Independență a scris Alecsandri numeroase poezii bune. Același eveniment important pentru ființa noastră națională l-a solicitat obsesiv și pe COșbuc. mult mai tlrziu (ciclul „Cîntece de vitejie“). Emi- nescu nu a scris poeme despre acest război, însă gazetarul il urmărea cu asiduitate. Se pare că manuscrisul Bogdan Dragoș aparține acestei perioade. în orice caz, este limpede că Eminescu nu crea în acea epocă făcînd abstracție de evenimentul social. El era atit de profund angajat in mișcarea de idei, care anima societatea românească de după revoluție, deci și în acel frumos entuziasm, în acea speranță de libertate națională. Eminescu nu a fost „cronicarul“ Războiului de Indepandență, — deși l-a urmărit zi de zi — dar era cronicarul, martorul și prevestitorul unei epoci vaste, contemporană cu el, dar și viitoare. Ceea ce înseam- ”nă că un poet adevărat se poate simți angajat în evenimentele societății chiar cu mult înainte de evenimentul propriu-zis, în atmosfera care îl precede. Sau,

deopotrivă, un poet se poate simți angajat profund prin faptul de conștiință al memoriei, după ce evenimentele s-au decantat, după ce implicațiile socialului devin mai limpezi, mai mature și mai fertile pentru creația sa, aflată și ea într-un stadiu de maturizare. Luăm alte exemple. Camil Petrescu este un cronicar prompt al războiului dinții. Spaima și grozăviile războiului îi dictează autorului o artă cu totul nouă pentru el — poezia. Ca și Ultima noapte de dragoste... poezia lui Camil Pe- trescu rămîne un document zguduitor, un document de conștiință, un produs spontan al simțirii și al angajării. în aceeași epocă trăiește și Bacovia, nu mai puțin terorizat și el de ororile războiului. Vom constata Ța Bacovia o implicare abia perceptibilă. Comparația pare oarecum forțată și în defavoarea celui din urmă, dar să ne gîndim ce profundă tristețe se adaugă în Bacovia pe fondul tristeții sale mai vechi, pe fondul damnării sale. De aici putem insă afirma că angajarea implică la un poet măre întreaga lui personalitate. Socotesc că Bacovia este, în e- pocă, un poet tot atit de angajat în faptul social cum a fost Goga, de exemplu. I-au lipsit vocea plină de patos a poetului din Rășinari, glasul de triburi,
IN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR DE AUTOVEHICULE

(persoone fizice și juridice)

Administrația Asigurărilor de Stat - A.D.A.S. - reamintește 
tuturor deținătorilor de autovehicule că miercuri 31 martie 
este ultima zi de plată a primelor datorate la asigurarea 
prin efectul legii de răspundere civilă auto pe cinul în curs. 
După această dată se plătesc majorări de Intîrziere.

Nu amînați însă plata pînă în ultima zi I
Indiferent de tipul autovehiculului - cu excepția motoci- 

clurilor - se plătește o primă anuală de asigurare de 175 lei 
de către organizațiile socialiste și de 350 lei de către cetățeni 
și alte categorii de asigurați, iar pentru motOâicluri - 40 lei, 
respectiv 80 lei.

CASA DE CULTURA A SECTORULUI I UNIVERSITATEA POPULARA
ANUNȚAdeschiderea următoarelor cursuri :• DACTILOGRAME și SECRETARIAT TEHNIC cu durata de 1 lună și 2 luni (metoda cea mai rapidă)

• COSMETICA• GIMNASTICA (copii) ; dans modern (amatori)• BATERIE (percuție) : ACORDEON — CHITARA• AUTOAPĂRARE (judo)Informații la telefon 11 98 68 str. Slătineanu nr. 16, Sectorul I.
CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR DE INDUSTRIE LOCALACalea Rahovei nr. 54, sectorul 5în ziua de 29 martie 1976, organizează CONCURS, în condițiile prevăzute de Legea nr. 12/1971, pentru ocuparea postului de DIRECTOR ADJUNCT la întreprinderea de industrie locală „Precizia".Relații suplimentare la sediul grupului.

dar nu i-a lipsit profunzimea cunoașterii realității. Nu de puține ori amărăciunea este mai elocventă decit fraza biciuitoare, dar toate acestea nu intră în ierarhii. Căci, repet, ești angajat prin întreaga ta personalitate, așa cum realul angajează o societate în multiple aspecte. Avem acum (iată un nou exemplu) o ediție grăitoare cu poeziile lui Blaga. Cine ar fi bănuit existența acelui formidabil ciclu intitulat Vîrsta de fier 7 Un ciclu ce corespunde și cronologic (1940—1944) perioadei celui de al doilea război, un ciclu ce definește atît de grav o vîrstă de declin a omenescului.Marii poeți nu pot să rămină indiferenți la întimplările veacului. Abandonezi paradisul în descompunere, care te acapara odinioară, căci nu poți să nu observi urgia războiului ce a năvălit în stradă : „Să ieși pe stradă ți-e dat / dar nu fără griji, ca-n zile de altădată. / La fieștecare pas, la fiece colț, te-ntimpină : timpul / Ăst timp ce veni peste noi, / întîi ca pustiul Gobi, apoi cu tumultul unei urniri / de ape și continente“. Luptele rămase în noi „ne lărgesc și ele in taină patria“, iar „moartea, de care nu murim“, spune același Blaga, „ne adin- cește și ea tăcerea“. Nu o tăcere absolută, după cum dovedesc a- ceste poezii, ci mai degrabă consternarea, uimirda și tristețea îh fața măcelului general.Au scris apoi și âlți poeți despre război, dar in loc să caute rădăcina însăși a gindului ce protestează, acel grăunte inepuizabil al omenescului, care nu încolțește în distrugere, în loc dâ profunzime, deci, s-a ajuns uneori la șablon. A rămas, desigur, numai ceea ce a fost valoros, ceea ce a trecut de durata imediatului. A rămas, de pildă, extraordinarul potem despre Hiro- șima al lui Eugen Jebeleanu, â rămas sarcasmul lui Geo Dumitrescu. Au rămas valori, nu incidențe. Iar de la aceste valori s-a alimentat încet, cunoscin- du-se din mers, definindu-se din învățătură și prin asimilare, o generație mai tinără de poeți, generație care a repus în drepturi diversitatea de receptare a socialului. Pentru ca această nouă varietate, firească și necesară să fie crezută și să poată fi explicată, ca o reluare a tradiției, a fost nfecesară impunerea unei axiome estetice. Poeziâ angajată este acea poezie bună. Pentru această scurtă propoziție, la îndemîna oricui astăzi, s-a dat o bătălie de calitate. A învins diversitatea poeziei dfe acum, varietatea ei, complexitatea angajării ei. Astfel se face că citim patosul inimitabil al lui .Adrian Păunescu. poezia de meditație a lui Nichita Stănescu, poezia lui Ioan Alexandru, care numește istoria națională și locurile din care ea a crescut, a- semeni vechilor greci. Și nu doar poezia lor. Așa se explică faptul că ni se pare potrivit să fim și ușor sentimentali cînd ne gîndim la ținuturile natale, sau să scriem o poezie cu desen floral despre imponderabila ființă a patriei. Dar de aici încolo poate fi o altă discuție i
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AliEMhlTELEGRAMĂ Adunarea generală a Academiei 
de științe agricole și silvice

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui HAROLD WILSON, Următoarea telegramă :Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul de felicitări și bune urări adresat cu prilejul zilei mele de naștere. Am apreciat foarte mult gindurile exprimate de dumneavoastră și vă adresez la rindul meu aceleași calde aprecieri privind relațiile prietenești dintre cele două țări ale noastre.
PRIMIREGeorge Macovescu. ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit vineri în audiență pe Sayed Abbâs Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, cu prilejul încheierii misiunii sale în România.
CONSFĂTUIRELa Suceava a avut loc consfătuirea anuală a inovatorilor din județ cu tema „Inteligența și creația tehnică în slujba înfăptuirii cincinalului revoluției tehnico-științifice“. Cu acest prilej, s-a evidențiat contribuția creației tehnice din unitățile economice sucevene în perioada 1971—1975, cînd au fost aplicate 1120 de invenții și inovații, care au condus la realizarea unei economii de peste 66 milioane lei și a fost înmînată diploma de cerc fruntaș în întrecerea socialistă pe anul 1975 cercurilor de inovatori de la Combinatul de celuloză și hîr- tie și întreprinderea de utilaje și piese de schimb Suceava.De asemenea, au fost dezbătute orientarea ^mișcării inovatorilor spre descoperirea și utilizarea de noi resurse de mate-

rii prime și materiale, reducerea consumurilor specifice, extinderea utilizării în producție a deșeurilor, economisirea combustibililor și energiei, utiliza“ rea intensivă a spațiilor de producție.
CRONICA 

U.T.C.Ieri, tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, s-a intilnit cu delegația Tineretului Social Democrat din Danemarca, condusă de Frode Miiller Ni- colaisen, președintele organizației. 'Cu prilejul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, s-a realizat un schimb de opinii și informații privind activitatea și preocupările celor două organizații, unele aspecte ale mișcării internaționale dé tineret și studenti, precum și cu privire la dezvoltarea în continuare a colaborării dintre Uniunea Tineretului Cor munist și Tineretul Social Democrat din Danemarca.

Vineri a avut loc în Capitală adunarea generală a Academiei de științe agricole și silvice consacrată analizării activității în perioada 1971—1975 și planului de cercetare științifică și de producție pe Derioada 1976—1980. orientărilor de perspectivă, precum și măsurilor și acțiunilor concrete în vederea îndeplinirii acestora.Participanții la lucrări au a- dresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.în spiritul recentei ședințe de lucru de la Comitetul Central al P.C.R., al sarcinilor trasate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu acest prilej — se arată în telegramă — adunarea generală a Academiei de .științe agricole și silvice a dezbătut și aprobat căile și metodele de îmbunătă“ țire a activității academiei și unităților sale de cercetare în vederea creșterii contribuției cercetării științifice la intensificarea si modernizarea producției agricole, la realizarea mărețelor obiective stabilite de Congresul al Xl-lea al P.C.R.

Cercetările noastre vor fi o- rientate în direcția soluționării practice a ptoblerrlelor priVihd : creșterea capacității productive a fondului funciar, gospodărirea rațională a resurselor de sol și apă, elaborarea metodelor, mijloacelor și măsurilor pentru obținerea unor producții mari si constante pe unitatea de suprafață. cu un conținut ridicat de substanță utilă și cheltuieli reduse pe unitatea de produs la cereale, plante tehnice și furajere. ridicarea calității si diversificarea producției hortiviticole prin crearea de noi soiuri și hibrizi de plante, ameliorarea raselor de anihiale si păsări, precum și stabilirea de noi tehnologii de creștere a animalelor în vederea obținerii unor producții sporite cu cheltuieli cît mai reduse. valorificarea superioară a materiilor prime agricole, asigurarea mecanizării complete a lucrărilor agricole, extinderea automatizării, reducerea consumurilor specifice de combustibil și a forței de muncă, efectuarea de cercetări pentru fundamentarea deciziilor în agricultură. (Agerpres)

DUPĂ CALENDARUL 

MUNCILOR DE SEZON, 
IN UNELE UNITATI>

AGRICOLE BRÀILENE

PRIMĂVARA SE MAI LASĂ

Încă așteptată!
în ultima săptămînă, vremea în județul Brâila 

s-a îmbunătățit, dar terriperaturile au rămas încă 
scăzute, fapt ce influențează asupra declanșării din 
plin a acțiunilor specifice campaniei de primăvară. 
Aceasta nu înseamnă însă că pe ogoare nu mai

sînt lucrări de executat. Dimpotrivă, harnicii gospo
dari știu că acum fiecare zi este deosebit de pre
țioasă în bătălia pentru obținerea unor recolte cît 
mai bogate. Așadar, care sînt principalele lucrări 
la care sînt antrenate forțele satelor?

actualitatea

CONCURSComitetul județean Argeș al U.T.C., împreună cu Trustul de mecanizare a a- griculturii, a inițiat un concurs care își propune Să antreneze toate organizațiile U.T.C. din S.M.A.-uri în vede- lu-U.T.C.•A.-uri în rea executării er.ărilor agricole de primăvară la un nivel calitativ superior și in timp, tivele cel mai scurt Dintre obiec- concursului

,'SINERDOL“ — un nou produs al 
Fabricii de antibiotice din lașiCel mai nou produs pur- tînd emblema Fabricii de antibiotice din Iași se numește „Sinerdol“ — medicament ce acționează cu deosebită eficiență în tuberculoza pulmonară în special la formele cronice. Mult mai pu

PENTRU 
tineret I

AL MECANIZATORILORmai amintim : reducerea consumului de earburanți și lu- brifianți, economii realizate la piesele de schimb, mărirea numărului de ore folosite efectiv în brazdă Ia tractoare, reducerea cheltuielilor la o mie lei venituri, prelungirea duratei de funcționare între două reparații altele. capitale și Organizația

U.T.C. declarată ciș- tigătoare a acestui concurs va fi stimulată cu premii in o- biecte, precum și prin acordarea unei excursii la Uzina de mașini agricole „Semănătoarea" dih București. Pînă în prezent majoritatea tinerilor din unitățile agricole de mecanizare și-au anunțat participarea acest concurs. MARIAN) la (O.
Important pentru elevii care se pregătesc să candideze

la invățămintul superior economicRevista economică a inițiat un ciclu de politică pe teme din programa concursului mîntul superior economic ; ele prezintă interes pentru elevii anilor III ai liceelor real-umaniste și de specialitate, cît și pentru cei din ultimul an. care se pregătesc în vederea apropiatului concurs, precum și pentru profesorii de economie politică.Consultațiile, ca și întregul material ce se va publica în revistă, își propun să cuprindă tezele ideologice, politice, economice din cele mai recente documente ale partidului.Prima consultație a apărut în numărul din 12 martie a.c., sub titlul „Producția de mărfuri și banii în condițiile proprietății private“. E, desigur, recomandabil ca elevii interesați să se aboneăe lâ revistă și să urmărească cu regularitate, pînă la sfîrșitul anului școlar, ciclul de consultații anunțat.

consultații de economie de admitere in învăță-

(Urmare din pag. I)

tr-un sătuc din frumoasa Țara 
a Loviș'tei. Pină atunci nu știu
sem cum este intr-un sat, eu 
fiind brașoveâhcă. Soarele îl
vedeam la prînz, cînd copiii mer
geau acasă. De jur-împrejur,
erau munți și păduri. De lumină 
electrică, pe atunci, nici vorba ! 
Școala era mied. veche și dără
pănată. Copiii erau mici, ruși
noși și tare cuminți. Nu știau 
cum arată un oraș, un autobuz, 
un tractor și multe altele nu Ic 
știau. în schimb, știau să poves
tească foarte multe despre cai. 
Știau de mici să călărească. 
Peste o lună de la sosirea mea 
in sil știam și eu să călăresc — 
mă învățaseră copiii. Seara, ne 
întîlneam într-una din sălile de 
clasă, noi, cei cinci de la școala, 
cu tinerii din sat de virsta noas
tră și chiar mai mari. Pregă
team piese de teatru, citeam, cîn- 
tam, recitam poezii. învățam 
dansuri populare. Iarna șe fă
ceau foarte multe șezători.„ Sa
tul, era o pânză de ' ' "
apă, cînd ploua,„ iar 
veneau la școală in 
ioase. Mergeam de-i 
brațe pe copii, pește ...
duceam la școală. Adesea tre
buia să mergem la diierite 
cercuri și ședințe la centrul de 
comună. Ne întorceam seara, 
eram toți Cinci, și de multe ori 
lupii ne tăiau calea, uneori stă
teau neclintit! și noi aprindeam 
ziare și chiuiam pînă _ fugeau. 
Oamenii aveau mare încredere 
in mine, mă respectau, simțeam 
că însemn pentru ei foarte 
mult...“Intuim zbaterea tinerei ca nu cumva să încerce sentimentul singurătății intr-un loc unde

torenie de 
copiii nu 

zilele plo- 
treceam în 

apă, și-i a-

ternic decît celelalte antibiotice românești, Sinerdolul, care realizează un tratament și o terapeutică complexă prin administrarea lui pe cale bucală, are și o altă calitate : nu dă fenomene secundare ireversibile.

• FERTILIZAREA 
OGOARELORAplicarea îngrășămintelor organice. lucrare de o deosebită importanță, se desfășoară intens pe ogoarele brăilene. Din planul pe trimestrul I. față de 200 000 tone s-au realizat pînă la 11 martie 198 000 tone. Se apreciZaă că, pină lă sfîrșitill Iubii martie, cantitatea totală transportată în cîmp va depăși cu 15—20 la sută planul stabilit inițial. Cu rezultate deosebite in această activitate se înscriu cooperativele agricole din Ianca, Plopu și Dudescu, unități care au transportat peste angajamentele asumate între 800—3 000 tone gunoi de grajd. Aceste substanțiale depășiri s-au realizat pe seama valorificării cu maximă eficiență a resurselor locale, prin antrenarea tuturor locuitorilor la fertilizarea ogoarelor. Nu același lucru se poate spune despre unități ca : Surdila-Greci. Cire- șu și Racovița, unde aceste acțiuni au fost neglijate. față de planurile inițiale inregis- trind restanțe de 600—1 200 tone. Raidul efectuat in județul Brăila â mai evidențiat și faptul că pe unele suprafețe ale cooperativelor agricole din

Tufești, Valea Cinepii. Gropeni, Viziru, unde transportul gunoiului de grajd s-a făcut mecanic,- imprăștiefea pe cifnp
de cooperatori au lucrat pînă seara — dar in unele unități din Gropeni, Traian-Sat, Brăila, Movila Miresii, acțiunile

RAIDUL NOSTRU
în.tîrzie, aceasta rămînînd încă în grămezi.

• ÎNCHEIEREA 
ARĂTURILORLa această lucrare, in județul Brăila se înregistrează mari restanțe, pe de o parte datorită înghețurilor care au survenit de timpuriu, încă din luna noiembrie 1975, dar și prin faptul că pe cimp există încă mari suprafețe ocupate cu tulpini de porumb din recolta anului trecut. Se apreciază că suprafața de arat existentă se poate încheia, cu forțe disponibile, într-o singură Zi, dar, pentru eliberatul terenului de coceni, după felul cum se desfășoară lucrările, mai este necesară cel puțin o săptămînă bună de lucru. Pe alocuri, Se intervine ceva mai energic — 

cum am văzut la Cooperativa agricolă Cuza-Vodă, unde sute

sînt foarte timide. Și în vreme ce cocenii așteptau — incă din toamna treciltă — să fie strînși, locuitorii comunelor Gropeni) Tufești și Tichilești sărbătoreau conform tradiției locului... Venirea primăverii.
• PREGĂTIREA 

SISTEMELOR 
DE IRIGAȚIIPeiitru realizarea în bunft condiții a campaniei de irigații s-au luat măsuri ca reparațiile capitale ale utilajelor de as- persiune să se facă în unități S.M;A. specializate. Din planul de 961 de agregate au fost reparate pină ,lâ 10 martie 844, din cele 64 894 conducte — un număr de 60 525, iar la asper- soare, din 35 236 — 29 984. Unitățile specializate din Traianu și „1 Mai“ Brăila scontează încheierea reparațiilor în maxi

mum 7—8 zile. De asemărrâa, pentru reparații de mai mică complexitate, lucrările se 6“ fectuează in unitățile S.Nt.A. zonale. Dar se ridică din ce in ce mai acut problema pieselor de schimb (cămăși cilindru,, arbore motor, bloc motor, piese pentru pompele de injecție) și alte materiale cum ar fi electrozii de sudură care afectează ritmul reparațiilor. „Lip“ sesc — după cum ne informează inginerul șef al Trustului S.M.A. Brăila, Constantin Bazăr — circa 300 de repere“. De asemenea, pentru reparațiile mărunte, care se efectuează în unitățile agricole (înlocuiri de supape, șuruburi etc.)j problema procurării pieselor de schimb este dificilă, deoarece acestea nu există in baza de aprovizionare. (,Stăm cu circa 200—300 de ăspersoâre defecte și nereparate, ne spune inginerul Gheorghe Rusu, de la C.A.P. Gropeni,, din a- ceâstă cauză. Nu știm cînd le vom putea repară". La acești semne de întrebare se Solicită un răspuns cît mai urgent peiitru că e foarte aproape îriCă- putui campaniei de udări.
ȘTEFAN DORGOȘAN

DUPĂ 25 DE ANI

Aparatul de fotografiat păstrează în memoria locuitorilor din Petrești, județul Alba, aceste două imagini. Prima, fanfara de copii ai muncitorilor Fabricii de hîrtie din localitate, acel an 1951, al înființării, doua, fanfara pionierilor, uniformă proprie, admirată toate comunele din jur, cîștigă- toarea locului II pe tară și a trofeului „Trompeta de argint"
în.A cu de

la concursul deDe 25 de ani conducătorul fanfarei este fiul satului. Danii O- pirtcariu. stăpînul tuturor instrumentelor de suflat, și al a- cordeonului. compozitor al multor bucăți din repertoriu. De opt ori ștafeta a fost predată spre cinstea celui care a înființat prima fanfară a pionierilor din tara noastră, ctire a instruit fanfara țăranilor cooperatori din

la Mamaia Cilnic, corul din Săsciori.din foștii membri ai fanfarei scriu dirijorului de la București. Intre ei. Sorin Vulcu. asistent la Conservatorul „Ciprian Po- rumbescu“. Dorin Văideanu. tenor la șoara.dit în fletele Opera de Stat din Timi- Un sfert de secol, oglin- două fotografii și in su- locuitorilor comunei.
I. RAICA

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL: Etapa a XlX-a văzută de Cornel Dinu

Cu fața spre Blois

,.Rotonda ’13“, va omagia, 
luni, 15 martie, ora 19, perso
nalitatea lui Garabet Ibrăilea- 
nu (au trecut 40 de ani de la 
moartea .sa), și influența pe 
care criticul a exercitat-o asu
pra orientării prestigioasei re
viste „Viața Românească", d.e 
la apariția căreia s-au împli
nit, la 1 martie. 70 de ani.

Despre omul, criticul, scriito
rul și mentorul „Vieții Româ
nești" vor depăna amintiri re- 
putați oameni de litere și de 
cultură.

BREVIAR

LA SFÎRSIT DE SĂPTĂMÎNĂ1
Excursiile, în orice 

anotimp și pe orice 
■ trasee, pot releva de 
fiecare dată frumuseți 
nebănuite. Pentru trei 
mii tineri bucurișteni, 
Agenția B.T.T. orga
nizează excursii și 
drumeții la sfîrșitul 
săptămînii cu trehul 
sau cu autocarele. 
Astfel, un mare grup 
de tineri de la între
prinderea de mecanică 
fină se va deplasa 
traseul București 
Ploiești — Văleni 
Cheia. Alți 100 de
neri de la întreprin-

pe
ti-

trăiau oameni. Transcriem în continuare cîteva din problemele reale, de viață și profesie, apar- ținînd tinerilor la început de Carieră didactică și mult după a- cest început........Deci, povesteștemai departe Liliana Popescu, 
peste câțiva ani, am ajuns la o 
altă școală, intr-o comună mai 
apropiată de oraș. Oamenii erau 
cu totul alții- Mie mi s~a părut 
că respectul pentru învățătoare

era mai mic, oamenii de aici nu 
mă prețuiau ca ceilalți. în ace
eași comună, odată CU mine, a 
sosit un tinăr medic. După cîteva 
luni, toți cei care predam la 
școală îl invidiam. Nu era 6 in
vidie rea. îl invidiam pentru că 
era privit cu respect, chiar cu 
uh anume cult. Dispensarul lui 
a fost pus la punct foarte re
pede. Școala, nu. Gazda îl costa 
puțin, pe noi, cei de ta școală, 
mai mult. La un moment dat, am 
început să fac naveta în oraș 
și călătoream cu autobuzul. Cel 
mai des eu stăm in picioare, idr 
pe scaune se aflau foști elevi ăi 
mei, săteni. Dacă urca medicul 
insă, i se ofereau cîteva locM. 
El avea grijă de sănătatea lor. 
Eu de copiii lor, dar asta nu 
conta, asta devenise ceva banal,

cabluri și 
electroizo- 

preferat iti- 
București —

derea de 
materiale 
lante au 
nerarul 
Brașov — Tg. Secuiesc 
— Balvanyos. Un cir
cuit la fel de solicitat 
este pe traseul care 
traversează munții 
prin Pasul Bran, pină 
la Brașov, cu revenire 
in București pe Valea 
Prahovei. La cabanele 
montane, situate pe 
platoul Bucegilor, vor 
poposi astăzi 1 000 de 
tineri, cărora li se vor 
adăuga duminică, un 
număr egal, in drume
ție de o zi.

• „Omul și natura" este subiectul dezbaterii ateist-științi- fice organizată, ieri. la Ecran- club. Invitați ; cercetătorii științifici Nicolae Rădulescu și Victor Ciocnitu. în cadrul schimbului cu Casa de cultură a sectorului 1, a fost prezentat un montaj de versuri. • Muzeul de artă al R.S.R. a prezentat ca temă a lectoratului pentru elevii Liceului „C. A. Rosetti", „Pictura românească interbelică" • Orchestra „Miorița“ a Filarmonicii de stat „Gh. Dima" din Brașov (djrijor : Titi Prejmereanu. soliști : Natalia Gliga, Victoria Dan, Ileana Tentiș, Ion Aronea- sa) a susținut un șir de spectacole în localități moldovene, intr-un recent turneu in Focșani și localitățile vrincene Bo- lotești, Vidra, Gugești, Mera, prelungit la Tecuci. Adjud, Vaslui, Botoșani, formația a avut ca invitat pe cunoscutul interpret popular Benone Sinulescu. • Ansamblul artistic al Regionalei C.F.R. a susținut un frumos spectacol muzical-literar pentru lucrătorii Policlinicii Ba- tiște. • „Sînt tînăr comunist al țării" este genericul unui șir de acțiuni întreprinse la „Ateneul

tineretului“ pentru cei ce abia au intrat în rîndul organizației U.T.C.
„IERNILE - DOCUMENT“

ALE ARTISTULUI
NICOLAE TOMAComitetul județean Prahova pentru cultură, și educație socialistă prezintă la Ploifești, împreună cu Uniunea artiștilor plastici — Filiala Prahova —, expoziția de pictură și grafică a lui Nicolae Toma. Cele 40 peisaje de iarnă ale decanului de virstă al artiștilor plastici prahoveni, evocă iernile grevelor petroliste, iarna crizei economice, iernile războiului, iernile sâdoveniene de la Vovideni etc, Fiecare tablou ne pune în față o iârnă-document, memorabilă prin ceea ce evocă, fermecătoare prin măiestria artistică.«■ ■

MANIFESTĂRI
MUZEALE

Bucuria realizărilor se exte
riorizează extrem de diferit în 
sport. Fotbalul, avind dramatis
mul existenței sale condiționat 
de timp, are manifestări pline 
de temperament, exploziile sale 
căpătind dimensiunile unor a- 
cuie foarte patetice.

Plecînd de la simplul buchet 
al îmbrățișării dintre coechipi
eri se pot face mii de interpre
tări. bucuria marcării de goluri 
fiind aproape unică. Dacă sobrie
tatea spectacolului fotbalistic 
britanic a simțit nevoia de a 
crea niște canoane destul de 
stricte jucătorilor care se apro
pie pentru a se felicita, fotbalul 
hbstru are dreptul să ceară a- 
celeași condiții chiar plecind de 
la acest „unic gest“ pentru a 
putea ține cadența unui pas 
pierdut acum trei sau patru ani 
— cu lumea performanței.

Viața noastră fotbalistică tin
de să se adapteze la uh regim 
de existență Condiționat de mă
suri obligatorii, sperăm pentru 
toți oamenii din acest sport, 
menite să-l facă pe jucător di
rect răspunzător de rezultatele 
activității sale, dezbrăcindu-l 
de mantia protectoare a odih
nei inactive și cerindu-i să în
țeleagă că prima pedeapsă este 
însăși ăceea de a nu fi putut 
obține victoria. Desigur că a- 
cest proces de directă răspun
dere se realizează în timp, cu 
sacrificii reciproce pentru cei ce 
fac parte din taberele drepturi
lor și ale obligațiilor, dar este 
bine că începutul s-a făcut.

Returul campionatului a de
butat furtuhOs, infirmând pro
nosticuri și cbnfirmînd că echi
pele noastre sint capabile de 
prestații de bună calitate chiar 
in corpore. Apoi, chiar dacă 
galbenul cartonașelor a Cam flu
turat prin aer, arbitrii au dove
dit și ei că pot conduce intilniri 
în care diferența dihtre gazde 
și oaspeți este dată numai de 
deosebirea mijloacelor de trans
port cu care protagoniștii s-au 
prezentat la teren. Astfel că ne- 
fiind un pasionat dl ProhoSpbrtti- 
lui, mă bucur de infirmarea an
ticipării unbr posibili favoriți, 
dovedindu-se că rezultatele tre

buie să fie supuse imprevizibi
lului, ca in acea minimată ligă 
engleză de o sută de ani. Cu
plajul bllcureștean din aCeastă 
a doua, etapă a returului rea
duce în scenă vechile ambiții 
renăscute de colțul plăpind al 
ierbii care-și cere dreptul la 
viață pe timpul de joc de la „23 
August“. Cine va cîștiga ? Este, 
ca întotdeauna, greu de spus. Dinamo are, insă, nevoie de vic
torie în fața Sportului studențesc, pentru a putea profita de 
un eventual eșec al Stelei — nu 
neapărat acum — în fața Rapidului. Așteptăm cu toții noi 
confirmări din partea lui Du- 
mitrache, singurul atacant ro
mân pe care Kubala și Milja- 
nici nu l-au dorit potrivnic pen
tru mașinile de deposedare și 
marcaj clasice : Benito, Pirri și, 
Miguelli, din apărarea spaniolă, 
datorită imprevizibilului din 
acțiunile acestui jucător din rasa 
lui Kopa și Sekularaț.

Drumul studenților clujeni 
spre Craiova este împovărat de 
gindurile celor două puncte 
pierdute acasă, duminica trecu
tă. „Șepcile roșii“ au jucat, însă, 
mereu bine in „cetatea Băniei“. F. C. Argeș, condusă destul de 
exact de Dobrin pe teren pro
priu, va avea dificultăți în o- 
prirea risipei de' efort in care au 
fost, educați constănțenii in bu
cățile de demi-fond, la care an-

trenorii de pe malul mării ți
neau cu sfințenie, in prégàtirilé 
din această iarnă. C.F.R. Cluj“ Napoca este o echipă cu profit 
de menținere a balonului destul 
de pregnant in fo'tbalul nostru. 
Din păcate, o armă eficace pe 
terenuri străine și care nefiind 
susținută de argumentul vitezei 
de execuție, poate fi cu două 
tăișuri in propriul fief. Timi
șorenii trebuie să țină cont de 
această predilecție a „ceferiști
lor“. Ultimele patru intilniri ale 
etapei : Jiul — Olimpia, S. C. Bacău — U.T.A. ; F.C.M. Reșița — A.S.A. și F. C. Bihor — Politehnica lași sint echilibrate și 
dorim să fié astfel, ca dealtfel 
toate disputele acestei etape. 
Numai evitînd discrepanțele de 
angajament, valoarea fotbalului 
nostru va cîștiga vizibil. Intere
santă munca a doi tehnicieni, 
tineri : prof. Ion Ionescu și „ve
chiul profesor“ al deschiderilor, 
Constantin, oameni care in scurt 
timp au desenat trasee ce me
rită studiate, cu niște jucători 
pe care nu știu cit timp pot 
conta. O muncă grea, care pre
supune simțul rațiunii, dăruire, 
in fond ceva mai rar — price
pere.

în încheiere, un singur apel 
pentru „posibilii“ de la 24 mar
tie : Atenție ! Blois-ul nu poate 
fi revanșat decît prin ambiție și 
dăruire.

Trofeul „Carpati“ la handbalProgramul zilei a doua a competiției masculine de handbal dotate cu Trofeul „Carpați" l-au deschis echipa reprezentativă a Iugoslaviei și selecționata secundă a țării noastre, din care au făcut parte Gabriel Kicsid și Werber Stockl, trecuți disciplinar de la prima echipă. Scor final Iugoslavia — România B 22—17.întâlnirea următoare a adus in teren formațiile Republicii Democrate Germane, vice-cam- pioană mondială, și Ungariei. După o dispută spectaculoasă și echilibrată, caracterizată prin siguranță, dar și duritatea apărării lor, partida a luat sfirșit

cu un echitabil rezultat de egalitate 12—12 (8—8) după că maghiarii fuseseră conduși pînă in ultimele minute cu 11—8. Meciul vedetă a opus primele reprezentative ale României și Bulgariei. Sportivii români au cîștigât lejer 27—19 (12—8).Ne-a plăcut în mod deosebit Gațu și Radu Voina, primul pentru execuțiile tehnice de mare raționament — aplaudate la scenă deschisă de entuziastul public băimărean — secundul pentru eficacitatea arătată, 4 dih cele 8 goluri marcate de el; fiind de o rară spectaculozitate.
D. VIȘAN

de la sine înțeles. E bine cînd 
într-o țară școala devine un fapt 
banal, accesibil tuturor, dar nu 
e bine că sint și oameni care 
uită că acestui dascăl, care slu
jește școala — dacă o slujește 
bine — i se datorează mă
car uh lucru : respect și pre
țuire. Pe atunci mă batea gin- 
dul dezertării de la post. Eram 
insă prea legată de micii mei 
școlari, și n-am plecat. Am fă-

cut această paranteză pentru că, 
poate, colega mea din Mureș se 
simte singură și datorită atitudi
nii localnicilor. Omul simte ne
voia să vorbească cu cineva, să 
facă ceva. învățătoarea din Ma
ramureș și-a găsit foarte repede 
tocul său in satul unde a fost 
trimisă, a devenit de acolo, s-a 
căsătorit. Viața in doi e mai u- 
șoară, mai frumoasă. Mă gindesc 
că pe tinăra învățătoare o fră
mântă și temerea că nu-și va 
putea clădi o situație familială“. (învățătoarea care ne-a scris rîn- durile de mai sus e căsătorită și a rămas, după 13 ani, tot învățătoare de sat).învățătoarea din Maramureș n-a judecat-o pe tinăra din Mureș pentru natura frămîntărilor ei, ci și-a expus propria experi-

ență. Cred că trebuie să discutăm deschis despre viitorul profesional cu tinerii și părinții lor. Se mai întîmplă la unii părinți să aibă o concepție anacronică despre viitor. A. F. din Cluj-Na- poca. bine intenționat, preocupat, fără îndoială, de destinul fiicei lui, ne scrie în acest fel : 
„Credeți că mi-âm pregătit fiica 
timp de patru ani in facultate, 
îngrijind-o ca nici un rău să nu 
se atingă de ea, ca s-o văd tri
misă profesoară intr-un cătun ?! 
Mai bine plătesc cele cîteva mii 
de lei amendă, contrăvaloutha 
studiilor, și îi găsesc fetei ceva 
ca funcționară, dar lingă mine, 
la oraș, să-și facă un rost, o 
casă“.

„De ce nu trec toți absolvenții 
prin școala satului înainte de a 
absolvi ? — întreabă învățătoarea din satul brașovean. Eu și 
seria mea am făcut practică pe
dagogică un an. Am predat si
multan la mai multe clase intr-o 
școală dintr-un cătun, așa cum 
aveam s-o fac la absolvire. Prac
tica viitorilor învățători ar tre
bui să se desfășoare la sat, 

'chiar în cătune, în, școli cu pre
dare simultană, întrucit, dacă un 
tinăr ajunge la o asemenea 
școală nu știe ce să facă mai 
intîi. Am 13 ani de apostolat la 
sat, dar n-am văzut o lecție 
model predată la clase simulta
ne. Materiale ajutătoare pentru 
predare simultană aproape nu 
există. Atunci de unde poți în
văța ?“Subscriem acestei observații. Tinerii trebuie ajutați prin toate mijloacele să-și aleagă profesia, și s-o practice animați de gîndtil că țara întreagă reprezintă locul de muncă unde tinăra generație șe poate realiza și afirma profesional.

O seară omagială dedicată 
sculptorului C. Medrea, cu 
prilejul împlinirii a 88 de 
ani de la nașterea artistului, 
are loc mîine, orele 18.00, la 
muzeul ce-i poartă numele. 
La căminul cultural Panteli- 
mon, Muzeul de artă popu
lară al R.S.R. prezintă expo
ziția „Centenarul Muzeului 
de artă populară al R.S.R.“, 
iar Muzeul Satului o confe
rință privind ..Țesăturile de
corative și interiorul 
nesc“. Un itinerar de 
mentare oferă Muzeul 
torie a municipiului 
rești profesorilor de speciali
tate din Capitală cu vizita
rea locurilor istorice și mo
numentelor.
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.tf,..... . .....i ...... . |în continuare, ne anunță meteorologul Ecaterina Bordei, vremea se va menține relativ rece, cu cărui mai mult acoperit în sudul și estul țării, unde vor cădea precipitații locale sub formă de ninsoare. în celelalte regiuni cerul va fi schimbător, iar precipitațiile izolate. Vintul va sufla izolat, cu intensificări in zona de munte și, local, în sudul țării. Valorile temperaturilor minime vor fi cuprinse între minus 10 și Zero gradă, iar ale celor maxime intre minus 5 și plus 5 grade.
Rubrică realizată de
VASÏLE RÄVESCU

PRIMĂVARA, ANOTIMPUL 
EXCURSIILOR DV. PREFERATEOFICIILE JUDEȚENE DE TURISM ȘI ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI vă invită să participați în lunile martie și aprilie la un bogat program de excursii în cele mai pitorești zone turistice sau în stațiuni balneoclimaterice din țară, dintre care vă recomandăm :• Pe Valea Prahovei, în stațiunile Sinaia. Bușteni și Predeal ;• Pe Vălea Oltului, la Că- limănești, Căciulata, Cozia, Govora și Olănești ;• In Maramureș, la Borșa și Izvoarele ;• In stațiunile montane din jud. Cara$-Severin : Seme- nic, Muntele Mic, Crivaiă, Văiiug, Secu ;• Stațiunile de odihnă și cură balneară diri estul Transilvaniei : Singeorz Băi. Bor- sec, Sovăfa, Tușnad, Balvanyos, Vilcele ;• La Moneasa sau Geoa- giu, în vecinătatea munților Apuseni.In aceste stațiuni, precum și la Amara, Eforie Nord, Mangalia, Ocna Sibiului, Păltiniș, Pucioasa, Slănic Moldova, Stîna de Vale puteți beneficia de un concediu reconfortant sau de o cură balneară eficientă.

Locuri pentru excursii sau Bilete in stațiunile balneoclimaterice se pot obține de la OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țață și
de la ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI SI RESTAÜRÀNTE BUCUREȘTI.

PUBL1TURISM



„Scintela tineretului“

pag. 4 al „cantonatelor“ franceze

Ambasadorul României în R. P. Angola 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

Colaborarea
romano-marocana SITUAȚIA» DIN LIBAN

Președintele Republicii Populare Angola, Agostinho Neto l-a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Luanda. Ion Moraru. care și-a prezentat sarisorile de acreditare.Cu acest prilej, ambasadorul roman a transmis șefului statului angolez, din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prietenie, cu cele tate și pace, pentruMulțumind cu căldură pentru mesajul adresat, președintele Agostinho Neto a transmis la rindtrl său, șefului statului român, urări de sănătate și fericire personală, precum și expresia sentimentelor sale de înaltă prețuire, de prietenie militantă și recunoștință pentru sprijinul permanent și multilateral acor-

împreună mai bune urări de sănă- fericire personală. de progres și prosperitate popoiul angolez.

dat de România poporului angolez in lupta pentru dobîndirea independenței naționale. Președintele Agostinho Neto a a- preciat convorbirile fructuoase avute la București cu președintele Nicolae Ceaușescu drept un eveniment cu semnificații deosebite în relațiile bilaterale. în acest context, a evidențiat cu satisfacție similitudinea principiilor care guvernează activitatea pe plan internațional a celor două țări, bazate pe deplina egalitate în drepturi, respectarea independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc.Șeful statului angolez a exprimat, totodată, dorința țării sale de a dezvolta în continuare relațiile de colaborare și cooperare în multiple domenii eu România, in interesul celor două popoare prietene, al cauzei întăririi colaborării și păcii internaționale.

Adjunctul ministrului transporturilor și telecomunicațiilor, Marin Măroiu, care face o vizită in Maroc, a fost primit de ministrul lucrărilor publice și comunicațiilor, Ah- med Tazi, și de ministrul poștei. telegrafului și telefonului, generalul Driss Ben O- mar. Cu acest prilej au fost analizate stadiul unor lucrări de cooperare bilaterală și posibilitățile de extindere a colaborării. La întrevederi a participat ambasadorul țării noastre în Maroc, Ovidiu Po_ pescu.

Starea de tensiune din Liban s-a menținut și in cursul zilei de vineri. Luind cuvîntul la unul din posturile de televiziune, președintele Libanului. Suleiman Frangieh, a respins cererea de a demisiona formulată de generalul Ahdab. comandantul garnizoanei Beirut. Șeful statului libanez a subliniat ho- tărîrea sa de a apăra legalitatea în țsară.în cadrul unei conferințe de presă, organizată la cartierul general al garnizoanei Beirut, generalul Aziz Al Ahdab. care s-a proclamat „guvernator mi-, litar provizoriu“, a afirmat că acțiunea sa nu constituie o lovitură de reacție la stat, ci reprezintă o deteriorarea continuă
r O«

In Spania continuă valul grevelor 

și al demonstrațiilorCirca 75 000 muncitori treaga țară participă Ia acțiuni greviste. Astfel. în Astu- ria, 13 000 reinceapă citori din muncitori și 3 500 relor navale din Coruna conti-

din ìndiversemineri refuză să lucrul. 15 000 mun- orașul Bilbao, 4 000 din orașul Vitoria salariati ai șantie-
Reuniunea ECOSOCDupă zece zile de dezbateri, participanții la reuniunea ECOSOC de la Lima consacrată adoptării codului de comportament ce trebuie să reglementeze pe plan mondial activitatea întreprinderilor transnaționale. au aprobat, la propunerea delegației algeriene, un proiect reprezentînd un compromis între poziția exprimată de țările în curs de dezvoltare, susținătoare ale măsurilor ce trebuie impuse companiilor transnaționale, și cea a statelor dezvoltate, sedii ale unor întreprinderi transnaționale — informează agenția France Presse.Pe parcursul discuțiilor de vineri urma să fie adoptat un program de lucru ce trebuie să ducă. în 1978 sau chiar mai devreme, Ia redactarea codului de comportament limitînd acțiunile întreprinderilor transnaționale.

nuă, de asemenea, acțiunea grevistă.în localitatea Portugalete, de lingă Bilbao, a avut loc o demonstrație la care au participat peste 3 500 muncitori electricieni și lucrători de la șantierele navale din localitate. Ca urmare a ciocnirilor care au avut loc la Zaragoza. între studenți și poliție, Universitatea din această localitate a fost închisă pe men nelimitat.Totodată, se semnalează ticiparea la greve a unor contingente de muncitori, fel, în orașul trat, vineri, muncitori din nale.
Barcelona în grevă.serviciile

COMUNICAT
BULGARO-TURC odinBulgaria și Turcia acordă atenție deosebită situației Balcani și subliniază că întărirea păcii și securității in această regiune reprezintă o contribuție importantă la destinderea in Europa — se arată in comunicatul privind convorbirile purtate de ministrul de externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil. cu omologul său bulgar. Petăr Mla- denov. Părțile, se spune în document. au convenit să dezvolte relații de bună vecinătate și colaborare cu celelalte state balcanice, ceea ce va contribui la instaurarea unei atmosfere de încredere și înțelegere reciprocă in Balcăhi,Cei doi miniștri au reafirmat necesitatea de a se respecta și menține independența, suveranitatea, integritatea teritorială și poziția de nealiniere a Ciprului. subliniind necesitatea realizării unei rezolvări politice juste și sigure a problemei cipriote, ținindu-se seama de interesele celor două comunități cipriote.

alegerile a fost neașteptată. „După'prima manșă a alegerilor cantonale — scria LE MON- DE — trebuie să constatăm că ceea ce era considerat a fi minoritate constituie de fapt, astăzi, majoritatea, o majoritate dornică de schimbare“. Deplasarea sensibilă a corpului electoral spre stînga se explică — potrivit observatorilor din capitala Franței — în primul ;< >d prin afirmarea, după anul 1972, a uniunii partidelor de stînga in jurul unui program coerent de guvernare. Baza a constituit-o, dincolo de deosebirile de vederi, voința de a acționa unit in toate marile confruntări politice și sociale, în apărarea intereselor vitale ale maselor largi. Despuierea urnelor avea să consemneze o victorie cucerită Ia capătul unei ample mobilizări declanșate de partidele de stînga, în jurul problemelor care, pe fundalul recesiunii, frămintă pături întinse ale populației. Lovitura pe corpul electoral a dat-o jorității guvernamentale„consecința, transpusă pe plan politic, a dificultăților mice mite crizaO succesul stîngii și-au organizațiile de tineret partidelor din cadrul Așa cum declara Biroul național al Mișcării Tineretului Comunist Francez „progresul stîngii dovedește hotărîrea crescută dc schimbare. Faptul tinerii de tru prima afirmarea Pentru ca mai mare nerii comuniști iși vor

Intre cele două tururi 
ale scrutinului cantonai 
din Franța, activitatea 
politică pare să se fi 
înviorat dincolo de nive
lul atins înainte de pri
ma manșă. Succesul 
stîngii nu putea să nu 
provoace temeri politice 
în rîndul majorității gu
vernamentale.

contribuția pentru a se exprima, la al doilea tur, și mai puternic vocea tineretului pentru schimbări și libertate“.A mai rămas de disputat, în 936 de cantoane, un al doilea tur. După cum se știe, Ia a- cesta vor fi declarați aleși can- didații care se vor situa pe primul loc. Potrivit înțelegerilor realizate, ca și pină acum, principalele partide de stingă vor sprijini candidaturile din cadrul uniunii — respectiv comunist, socialist sau radical de stingă — care la primul tur se situaseră pe primul loc. In acest sens, a avut loc o reuniune a comitetului de legătură al Uniunii stîngii, care a lansat un apel către toți cetățenii Franței pentru a-și da votul candidaților uniunii.In perspectiva scrutinului dc miine, corespondențele din Paris subliniază accentuarea importanței acestui tesț în viziunea alegerilor municipale din 1977 și chiar a celor legislative din 1978. Este, de fapt, ceea ce LE MONDE denumea un adevărat „galop de încercare“. Iar FRANCE PRESSE, in emisiunea de ieri, evidenția : „Rezultatul alegerilor cantonale — sint de părere observatorii politici din Paris — constituie o lecție pentru partidele majorității, care par decise să tragă concluziile necesare și să pregătească cu grijă scadența alegerilor legislative din 1978. Căci, afirmă ci. acestea vor fi hotăritoare pentru partidele majorității, pentru regimul actual“.

a situației in țacă. Ei a susținut că acțiunea sa se bucură de sprijinul comandantului șef al forțelor armate, generalul Han- na Said, precum și de al celorlalți ofițeri superiori din conducerea armatei.Paralel cu postul de radio care emite din Beirut- în numele „conducerii militare provizorii“. stația de radio de la Amchit, situată pe litoral, la 40 km nord de capitală, continuă să transmită comunicate ale forțelor ce sprijină pe președintele acțiuneaPe de libaneză, schimburi de focuri au loc contacte intre mațiunilor politice. Kamel El Assad. i Camerei Deputat,ilor. care a conferit cu președintele Suleiman Frangieh. a informat că va convoca o întrunire a Parlamentului pentru examinarea situației create în țară.în urma unei reuniuni a partidelor de stînga. prezidată de Kamal Jumblat, liderul Partidului Socialist Progresist, a fost dat publicității un comunicat prin care se cere demisia președintelui Frangieh. Totodată, comunicatul exprimă nemulțumirea față de metodele folosite de generalul Ahdab.

Frangieh și condamnă generalului altă parte, unde s-au

MADRID. Aspect din timpul re'en’s'm incidente dintre poliție ți 
studenți

au in-13 000 comu-
Marea Britanie Vot de incredere

pentru cabinetul WilsonGuvernul britanic condus de Harold Wilson a obținut votul de încredere al Parlamentului asupra politicii sale economice și financiare. „In acest fel — serie ziarul „Guardian“ evitate dizolvarea Parlamentului și anticipate“. — au fost ținerea unor alegeri

de
Joi noaptea, după dezbateri aprinse. Camera Comunelor a acordat guvernului laburist votul de încredere. Pentru guvern au votat 297 deputați. în timp ce 280 au fost împotrivă.Anterior, în ședințamiercuri noaptea a Camerei Comunelor — cînd s-au încheiat dezbaterile asupra Cărții albe a guvernului privitoare la reducerea cheltuielilor publice — 37 de deputați laburiști s-au abținut de la vot, ceea ce a pus guvernul in minoritate. în ședința extraordinară a guvernului, de joi dimineață, premierul britanic a anunțat că cere Parlamentului votul de încredere — ca singura cale de obținere a aprobării politicii economice si financiare respinse cu o seară înainte. Firesc, cei 37 de deputați laburiști nu s-au abținut de la vot, deoarece ar fi provocat căderea propriului guvern și forțarea unor alegeri generale anticipate, in condiții deloc favorabile.Divergentele dintre guvern și cei 37 de referă la canalizate redresării Guvernulcererile opiniei publice de a acționa cu fermitate pentru ieșirea din grava criză economică cu

deputați laburiști se căile pe. care trebuie eforturile în vederea economiei britanice. Wilson, ca răspuns la

confruntată țara, a în- ....... .. o serie de măsuri în domeniul economic și social. în această ordine de idei, pot fi menționate măsurile inițiate In direcția combaterii ratei înalte a inflației, împotriva creșterii șomajului. pentru înviorarea producției industriale. La acestea se adaugă prevederile privitoare la reducerea cheltuielilor publice. în timp ce guvernul susține că măsurile propuse „vor ajuta evoluția favorabilă a situației economice în viitor“, o serie de deputați laburiști de stînga apreciază că „aceste inițiative vin în contradicție cu promisiunile făcute de Partidul Laburist în cadrul campaniei electorale de acum doi ani“, și că ele „loVesc în interesele maselor populare“. Prin votul lor, cei 37 de deputați laburiști au vrut să atragă atenția că „greutățile redresării aruncate de fapt ce muncesc“. în arată că se cere cesc „să facă sacrificii' reducă drastic orice revendicări în direcția creșterii salariilor, deși preturile și chiriile se majorează simțitor. Pentru înviorarea producției industriale se cer muncitorilor „eforturi suplimentare“ și se preconizează reducerea cheltuielilor publice in domenii ca sănătatea, construcțiile de locuințe, asigurările sociale. educația, reducere care, de asemenea, defavorizează pe cei cu salarii reduse.

care este, treprins

economiei sint pe umerii celor acest sens, ei celor ce mun- “ și să-și

i Ahdab.în capitala i înregistrat sporadice, : liderii for- Totodată, președintele

Cerere privind convocarea 
Consiliului de SecuritateSecretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a primit joi din partea ministrului afacerilor externe al Mozambicului, Joaquim Chisano, o cerere privind convocarea, marțea viitoare. a unei reuniuni a Consiliului de Securitate cave să analizeze situația ce decurge din sancțiunile adoptate deacest stat împotriva Rhodesiei.

din țările socialisteAm vizitat Complexul studențesc „Hristo Botev“ din Sofia la vremea inserării, cind soarele iși arunca ultimele raze timide ale acestui început de primăvară asupra blocurilor albe, înalte, situate chior la poalele Vitoșei. Cele 29 de blocuri, locuințe ale studenților din capitala bulgară, amplasate in așa fel incit reușesc să pună perfect în valoare configurația terenului iar jocul volumelor lor să permită păstrarea unor deschideri prin care să se poată vedea tabloul grandios al muntelui Vitoșa, constituie, de fapt, mai mult decît ceea ce se numește obișnuit un complex studențesc. Situate în partea de sud-est a Sofiei, pe un platou ceva mai înalt decît zonele învecinate, ce se intinde sub forma unor unduiri domoale pină lingă Vitoșa, a- ceste ansambluri de locuințe, ce găzduiesc 17 500 de studenți, sint numite frecvent „orașul studenților“. Perimetrul întins, obținut din dorința de a asigura spații largi cu verdeață între blocuri, străzi și alei, cu totul aidoma unui oraș pro- priu-zis, obiective mijloacele in comun tea fac ca dere nimic să nu pară deosebit față de celelalte cartiere de locuințe ale Sofiei. Trebuie să prinzi insă momentul reîntoarcerii studenților de la cursuri pentru a simți pulsul

numeroasele comerciale, de transport toate aces- la prima ve-

străzilor orașului lor. Două linii de tramvai și patru de autobuz fac legătura cu toate cartierele capitalei unde sint institute de învățămint superior. Ferestrele blocurilor, pină atunci întunecate, se luminează una eîte una. Animajia de pe străzi se mută in cantine, cluburi, biblioteci. Intr-unui din cluburi, amenajat la parterul unui bloe de locuințe,

• MAREE... DE HÎRTIE LA VENEȚIA. H. A. Schult. R.F.G.. a 
..prezentat" joi la Veneția ultima sa ..operă protestatară" : o tonă 
și jumătate de ziare culese din Piața San Marco. Titlul acestui 
original exponat : „Veneția trăiește". Operațiunea de strîngere a 
hîrtiilor, realizată cu sprijinul a 15 persoane, a fost filmată de 
televiziunea vest-germană. Din această inițiativă personală, 
Schult a vrut să facă „o participare neoficială" la bienala de la 
Veneția și „un protest împotriva poluării", notează agenția 
France Presse • INGRATITUDINE ? Sărbătorit ea un adevărat 
erou de concetățenii săi pentru a ti evitat o catastrofă feroviară, 
Ron Miles din St. Albans — localitate aflată la 30 km de Londra
— a fost totuși, joi. trimis la închisoare. Mergînd cu bicicleta 
dera lungul unei căi ferate, într-o noapte a lunii trecute, Miles 
a observat că drumul de fier era blocat și. semnalizînd cu lampa 
de la bicicletă, a reușit să stopeze în extremi» un expres, evi- 
tînd astfel o tragedie. Din nefericire pentru Ron Miles, curînd 
s-a aflat că bicicleta era... furată. In consecință, tribunalul din 
St. Albans l-a condamnat la 15 luni închisoare pentru acest furt 
și pentru încă o duzină de fapte rele pe care „eroul" a 
trebuit să le mărturisească. Chiar și ..British Railways“, mulțu- 
mindu-i pentru actul de curaj, i-a atras atenția asupra urmărilor 
pe care le-ar avea o altă eventuală „fantezie" • LOC ISTORIC 
DE VlNZARE. Locul pe care s-a purtat bătălia de la Hastings, 
în care Wilhelm Cuceritorul și normanzii săi au înfrînt fără drept 
de apel trupele anglo-saxone ale regelui Harold, la 14 octombrie 
1066. a fost scos la vînzare, s-a anunțat joi la Londra. Ca și alte 
numeroase familii ale aristocrației britanice, descendenții dinasti
ei Webster. proprietara cîmpului de mai bine de trei secole, s-au 
văzut obligați să se descotorosească de domeniul lor. nemai- 
putînd să-și asume costurile de întreținere a acestuia • TENNE- 
SSEE WILLIAMS, PREȘEDINTE DE JURIU. Festivalul in
ternațional al filmului care se va desfășura între 13—-28 mai la 
Carines va avea, la cea de-a 30-a aniversare a sa. un președinte 
de juriu prestigios : Tennessee Williams. unul dintre cei mai 
mari și fecunzi dramaturgi în viață. în vîrstă de 65 de ani, 
Tennessee Williams este autorul a aproximativ 40 de piese jucate 
pe majoritatea scenelor lumii. Multe dintre acestea au fost trans
puse pe ecran. Printre titlurile celebre figurează „Menajeria de 
sțiclă", „Un tramvai numit dorință“ — adaptat cinematografic 
de E. Kazan, avînd ca protagoniști pe Marlon Brando și Vivien 
Leigh - „Noaptea Iguanei" și altele • SIMPLA COINCIDENȚA 7 
Societatea regală britanică pentru păsări (Royal Society of BirdS) 
.are, începînd de joi, un nou director adjunct al cărui nume este

f — și cum ar fi putut să fie altul ? — Mr. Bird. Faptul nu trebuie— .. V : .— . ■ — V —- — ’—• — —- —? — — — —: Cai'e
_ ,____ ._________ ___ — ____ Dorbțhy Rook

I (Corb). John Partridge (Potîrniehe)... • TRANSPLANT. Cunos- 
outul chirurg sovietic prof. Valeri Șumakov a realizat implantarea 

I unul model de cord artificial unui vițel de două luni. Cordul 
implantat corespunde ca mărime și greutate cu cel normal. Ope- 

l rația, a fost : efectuată în prezența unor chirurgi americani, care 
au adus cu ei pentru a prezenta specialiștilor sovietici un model 

I propriu de cord artificial. Modelul sovietic va fi. apoi, transmis 
medicilor americani, iar cel american specialiștilor sovietici, în 

j vederea dezvoltării studiilor pentru realizarea inimii artificiale.

*
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PROGRAMUL I

19.00 Micul ecran pentru cei 
mici. „Punguță cu doi bani“ după 
Ion Creangă. Spectacol prezentat 
la Teatrul de animație din Bacău. 
10,30 Telecinemateca. 12,00 Muzică 
populară instrumentală cu orches
tra dirijată de Ionel Budișteanu. 
12,15 O viața pentru o idee : 
Nicolae Ghica-Budești. 12,45 Or
chestre simfonice din țară. Con
cert simfonic popular interpretat 
de Filarmonica dip Botoșani. 13,30 
Telex. 13.35 Telerama. Fotografia, 
element al limbajului vizual. 14,05 
Pasiuni 
descoperirii muncii" 
cumentare. " '* " 
prezentat 
„viața în 
François Dellasus. 15,25 
scop cultural-artistic. 15,45 Cințece 
șl jocuri populare românești inter
pretate de ansamblul „Doina Jiu
lui" din Craiova. 16,05 Vîrstele pe
liculei. 17,20 Club T... vă invită la 
Tg. Mureș. 18,20 „Trofeul Carpați" 
la handbal masculin; România — 
Iugoslavia. Transmisiune directă 
de la Baia Mare în pauză : 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Tele- 
enciclopedia. 20,50 Film serial : 
„Kojak" 21,40 24 de ore. Săptămî- 
na sportivă. 22,10 Noapte bună... 
părinți ! — emisiune muzical-dis- 
trgetivă.

DUMINICĂ 14 MARTIE 1976

pe 16 mm. ,,Pe treptele 
filme do- 

14,40 Film-document 
de Brigitte Bardot : 
cușcă“. Regia : Jean 

Caleido-

PROGRAMUL I

8.30 — Deschiderea programu
lui. Avanpremiera zilei . 8.40 — 
Tot înainte! - agendă pioniereas
că; 9.35 — Film serial pentru co
pii; DAKTARI: 10,00 — Viața satu
lui; 11,15 — Ce știm și ce nu știm 
despre...: 11,45 — Bucuriile muzi
cii; 12,30— De strajă patriei; 13.00 
- Telex; ALBUM DUMINICAL; 
15,00 - Fotbal. Dinamo — Spor
tul studențesc (Campionatul na
țional — divizia A). Transmisiune

primu- consumat trecută,ezultatele lui tur, duminica sini cunoscute : din cei 1 801 consilieri generali ce urmau fi aleși pe teritoriul metropo- fost desemnați 805. expri-a litan auDin totalul sufragiilor mate, opoziția de stînga a do- bîndit 56,33, cel mai mare procent obținut vreodată. Partidele grupate în Programul comun al stîngii — comunist, socialist și radical de stînga — au reușit să reunească 51,49 la sută. Reacțiile n-au întîrziat. OUEST FRANCE nota in această direcție că „francezii au luat in serios alegerile cantonale, faptul în sine constituind cea mai importantă învățătură. Acest zel civic, pe care mulți nu l-au luat in considerare, nu confirmă tezele celor care refuzaseră să le acorde un caracter politic“. Aluziile publicației citate sint adresate partidelor care dețin majoritatea în parlament. Acestea au încercat să acrediteze ideea potrivit căreia „can- tonalele“ nu servesc decît Ia a desemna citeva sute de gestionari locali și nimic altceva. Turnura pe care au luat-o insă

care ma- esteecono- și sociale, dificultăți nu- șomaj. creșterea preturilor, viticolă“ (FRANCE SOIR). contribuție de seamă la adus-o ale uniunii.
că 18 ani au votat pen- oară a contribuit la acestei caracteristici, stingă să obțină cel număr de aleși, ti- aduce IOAN TIMOFTE

PE SCURT* PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT

• IN ZILELE DE 10 ȘI 11 MARTIE a.c. s-au desfășurat lucrările celei de-a VlI-a sesiuni a Comisiei mixte de colaborare economică și româno-israeliană. română aNicolae M. Nicolae, secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Coope-
tehnică Delegația fost condusă de ministru

rării Economice Internaționale, iar delegația israeliană — de Haim Bar Lev. ministrul comerțului și industriei. La încheierea sesiunii a fost semnat un protocol.Șeful delegației române a fost primit de Yitzhak Rabin, primul ministru ai guvernului, și de Yisrael Y’eshayahu, președintele Knessetului.

faptul că P.C.I. reprezintă un sfert din electoratul italian. Liderul P.S.D.I. a apreciat pozitiv propunerea republicanilor privind stabilirea unei platforme comune intre toate partidele democratice din arcul constituțional, inclusiv P.C.I.
cestui complex, vicepreședinte al Consiliului popular din raionul „V. I. Lenin", raion în care se găsește și orașul „Hristo Botev“. Am înțeles tîlcul acestei devize după ce însoțitorul nostru ne-a explicat că peste 3 000 de familii tinere, de studenți, sint găzduite aici.In urmă cu cinci ani, capacitatea orașului studențesc era de 6 000 de locuri — ne spune L. Mirevski. Pină la sfirșitul acestui an, nu-

ORAȘUL STUDENȚESC
DE LA POALELE

VITOȘEI»
l-am întîlnit pe Tahi- ruv Ișarali student în anul IV Ia Academia de arte plastice, care-i întîmpina, ca în fiecare seară, pe colegii din „oraș“, veniți să-i vadă expoziția de pictură.Pe teritoriul orașului studențesc „Hristo Botev“ sint cuprinse peste 28 de obiective comerciale, moderna policlinică „Ianco perov“, o sală de cu 1 800 de locuri bazine acoperite,nuri de tenis, 4 grădinițe de copii. „Orașul studenților, răspunde Ia deviza capitalei noastre : Sofia crește dar nu îmbătrînește“ — ne spunea Lubomir Mirevski, directorul a-

Pi- sport și cu tere-

mărul blocurilor se va ridica la 33 iar al studenților la 20 000. ur- mind ca pină in 1980 el să ajungă la 30 000. Lucrările de construcție la noile blocuri erau în toi. Vor avea loc și alte amenajări, care țin de înfrumusețarea ansamblului, de dotarea lui cu iot ce este necesar unui oraș. „Universiada ’77“ se va desfășura pe teritoriul orașului studențesc și am înțeles că se vor face multe pregătiri și în acest sens. In cursul viitorului cincinal, al șaptelea, este planificată construirea in a- cest perimetru a Academiei de arte plastice.
...Numeroase grupuri

de elevi ai primelor clase se îndreptau pentru depunerea ju- răniintului, în ziua de 3 martie, „ziua de naștere a libertății“, spre centrul Sofiei, unde, ca in fiecare an, arc loc o mare manifestare populară de masă închinată memoriei celor care au luptai și și-au dat viața pentru ca, după a- proape cinci secole de robie otomană, pe harta Europei să fie, din nou, înscris numele Bulgariei. Vizitind orașul studențesc ce poartă numele lui Hristo Botev, poetul revoluționar, patriotul înflăcărat, omul care și-a proorocit nemurirea : „Cel ce moare în lupta pentru libertate. acela nu moare...“, colegii bulgari ne-au relatat și despre numeroase inițiative ale studenților. Mulți dintre ei refac „Drumul Iui Botev“ pornind cu șase zile mai devreme, de la Koz- lodni, locul in care a debarcat eroul cu ceata lui de 200 de tovarăși adunați din porturile românești de Ia Dunăre, mergind pe traseul ales de Botev.Sint peste incă De Ia noștrinou la faptele de azi, relatîndu-ne despre pregătirile și realizările cu care tineretul studios propiatul Congres Xf-lea Comunist Bulgar, pulsul cotidian muncii din le străjuite le Vitoșei.

fapte, amintiri, care plutește aburul istoriei, ele, însoțitorii au trecut din
intimpină a- al al Partidului la al amfiteatre- de păduri-

RODICA AVRAM

MANIFESTAȚII STUDENȚEȘTI IN 
FRANȚA• LA PARIS și in ale Franței au avut festafii studențești în semn de protest față de actualul sistem de învățămint al țării. Acțiunile se adaugă unor greve ce afectează de aproape o lună 20 centre universitare.

alte orașe loc mani- organizate

• CELEI DE-A 106-A ANIVERSARI a zilei de naștere a lui V.I. Lenin îi va fi dedicată o nouă marcă. Desenul ei va reprezenta un fragment din cunoscutul tablou al pictorului P. Vasiliev — „V.I. Lenin in Piața Roșie in 1919“.în prezent, în întreaga lume se găsesc circa două mii de mărci, colite, plicuri, cărți poștale etc„ care il înfățișează pe marele Lenin.

directă de la Stadionul 23 August; 
17,20 — Spectacolul lumii (IX); 
17,45 — Drum de glorii — concurs 
pentru tineret dedicat aniversării 
a 100 de ani de la cucerirea in
dependenței de stat a României; 
19,10 — Micul ecran... pentru cei 
mici; 19,30 — Telejurnal. Comen
tariul săptămjnii; 20,00 — Baladă 
pentru acest pămint; Drobela 
Turnu Severin — poartă de isto
rie; 20,20 — Film artistic: Lumea 
minunată a Fraților Grimm — 
producție a studiourilor america
ne. Premieră TV; 22 10 — 24 de 
ore. Duminica sportivă

1001 de seri; 19,30 — Telejurnal; 
20,00 — Film serial pentru copii: 
Daktari (reluare); 20,25 — Meri
diane literare; 21,25 — Telex; 21.30 
— Pasiune. Reportai la Centrul de 
calcul al A.S.E.: 21,50 — Tezaur 
de cîntec românesc. Muzica de
ceniului opt.

MARȚI 1« MARTIE 197«

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

10,00—11.00 — Matineu simfonic; 
20.19) — Eroi îndrăgiți de copii; 
20,20 — Ora melomanului; 21,10 — 
Actualitatea cultural-artistică; 
21,40 — Film serial : Kojak.

LUNI 15 MARTIE 1976

PROGRAMUL I

16,00 — Teleșcoală; 16,30 — E- 
misiune în limba maghiară; 18.50 
— „Trofeul Carpați" ia handbal 
masculin: România — Ungaria
(repriza a II-a). Transmisiune di
rectă de la Baia Mare; 19,20 —
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal; 
20,0j0 — Colocvii contemporane; 
20,30 — La revedere iarnă... di
vertisment muzicăl-coregrafic ■ 
20,55 — Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului revo
luției tehnico-științifice: 21,20 — 
Roman-foileton: Forsyte Saga — 
Episodul XII: „Nașterea unui 
Forsyte"; 22.10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.00 — Telex; 17.05 — Muzică 
de jazz: 17.25 — Mai aveți o în
trebare ? Omui și ritmurile vieții 
contemporane; 18,05 — Film artis
tic: Nona — producție a studiou
rilor din R.P. Bulgaria; 19,20 —

PROGRAMUL II

20.00 — Drumuri pe cinci conti
nente. Praga — orașul de aur;
Australia — cel de-al cincilea
continent; 20,45 — Portativ ’76; 
21,15 — Telex; 21.20 — Spectacolul 
lumii (VIII). Prizonierul 
Agora; 21,40 — Ce știm 
știm despre... (reluare).

MIERCURI 17 MARTIE

dac din 
și ce

1976

nu

9,00 — Teleșcoală; 10,00 — Tele
obiectiv (reluare): 10,20 — Muzică 
ușoară: 10,30 — Film artistic. Pro
prietarii. Producție a studiourilor 
cinematografice București (relua-

PROGRAMUL I

9.00 — Teleșcoală; 10,00 — Emi
siune pentru tineret (reluare) ; 
10,25 — Biblioteca pentru toți.

SÀPTÀMÎNA TV
13 20 MARTIE 1976

re); 12,00 — Telex: 16,00 — Tele
școală; 16.30 — Curs de " ’“ 
franceză; '
Sub flamuri de partid.
închinate țării și partidului; 17.25
— Teleglob: Itinerar peruan; 17,45
— Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură; 18.15 — „Trofeul Car
pați“ la handbal masculin: Româ
nia — R.D.G — transmisiune di 
rectă de la Baia Mare; în pauză: 
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal: 
20.00 - Anchetă socială. „Călduț, 
rece, fierbinte": 20 40 — Teatru 
liric TV. Imagini din lupta anti
fascistă, pentru libertate și demo
crație, oglindite în noua creație 
de balet a compozitorilor noștri 
Chemare; 21,45 — Publicitate; 21,50
— Varietăți internaționale; 22,10 — 
24 de ore.

limbă
17,00 — Telex; 17.05 —

Cîntece

Pavel Dan: 11.15 — Tineri inter
preti de muzică populară: 11.30
— Atenție la... neatenție ! (relua
re); 11,55 — Telex; 16,00 — Fot
bal : Rapid — Universitatea Cra- 
iova (campionatul național — di
vizia A). Transmisiune directă de 
Ia București; 17,50 — Telex: 17,55
— Cîntece de la Săpînța: 18.05 — 
Arta plastică; 18.25 — Tragerea 
pronoexpres: 18.35 — Dincolo de 
note: Azi compozitorul Aurel Gi- 
roveanu; 18,55 — Tribuna TV. 
Concepția P.C.R despre noua or
dine economică internațională; 
19,20 — 1001 de seri: 19,30 — Tele
jurnal; 20,00 — Revista economică 
TV; 20,30 — Telecinemateca. Ci
clul Mari actori: Marcello Mas
troiani și Richard Burton. Repre
salii la Roma. Premieră TV; o

REDACȚIA SI administrația : București Piața „Sclntelf Tel s 17 60 10, ri 60 20 Abonamentele se tae la oficiile poștale șt difuzorti din întreprinderi tnstitutM
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM - Serviciul export-lmport presă, Calea Griviței or. 64-66, P.O.B. 2001 telex 01X226, București.

• CAMERA SUPERIOARA A PARLAMENTULUI R. F GERMANIA — Bundesratul — a ratificat vineri, în unanimitate, acordul semnat cu R. P. Polonă în octombrie 1975 — informează agenția D.P.A. Anterior acordul a fost aprobat și de Bundestag — Camera inferioară a parlamentului.In aceeași zi, președintele Walter Scheel a semnat proiectul de lege privind acestui acord.
CONGRESUL P.S.D.

ratificarea
ITALIANAU CON-• LA FLORENȚA TINUAT, vineri, lucrările celui de-al XVII-lea Congres al Partidului Socialist Democratic Italian. în intervenția sa, președintele P.S.D.I., Giuseppe Sa- ragat, a relevat. între altele, că, in prezent, este necesar se organizeze o confruntare Partidul Comunist, că nu poate să nu se țină seama

PROIECT ÎN DOMENIUL ÎNVA- 
ȚÂMINTULUI ALGERIAN• POTRIVIT UNUI ACORD semnat la Alger, Banca mondială va acorda Algeriei un împrumut de 47 milioane dolari pentru finanțarea lucrărilor de construcție, la Țlemcen, în vestul țării, a unui institut de învățămint superior cu profil electric și electronic. Potrivit autorităților algeriene, noul institut de învățămint va contribui substanțial Ia sporirea numărului inginerilor și tehnicienilor algerieni specializați în energetică și electronică, cadre necesare dezvoltării acestor ramuri noi ale industriei țării.De remarcat că este al doilea proiect în domeniul învățămin- tului algerian finanțat de mondială. Banra• R. P. ANGOLA ȘI R. P.să BENIN (fost Dahomey) au a-cu nunțat la Alger recunoașterease Republicii Arabe Democraticede Sahariene.

Masive căderi de zăpadă
în IugoslaviaDeși calendaristic a sosit de aproape mini, în Iugoslavia nuă să se manifeste ca în luna ianuarie. în ultimele zile, s-au semnalat mari căderi de zăpadă, mai ales în vestul țării, inclusiv în zona litoralului adriatic, unde zăpada este un fenomen rar în- tilnit. mai ales in această lună. La Liubliana. stratul de zăpadă a atins un metru, iar drumul care face legătura cu Zagrebul a fost închis pentru circulație timp de citeva ore. De asemenea, este blocată artera care face legătura intre Zagreb și Rieka, unde au fost înregistrate căderi masive

primăvara două săptă- iarna conti- de zăpadă și avalanșe. A nins din nou și la Belgrad, zăpada ingreunînd circulația rutieră și provocînd o serie de accidente de circulație.In cîmpia Voivodinei a căzut zăpadă ca în toiul iernii, ceea ce a pus. în stare de alarmă echipele de deszăpezire. Agricultura in această zonă a țării este a- fectată, deoarece se întirzie lucrările agricole de primăvară. O situație similară există și în Bosnia și Herțegovina. De altfel, anul acesta în zona centrală și de est a Iugoslaviei s-a înregistrat cea mai grea iarnă din ultimii 14 ani.
producție a studiourilor cinema
tografice italiene; 22,10 — 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

20,00 — Studio ’76 : Tineretul — 
principala torță socială, viitorul 
națiunii noastre socialiste (dez
batere) ; 20,20 — Orchestre sim
fonice din țară; 21,05 — Telex; 
21,10 — Inscripții de celuloid; 21,30 
— Roman-foileton : Forsyte Saga 
(reluare)

1001 de seri; 19.30 — Telejurnal; 
20,00 — Reflector; 20,20 — Cibinu- 
le, mîndru nume. Cîntece popu
lare; 20,35 — Publicitate; 20.40 — 
Film artistic; Frații — producție 
a studiourilor cinematografice so
vietice Premieră pe țară; 22,10 — 
24 de ore.

PROGRAMUL II

JOI 18 MARTIE 1976

PROGRAMUL I

16,00 — Teleșcoală; 16.30 — Curs 
de limbă germană; 17,00 — Telex; 
17.05 — Hai la ioc. Dansuri popu
lare din județul Argeș; 17,25 — 
Din țările socialiste; 17.35 — En
ciclopedie pentru tineret; 18,00 — 
Muzica. Emisiune de actualitate 
muzicală; 18.20 — Cabinet juridic; 
18,40 — Publicitate ; 18.*5 — Uni
versitatea TV; 19,20 — 1001 de 
seri: 19,30 — Telejurnal; 20,00 — 
Steaua fără nume — emisiune- 
concurs pentru tineri interpreti 
de muzică ușoară: 20.55 — Cadran 
economic mondial; 21,15 — Fără 
cuvinte.,. „Baletul cutiei de scule“: 
21,25 — Foaie pentru minte, inimă 
și literatură. Revista 
tistică a televiziunii, 
patria (II) ; 22,10 — 24

17,00 — Telex; 17.05 — „Călduț, 
rece, fierbinte“. Anchetă socială, 
(reluare); 17,45 — Un disc pe 625 
de linii; 18,05 — Vîrstele peliculei 
(reluare); 19,20 — 1001 de seri; 
19.30 — Telejurnal; 20,00 — Trep
tele afirmării. Pianista Mariana 
Stark. 20,30 — Viața economică a 
Capitalei. Primăvara ’76 în ma
gazinele bucureștene; 20,50 — Me
ridiane melodii; 21,10 — Telex; 
21,15 — Teatru TV: La Colorado 
aproape de stele, de Doru Moțoc.

SIMBATA 20

PROGRAMUL

MARTIE 1975

I

PROGRAMUL II

literar-ar- 
Tineretul 
de ore.

Și

20,00 — Concert perpetuum ex
traordinar (III); 22,05 — Pagini de 
umor: Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea.

VINERI 19 MARTIE 1976

PROGRAMUL I

16.00 — Teleșcoală; 16,30 — Curs 
de limbă engleză: 17,00 — Emisiu
ne în limba germană; 18.45 — 
Tragerea loto; 18.55 — Din lumea 
plantelor și animalelor; 19,20 —

10.00 — Micul 
mici; 10,30 - 
luare); 12.10 
12,30 — o viață .____
Traian Vuia (1872—1950); 
Telex; 13,00 — Din nou despre... 
preferințele dumneavoastră muzi
cale ; 13,45 — Turism și vînătoa- 
re; 14,15 — Bucovină, mîndră 
floare — cîteva din cele mal fru
moase cîntece șl dansuri din nor
dul Moldovei; 14,55 — Vîrstele pe
liculei; 15,55 — Rugbi: Franța — 
Anglia (ultimul meci din „Turneul 
celor cinci națiuni“). Transmisiune 
directă de la Paris; 17.40 — Ca
leidoscop cultural-artistic; 18.00 — 
Club T; 18,55 — Cîntece de vi
tejie: Versuri de George Coșbuc; 
19.20 — 1001 de seri; 19,30 — Tele
jurnal; 20.00 - Teleenciclopedia; 
20,45 — publicitate ; 20,50 — Film 
serial; Kojak; 21.40 — 24 de ore; 
21,50 — Săptămîna sportivă; 22.00 
— Festival pe platou. Emisiune 
muzlcal-coregrafică.

ecran... pentru cei 
Telecinemateca (re- 
- Muzică de jazz; 

pentru o idee: 
12.55 —

Xiparul I Combinatul poligrafilo „Casa Scinteli», 40362


