
T

Proletari din toate țările, uniti-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

c INITIATIVE VALIDATE
DE EXIGENTELE PRODUCȚIEI

soția sa, Olga. Anton Pințoiu 
etc. — sînt uteciști. Amprenta 
competentei și pasiunii lor mar
chează calitatea și eficiența e- 
conomică a produselor realizate 
aici. In 1975 întreprinderea a 
obținut peste 9 milioane lei be
neficii suplimentare. De bun 
augur este și bilanțul la zi oe 
anul în curs. S-au realizat peste 
plan 159 009 lei Ia producția glo
bală și 1 846 090 lei la producția 
marfă, iar productivitatea mun
cii a fost depășită cu 138 lei pe 
o persoană retribuită. în luna 
ianuarie cheltuielile la 1 000 lei 
producție marfă s-au situat cu 
0,50 lei sub nivelul planificat. A 
fost depășită producția fizică Ia 
toate 
piață.

— La 
zultate. 
cincinalul __ ...
științifice va fi pentru colecti
vul nostru proba maturității de
pline și a competenței înalte — 
consideră inginerul Onofir Po
dar, directorul întreprinderii — 
stă în primul rind organizarea 
științifică a producției și a mun
cii, și introducerea pe scară lar
gă a progresului tehnic. Am de
finitivat normativele științifice 
de personal pentru fiecare loc 
de muncă din întreprindere, am 
introdus normarea științifică 
pentru toate operațiunile și pro-

Zilele trecute, organizația 
U.T.C. de la întreprinderea de 
utilaje tehnologice a fost dis
tinsă cu Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.C. și Drapelul de 
organizație fruntașa în activita
tea de educare a tineretului pe 
anul 1975. Din cei 130 de mun
citori fruntași în întrecerea so
cialistă, 65 sint uteciști. Și-au 
îndeplinit și depășit lună de lună 
sarcinile și angajamentele per
sonale, peste 1 500 
Iată, doar cîteva din 
succese pentru care 
de la I.U.T. a primit 
sele distincții.

Colectivul întreprinderii noas
tre își menține în continuare 
ritmicitatea și disciplina in pro
ducție — ne spune tovarășul 
Gheorghe Petcu, secretarul co
mitetului U.T.C., — reușind să 
ne depășim sarcinile de plan cu 
peste 1 000 000 lei la producția 
globală, cu 231 000 lei Ia pro
ducția marfă și cu 109 lei pe o 
persoană la productivitatea 
muncii, în condițiile creșterii eu 
35 la sută a sarcinilor la pro
ductivitate față de 1975. O a- 
tenție deosebită acordăm pro
ducției destinate exportului. Si 
la acest indicator ne-am depășit 
cu 22,8 la sută sarcinile stabilite 
prin plan.

Ne interesează, firește, expe
riența prin care izbutește a- 
ceastă organizație să obțină cu 
continuitate autentice perfor
manțe in activitatea de produc
ție și politico-educativă. .

"S
— Cu certitudine, ne spune 

secretarul comitetului U.T.C., 
principala pirghie pe care am 
actionat-o în intensificarea 
muncii noastre de zi cu zi și 
care s-a dovedit deosebit de e- 
ficientă este antrenarea efectivă 
a întregului activ al U.T.C. din 
uzină — peste 300 de tineri — 
în activitatea practică, concretă 
a organizației. Prin acest larg

întregesc și dau un plus de con
ținut educativ întrecerii tinere
tului din uzina buzoiană : „Să 
lucrăm cel puțin o zî pe lună 
eu piese de schimb economisite", 
adoptată de organizația U.T.C. 
de la mecanic șef, 
numai pentru acest 
economie de 35—40 
prețul de cost ; „Să 
pe lună cu

anticipează 
trimestru o 
mii lei la 

lucrăm o zi 
electrozi economi-

de tineri, 
valoroasele 
organizația 
prestigioa- In orgainzațsiile U.T.C. din 

două întreprinâEcrî din SBuzău
sortimentele cerute pe
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PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, 
TOVARĂȘUL N1C01AE CEAUȘESCU, 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 
VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ ÎN GRECIA

U

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, va efectua, împre-

ună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială în 
Grecia, la invitația președin-

telul Republicii Elene, Con
stantin Tsatsos. în perioada 
26—29 martie a.c.

Prima zi de muncă o „zi record
® AMPLĂ MOBILIZARE DE FORȚE Șl INIȚIATIVE. ® SECRETUL „MERELOR DE AUR". • LA CRE

VEDIA NU CRESC NUMAI PUI I ® DOI TINERI SPECIALIȘTI - O PASIUNE COMUNĂ : POMICULTURA.

activ controlăm, îndrumăm, și 
ajutăm zilnic toate organizațiile 
din secții și ateliere. Periodic, 
la cîteva zile, secretarii vin la 
comitetul pe uzină și raportea
ză situația îndeplinirii sarcini
lor, abaterile — dacă au fost —, 
fac propuneri pentru îmbunătă
țirea muncii. Cel puțin o dată 
pe lună, fiecare membru al bi
roului U.T.C. rămîne în schim
burile de noapte pentru a se 
interesa 
întocmai 
protecție 
asigurat
au tot ce le trebuie pentru a-și 
îndeplini exemplar normele de 
producție.

Cîteva inițiative în producție

dacă tinerii respectă 
disciplina, normele de 
a muncii, dacă li s-a 

asistentă tehnică, dacă

siți", aparținind celor 400 de ti
neri sudori și cazangii, prefigu
rează economisirea a 10—15 la 
sută din electrozii repartizați ; 
„Cel mai îngrijit, cel mai bine 
întreținut utilaj“, etc. dimensio
nează și mai exact seriozitatea, 
eforturile și spiritul de ordine 
cu care organizația U.T.C., toți 
tinerii uzinei se înscriu în mun
ca și viața colectivului lor.

Aproape în întregime colecti
vul întreprinderii de geamuri 
este tînăr. Numai uteciștii re
prezintă 50 la sută din efectivul 
muncitorilor și specialiștilor. 
Patru din secțiile de bază sînt 
conduse de tineri. întregul grup 
al atelierului de creație — Liu- 
sic Vrapciu, Aurel Gribincea și

baza acestor bune re- 
care ne dau garanția că 

revoluției tehnico-

ROMULUS LAL

(Continuare in pag, a IU-a)

HOGHIZ: Brigadieri 
in sprijinul constructorilor
Ieri, peste 100 de tineri muncitori, ingineri și tehnicieni, din în

treprinderile brașovene, constituiți în echipe de brigadieri, s-au pre
zentat pe marele șantier al Combinatului de la Hoghiz. Răspunzînd 
apelului organizației U.T.C. de pe platforma marelui combinat, cei 
100 de brigadieri hoghizeni vor ramine pe șantier o perioadă de 
două săptămîni, lor uimind să le ia locul încă două serii de bri
gadieri oare vor activa Ia lucrările de finisare a secțiilor combina
tului.

ADINA VELEA

In livada fermei Crevedia se execută tăierile de formare și rodire

în pregătirea Congresului educației politice și al culturii
ÌN PAGINA a 3-a
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Libertatea fiecăruia
® Viata oferă ade

® Angajarea poli

formării viitori

U.T.C. ȘI A.S.C.

de Ion Horațiu Crișan

TEZAURUL DE AUR
DE LA BĂICEbll

vârâtele puncte 

ale ordinii de zi

tică, dimensiune 
fundamentală a

Printre tinerii fruntași ai întrecerii socialiste se numără și lăcătușul 
Gheorghe Popărcă. de la atelierul de montaj agregate al Între

prinderii „Steagul roșu" — Brașov.

Foto i GH. CUCU

Pe înălțimea Cătălina de la 
Cotnari (jud. Iași) s-a desco
perit și dezvelit pe calea să
păturilor sistematice. conduse 
de A. Florescu de la Institutul 
de istorie și arheologie 
Iași, una dintre cele mai 
portante cetăti daco-getice

din 
im- 
din

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Copiii cu un singur părinte
® Tînăr, fără experiență, caut justificări • Sentimente prin mandat poștal

• Doi ani pentru vacanța responsabilității
Capete blonde, brune, obraji 

bucălați, năsucuri în vînt, chi
puri care aparțin copilăriei, dar 
se despart de ea tocmai acolo 
unde virsta 
în priviri, 
picurat un 
cineva le-a 
observabil, strălucirea. Se joacă, 
rid. aleargă, iscodesc fără as- 
timpăr asemeni tuturor copii
lor. O singură întrebare rămîne 
fără răspuns, unii au renunțat 
s-o mai pună, alții stăruie 
însă, o repetă, niciodată la fel, 
dar nedumerirea rămîne, de 
fiecare dată, aceeași „Ceva“ ii 
deosebește de ceilalți copii din 
bloc, de cei cu care se joacă 
prin parcuri, de colegii de la

adună tot soarele 
în ochii aceia s-a 

strop de tristețe, 
redus, aproape in-

grădiniță : au numai un singur 
părinte. Celălalt intră în me
moria îngîndurată înainte de 
vreme printr-o nefirească ab
sență. Există, dar nu acolo unde 
ar trebui să se afle, trăiește, dar 
departe de locul unde crește, 
se joacă, învață propriul său 
copil. Ce poate justifica sau ex
plica măcar abdicarea de la cea 
mai frumoasă răspundere, refu
zul brutal de a sta alături de cel 
căruia i-ai dat viață ?

Pe parcursul acestei investi
gații am ascultat tot felul de 
istorii, triste sau reci, mi 
s-au oferit explicații drama
tice, indiferente, cîteodată chiar 
cinice, s-a apelat la argumen
te, patetice sau aparent lo-

gice. Nu voi intra în amănun
te, am să mă opresc doar la 
acel element comun care există 
dincolo de ele, un fel de numi
tor cauzal la care, fără excep
ție, au recurs toți cei cu care 
am stat de vorbă : tinerețea. 
„Eram prea tînăr, nu mi-am dat 
seama...“ 
de ani.,.“ 
atît de tînăr“. Poate fi 
țea asimilată lipsei de 
nămînt ? Inconștienței ? 
iresponsabil ? Lașității ?

Cind s-a născut Mihai, Dorel 
Neagu își susținea proiectul de

sau „Știți cum e lâ 20 
sau „Dacă n-aș fi fost 

tinere- 
discer- 
Actului

SOFIA SCORȚARU-PAUN
(Continuare in pag. a 111-a)

Libertatea fiecăruia 
și libertatea tuturorși libertatea tuturor

Există o manieră — căci ma
nieră este — de a ocoli discu
ția deschisă despre liberate, 
perorînd în mod abstract des
pre „necesitate“ ori „determi
nism social“. O asemenea tra
tare speculativă poate invoca 
nume venerabile — de pildă, pe 
Spinoza sau Hegel, — dar ră- 
mine livrescă, scolastică.

Nu aceasta este modalitatea 
umanistă autentică de a înțele
ge libertatea, chiar dacă unele 
manuale sau tratate se înverșu
nează să perpetueze o aseme
nea perspectivă dogmatică.

Nu vrem să angajăm discuția 
cu această manieră speculativă

sec. 4—3 î.e.n. Aici își avea re
ședința conducătorul tribului 
sau mai curînd al uniunii de 
triburi daco-getice ce locuia în 
această parte a Daciei. Despre 
prosperitatea deosebită a aces
tora și despre înaltul nivel de 
dezvoltare la care au ajuns ne 
stau mărturie fortificațiile în
seși ale cetății, precum și des
coperirile făcute în perimetrul 
ei. în același sens pledează și 
un important tezaur compus 
din obiecte de aur găsit la a- 
proximativ 8 km de cetate, pe 
teritoriul satului Băiceni, 
parținind
Tezaurul a fost recent publicat 
de către prof.
Dîmbovița și Marin Dinu 
la Universitatea din Iași in re
vista Dacia (nr. XIX, 1975 
[1976], p. 105—124). Ca orice 
tezaur și acesta își are istoria 
lui și așa cum se iniimplă, în 
majoritatea absolută a cazuri
lor, s-a descoperit întîmplător. 
El a fost scos la lumină de 
fierul plugului cu ocazia ară
turilor din primăvara anului 
1959.

Despre existența tezaurului 
arheologii ieșeni au luat cu
noștință abia în vara anului 
1961. cind făceau săpături în 
celebra stațiune cu ceramică 
pictată de pe Cetățuia de la 
Cucuteni. Din tezaur au mai 
putut fi recuperate peste 70 
de piese întregi sau fragmen
tare, cîntărind peste 2,5 kg aur 
de 18 și 34 carate, fie de la

a-
comunei Cucuteni.

M. Petrescu
de

(Continuare in pag. a ll-a)

de Pavel Apostol

citatelor 
citate. Totuși, adevărul a 
și rămîne o teorie a liber- 
îmbinată cu o metodologie 
mai exact, o strategie . de

Declarată sau nu. cea dinții zi de muncă din SĂPTĂMINĂ PO- 
MICULTURII, prin ampla mobilizare de forțe și inițiative, prin re
zultatele ei, s-a constituit intr-o ZI RECORD. înțeleasă ca o înaltă 
datorie patriotică, de Ia un capăt la altul al țării, tînăr și vîrstnic, 
bărbat și femeie, au devenit in această săptămină, rămin în conti
nuare — întărind o tradițională îndeletnicire — veritabili pomicol
tori. Este convingerea cu care, la ceasurile tîrzii ale zilei, consem
năm faptele unui itinerar al hărniciei, al dăruirii pentru rodul cit 
mai bogat al livezilor.

I.A.S. BUFTEA. Directorul 
Gheorghe Țucă nu este un 
erou din poveste, dar secretul 
merelor de aur îl deține. în 
primul rind, că din însemnata 
suprafață agricolă a întreprin
derii, o bună parte este consa
crată pomiculturii. “ 
ferme care 
tem clasic, 
Tiricăbești 
în culturi 
ca rodul să fie cit mai bogat 
— ne spune dînsul — pe lingă 
tradiție se impun rigorile ști
inței, tehnologii adecvate. în 
consens cu aceste exigențe se 
acționează la tăierile de rodi
re și formare, stropit, arat și 
săpat in jurul pomilor, la fer
tilizări cu îngrășăminte chi
mice și organice, la moderni
zări și înființarea de noi plan
tații“.

UN PRIM POPAS. CREVE
DIA. Și trebuie să specificăm : 
la Crevedia nu cresc numai 
pui ! Aici există și una din 
fermele specializate in culturi 
intensive. Peste 100 de hectare 
de meri și piersici constituie 
în aceste zile perimetrul de 
efort al echipelor de pomicui- 
tori. Prezent in livadă, alături 
de cei
Radu 
fermei, 
la zi a 
încheiate fertilizările ; 
de tone la hectar. Se lucrează 
de zor la tăierile de pe ulti
mele 3 hectare. Pe terminate 
se află și stropitul al doilea, 
de iarnă, urmînd să înceapă 
așa numita stropire albastră, 
obligatorie pentru siguranța re
coltei“.

Se muncește intens ; la tă
ieri, foarfecele sînt schimbate 
cu fierăstrăul ; mașinile de 
stropit — conduse de tinerii 
mecanizatori Nicolae Călin, 
Florea Șerban și Dumitru Bră- 
ileanu — străbat cu

Pe lingă' 
cultivă pomi în sis- 
două — Crevedia și 
— sînt specializate 
intensive. ..Pentru

peste 80 de lucrători. 
Constantinescu, șeful 

ne prezintă operativa 
acțiunilor : ..Ieri au fost 

cîte 40

gali ai roților livada de la un 
capăt la altul ; sînt evacuate 
crengile, se revizuiesc șpalierii 
in vederea palisării

LA TINCABEȘTI, 
„fermă fruntașă în 
pentru îndeplinirea 
rea planului 
(citim în _ _______ z
este argumentat și de compe
tența și pasiunea tinerilor spe
cialiști Grigore și Lidia Ve- 
neșcu — soț și soție. întîlniți 
ieri în livada de piersici. „După 
terminarea lucrărilor de sezon 
(fertilizări, tăieri, stropiri) — 
ne spune Grigore Venescu, șe
ful fermei — principala noas
tră preocupare o constituie 
modernizarea a 28 hectare de 
piersic. Introducînd încă un 
pom pe rind asigurăm o dublare 
a numărului de pomi la hectar 
(900) și, ca atare, a producției“.

Ieri la orele după-amiezii. cei 
doi tineri specialiști, împreună 
cu cîteva zeci de muncitori — 
între care Alexandru Roman și 
Traian Vrăjitoru — executau 
pichetatul terenului, săpatul 
gropilor. în această săptămină 
se vor efectua și noile plantări. 
In același timp, sectorul me
canic al fermei verifică siste
mul de irigat : stațiile de pom
pare, hidranții, conductele.

SEARA TIRZIU ne despăr
țim la sediul fermei. Un apel 
telefonic. Dr. Vasile Blajovan, 
șeful fermei „Avicola“, îl asi
gură pe inginerul Grigore Ve
nescu de faptul că transportul 
promis va fi a doua zi în cîmp. 
Este vorba de folosirea ca în- 
grășămînt natural a dejecțiilor 
lichide de pasăre — o noutate 
în acest an pomicol, cu efecte 
din cele mai deosebite în spo
rirea producției de fructe.

z

ramurilor.
titlul de 
întrecerea 

și depăși- 
_ de stat pe 1975“ 

Diploma acordată)

și scolastică, opunînd 
alte 
fost 
lății 
sau, 
realizare a libertății individuale 
și colective. „Manifestul Parti
dului Comunist“ al lui K. Marx 
și Fr. Engels definise noua orîn- 
duire, instaurată prin revoluția 
socialistă, drept o comunitate 
„in cadrul căreia dezvoltarea 
liberă a fiecăruia este condiția 
pentru dezvoltarea liberă a tu
turora“. Esența societății socia
liste și a înaintării ei spre co
munism este concepută, așadar, 
ca o dialectică a „libertății fie
căruia“ și a „libertății tuturo
ra“, prima condiționînd-o pe 
cea de-a doua. De ce, în docu
mentul programatic inițial al 
mișcării comuniste, scopul — 
trecerea revoluționară la noua 
societate — este definit în ra
port cu libertatea? Fiindcă spre 
deosebire de ideologiile anteri
oare. marxismul nu înțelege li
bertatea drept unul dintre drep
turile fundamentale ale omu
lui, ci drept determinația esen-

țială a statutului său de existen
tă. Omul este liber — „Omul 
este născut liber“, citează 
Marx și Engels cu deplină ade
ziune, cuvintele cu care înce
pe contractul social al lui 
J. J. Rousseau — aceasta este 
prima și cea mai fundamentală 
caracteristică a lui.

Animalul nu este și nu poate 
fi liber : comportamentul său 
este determinat' prin echipa
mentul său ereditar de instinc
te. reflexe, tropisme. El se află 
sub dominație cvasi-absolută a 
naturii și a naturii sale. Des
prinderea omului din animali
tate a avut loc ca o afirmare a 
libertății de a-și alege, apoi de 
a-și inventa și controla compor
tamentul. nu după finalități 
ale naturii, ci după trebuințe și 
scopuri proprii. Primul act is
toric prin care omul își afirmă 
umanitatea este acela al liber
tății. iar progresul său in uma
nitate este, în esență, un pro
gres . întru libertate. Aceasta 
este poziția principială a filo
sofici omului în concepția 
marxistă. în litera și în spiri
tul său, programul comunist al 
lui Marx și Engels fusese o 
strategie a libertății, a produ-

(Continuare în pag. a ll-a)

Nimic mai firesc pentru cel care scrie 
despre acest timp al țării prin oamenii săi, 
decît să-și pună problema unghiului sub 
care se cere privită acum realitatea imedi
ată cu elementele ei definitorii. Nimic mai 
firesc, dacă ne gîndim că ritmul de evo
luție economică și socială determină un 
ritm interior al vieții, al conștiinței, pe mă
sura sa, realizîndu-se astfel la nivelul im
pactului om-reaiitate o înțelegere nouă a 
participării fiecăruia la construcția din pa
trie. Și cred că se poate vorbi astfel despre 
o nouă vîrstă a conștiin
ței, despre o maturitate 
anume, ce sintetizează 
elanul romantic — deplin 
necesar — și cunoașterea 
exactă, cit mai aproape 
de rigorile științifice, a 
lucrului tău, prin cerceta
re continuă și ambiția 
creației. De ce e nou a- 
cest fel de a privi, de a 
înțelege, de a-i judeca 
pe oameni, în special, pe 
cei tineri ? Pentru că 
în actualul segment al istoriei noastre pen
tru a fi, pentru a exista ca om și cetățean 
nu e suficient să-ți faci bine datoria, ci 
trebuie să fii capabil să ți-o gîndești în vii
tor, să știi care va trebui să fie ea mîine și 
cum o vei îndeplini cu mai mult folos pen
tru societate.

Spunea Labiș despre „omul comun", 
despre „omul corect", fără flacăra revolu
ției : „Eu fac ce pot, cu grijă și sfială / Mai 
sînt pe lume îndrăzneți destui".

lată de ce, referindu-ne la tineri, la cei 
ce sint purtătorii unui inalt gir de încredere

I. ANDREIȚA
Fotografii : VASILE RANGA„pașii

* din partea partidului, la o generație pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu o defi
nea TreP* "viitorul însuși al națiunii noastre 
socialiste" nu putem omite nici unul din a- 
cești termeni. Și, fără îndoială, acei care 
scriu despre tineri, despre locul lor în pre- 
zentul-viitor al României socialiste își asumă 
obligația de a nu se opri la faza primară 
a reflectării, de a căuta să intre în dialog 
cu gîndirea lor, cu puterea lor de creație.

Un student în ultimul an al Facultății de 
horticultura din Craiova îmi vorbea despre

CLASA SOCIALĂ
A CELOR HARNICI

de Nicolae Dan Fruntelată

proiectul său de diplomă : plantarea de 
rețele de arbori pe dealurile unei localități 
cu sol nisipos, devenită recent centru bal
near, plantare vizînd criterii estetice, me
dicale (evitarea poluării, asigurarea unei 
anume compoziții a aerului etc.). Proiectul 
pornea de la cunoașterea directă a zonei, 
sintetiza experiența a două stagii de prac
tică acolo și concluziile unor discuții înde
lungi cu „beneficiarii" — gospodarii comu
nei. Mai mult, lucrarea de diplomă era du
blată de un contract. Un vis frumos, un vis 
pentru oameni, un vis cate se poate.

In altă împrejurare, secretarul organi-

zației U.T.C. dintr-o nouă unitate indus
trială a Moldovei făcea o pledoarie pentru 
construcția a încă unui cămin muncitoresc 
pentru tinerii satelor din jur care veniseră 
să lucreze în fabrica lor și într-o altă mare 
întreprindere a orașului. Prin muncă pa
triotică. Și nu era un simplu „reper al pla
nului de măsuri" propus în elanul uneori 
facil al ședințelor. Organizase o comisie 
de prospectare, găsise teren, calculase to
tul pînă la leu, stabilise o repartiție a bri
găzilor împreună cu organizația vecină.

Avea argumente.
Doar două exemple din 

zeci de mii care s-ar pu
tea da și care atestă a- 
partenența marii majori
tăți a tinerilor țării la 
clasa socială a celor har
nici, sintagma aceasta în- 
semnînd ceva dincolo de 
datoria comună, ureînd in 
îndrăzneala și luciditatea 
visului, opunîndu-se unei 
lașități a muncii înțeleasă 
ca obligație minimală, 

speri și (nu-i firesc ?) gre-„Cind lupți și
șești / Cind îți învingi în luptă îndoiala * Tn 
fața conștiinței omenești / Atunci e mai 
cinstită chiar greșeala". Aș zice că cea 
mai aleasă bucurie a gazetarului este aceea 
de a scrie cu verbul adevărului despre 
lupta frumoasă a omului tînăr, cu el însuși, 
pentru a deveni demn de încrederea ce i 
se dă cu generozitate. Și, în același timp, 
argumentul fundamental că și el, cronica
rul „eternităților de-o clipă", se recunoaște 
In puritatea acestei lupte.
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Bunurile obștești

nu sint bunurile nimănui !
in- 
so-

Gradul în care un om și-a 
sușit principiile morale ale 
cietății noastre este pus in evi
dență și de atitudinea acestui 
om față de proprietatea comu
nă. Dacă ne miră existența unui 
raport direct intre o 
spirituală și una materială, 
ne amintim că favutul 
ștesc reprezintă nu 
o sumă de clădiri, 
și bogății naturale, ci 
idee, o sinteză a efortului co
lectiv și a posibilităților noastre 
de dezvoltare Cine risipește sau 
distruge asemenea bunuri aten
tează, implicit, la integritatea a- 
cestei idei, dovedind că nu și-a 
format o conștiință înaintată, pe 
măsura timpului 
iește. Ca și in alte 
domenii pentru 
cultivarea senti
mentului răspun
derii față de avu
tul obștesc, ac
țiunea educativă 
jugată cu lărgirea 
tului cunoașterii, 
zindu-i, pe tineri îndeosebi, cu 
principiile fundamentale ale. 
economiei politice, ale dreptu
lui ș.a.m.d Și aceasta pentru că. 
de multe ori, acte care ne par 
și care, prin consecințele lor. 
chiar sînt imorale se datorează 
neînțelegerii unor noțiuni ele
mentare. Am avut, de exemplu, 
prilejul să constat că există 
încă destui tineri care, nereu
șind să se ridice la un anumit 
nivel de abstractizare, confundă 
bunurile tuturor cu bunurile ni
mănui. Chiar dacă in relațiile 
imediate cu cei din jur sint co- 
recți și biheintenționați, în rela
țiile cu o realitate mai vastă de
cît capacitatea lor de înțelegere 
și reprezentare — și anume, cu 
societatea în general — mani
festă indiferență și lipsă de răs
pundere.

valoare 
să 

ob- 
numai 
mafini 

fi o

în care tră-

tică, de o stafie de radioampli
ficare. Mă grăbesc insă să pre
cizez că multe dintre aceste do
tări și amenajări au fost reali
zate. prin muncă patriotică, de 
locatarii înșiși, care și-au pus 
in valoare cu această ocazie nu 
numai priceperea și indemina- 
rea de buni meseriași, ci și fan
tezia, elanul tineresc. Astfel, o 
încăpere cenușie și neprimitoare 
de subsol a fost transformată 
intr-o sală de mese cu un aer 
sărbătoresc, in care se organi
zează, dealtfel, și seri de mu
zică și dans. Sala de sport a su
ferit o metamorfozare asemănă
toare, iar stația de radioampli
ficare. in afară de faptul că, în 
mare parte, a fost perfecționată

TEMEcetățenești

CWLTirKA

A AVEA UN CHIP

trebuie con- 
orizon- 

familiari-

★
înainte de a lua in discuție 

cazul unor asemenea tineri, am 
considerat util să încep ancheta 
întreprinsă in rindurile locata
rilor a două cămine muncito
rești din Iași cu prezentarea a- 
eeluia in care buna gospodărire 
și. mal ales, sentimentul de im
plicare care a. dus la această 
bună gospodărire constituie un 
pregnant termen de comparație 
și un exemplu demn de urmat.

Căminul, aparținind Trustu
lui de construcții ți avind o ca
pacitate de 430 de locuri, dis
pune de o cantină și de un bu
fet, de o sală de sport, de un 
club cu 140 de locuri, de o bi
bliotecă tehnică, cu sală de lec
tură, și de alte citeva biblio
teci volante, de un cabinet de 
informate fi documentare poli-

aici, a căpătat cu adevărat viată 
prin activitatea unui grup de 
entuziaști realizatori ai emisiu
nilor, destinate lor și propriilor 
lor colegi.

tn aceste condiții, este firesc 
că tinerii să se simtă răspunză
tori de modul in care se păs
trează și se întrețin valorile 
materiale încredințate. Cum ar 
putea să arunce scrumul de ți
gară pe jos intr-o sală pe care 
singuri au amenajat-o sau să 
lovească cu pumnul intr-un di
fuzor la care se transmite pro
gramul tot de ei realizat ? 
Munca, în acest caz a avut ro
lul unei lecții de economie po
litică pe viu. făcîndu-i să înțe
leagă că bunurile tuturor sint 
bunurile fiecăruia.

Mai mult decît atit, tinerii cu 
care am stat de vorbă — Dumi
tru Ichim, Gheorghe Necula, 
Mircea Stin'cescu, Tudor Mano- 
lescu și alții — au dovedit că 
țin la prestigiul căminului in 
care locuiesc. Și nu numai prin 
declarațiile făcute, ci, mai ales, 
prin însuși modul in care li se 
prezentau 
minoase, 
rete.

Deși de .. ____ __
tort, tinerii din căminul între
prinderii de materiale de cons
trucții se dezinteresează com
plet de posibilitatea înfrumuse
țării spațiului lor de locuit. Dar, 
dealtfel, nici nu se poate vorbi 
de înfrumusețare atita timp cit 
regulile elementare ale igienei 
și întreținerii camerelor nu sint 
respectate. Uși scorojite, cu 
clanțe smulse, spălătorie cu ro
binete stricate, din care apa 
curge in neștire și cu chiuvete 
înfundate, paturi scilciate. cu 
așternutul mototolit, tinichele

camerele, curate. lu- 
contaminate de tine-

profesie tot construc-

folosite drept scrumiere din 
care mormanele de chiștoace se 
revarsă pe mese și pe pardo
selile pline de noroi, resturi de 
mincare dosite prin colțuri, dea
supra cărora roiesc (iarna !) 
muștele, tigăi sfîriind pe re- 
șouri încinse, în mijlocul came
relor (in timp ce oficiul de pre
parare a gustărilor stă nefolo
sit !) — iată spectacolul incredi
bil care ți se oferă in cursul vi
zitării acestui cămin. Stau de 
vorbă, pe rînd, cu Ion Simio- 
nescu, Gheorghe Aioanei, Petru 
Țuca, Constantin Roțaru, Vasile 
Turcu, Vasile Ăxinte, Ion Ale- 
xandrescu, Viorel Popescu și 
alți tineri care se complac în
tr-o asemenea situație și întreb, 

invariabil, „de 
ce ?“. Iar răspun
sul. tot invariabil 
(chiar dacă for
mulările diferăh 
este „păi, ce mă

întrebați pe mine, ce, e că
minul meu ? !"

In cămin locuiesc și oameni 
mai în virstă — Gheorghe și 
Dumitru Berbece, Constantin 
Antoci, Dumitru Andrici — care 
acasă la ei, în sat, sint proba
bil buni gospodari și se fac foc 
atunci cind vreun fiu al lor le 
produce o pagubă, dar care aici, 
în căminul „statului“, nu numai 
că nu iau atitudine in fata ti
nerilor, ci contribuie ei înșiși, 
cu aceeași nepăsare, la degrada
rea bunurilor „nimănui".

Vasile Pintilie, secretarul co
mitetului U.T.C. al întreprinde
rii. și-a manifestat . indignarea 
față de această stare de lu
cruri, declarind că. după pă
rerea sa, principalul vinovat 

' este Aurel Mercaș, administra
torul căminului, care nu reu
șește să impună o disciplină mai 
severă. Chemarea la ordine sau 
chiar schimbarea administrato
rului nu reprezintă insă, in a- 
cest caz, singura și 
soluție. Organizația U.T.C. are 
datoria să acționeze permanent 
pentru formarea, la tineri, a 
unei discipline interioare, asu
mate, a sentimentului răspun
derii. tn momentul în care loca
tarii căminului I.M.C. vor înțe
lege și își vor însuși esența no
țiunii de avut obștesc nu va 
mai fi nevoie de supravegherea 
lor administrativă. Iar acest 
proces educativ trebuie să în
ceapă cit mai curind, și în primul 
rind prin antrenarea lor directă, 
asemenea celor de la T. C. Iași, 
in munca de întreținere și ame
najare a propriului spațiu de lo
cuit.

adevărata

ALEX. ȘTEFANESCU

(Urmare din pag. I)

salé pe 
și orga-

Gabriela Cojocaru, studentă a Institutului de artă teatrală si 
cinematografie „I. L. Caragiale“. secția actorie (anul I. clasa 
profesoarei Sanda Mânu), iși dovedește deopotrivă pasiunea și 
vocația pentru viitoarea profesie. Apariția sa episodică pe 
scena teatrului Nottara, in spectacolul „Patru lacrimi“, este, de

sigur, numai o primă confirmare.
Foto : MIHAIL MITRACHE, student

TEZAURUL DE AUR
DE LA BÀIŒNI

(Urmare din pag. I)

descoperitori, fie ca urmare a 
săpăturilor efectuate pe locul 
unde se găsise. Nu se mai poa
te astăzi ști cit anume s-a 
pierdut, unele piese pot fi doar 
bănuite, ca de exemplu, bră- 
țările ce se purtau pereche și 
din care se mai păstrează doar 
un singur exemplar. Tezaurul 
recuperat și cu multă migală 
refăcut, pe cit a fost posibil, 
iși ocupă astăzi locul ce i se 
cuvine la Muzeul de Istorie a 
R.S.R. din București.

Piesa cea mai importantă a 
tezaurului de la Băiceni o con
stituie. fără îndoială, un coif 
de paradă, de formă conică și 
cu deschidere patrulateră, bo
gat ornamentat. El a fost lu
crat dintr-o placă de aur a 
cărei grosime variază de la 
0,01 cm pînă la 0,12 cm. Din 
păcate, coiful se păstrează doar 
fragmentar, o parte a lui fi
ind distrusă încă din antichi
tate, la care s-au adăugat stri
căciunile provocate în momen-

Dacă, așa cum se spune pe 
jumătate în glumă și pe jumă
tate în serios, important este 
ce-ți rămîne în minte după ce-ai 
uitat totul, atunci să vedem ce 
n-am putut uita. Două chipuri, 
cu ele am rămas. Am văzut și 
am revăzut (ih reluare) Ancheta 
T a lui Vartan Arachelian, inti
tulată Cit de întimplătoare este 
viața la intimplare și n-am pu
tut uita fața slabă a unei femei 
între două virste, cu un zim- 
bet chinuit, cu dantura neîngri
jită, cu ochii vii și îngrijorați : 
ochi care au trăit mult și au 
avut multe de văzut și de în
țeles, ochi de femeie care nu 
găsește timp să plingă, pentru 
că are mereu altceva de făcut, 
ochi de om care muncește de 
mic copil... Nu am putut uita 
de asemenea, fața unui bărbat 
brun, cu sprincenele groase, o 
față atentă și preocupată, de om 
serios, de om care se uită in 
ochii tăi și pe care e greu să-l 
minți.

Spunea un poet că toate me
seriile au mirosul lor, numai 
lenea nu miroase a nimic. O să 
spunem și noi că toți oamenii 
care muncesc ca lumea au o 
personalitate, în vreme ce omul 
leneș e numai cineva dintr-un 
grup, o ființă care poate fi ușor 
confundată cu altele asemănă
toare... Ca într-o piesă de tea
tru : Leneșul I, Leneșul II, Le
neșul VII etc. Leneșii nu
nici chip și nici nume. Au apă
rut în excelenta anchetă cîteva 
asemenea figuri șterse. Vorbeau 
binișor și dădeau explicații bu
nicele : munca leneșilor e să 
dea explicații. Cind nu se apucă 
să și teoretizeze... O fată din 
Cluj-Napoca și-a părăsit locul 
de muncă și a „ales" Bucureș- 
tiul, ca să-i colinde — lui și 
nici unui alt oraș — cafenelele 
și barurile (grozav de măgulit 
trebuie să fie Bucureștiul de o 
asemenea „alegere" !). Altă fi
ință, un băiat, se plingea tot 
timpul de prieteni : ei îl duse
seră la băutură, ei îl învățaseră 
să fure. Dar vorbea tot timpul 
de prietenie și am trăit o clipă 
de speranță : trăsăturile feței 
lui deveniseră mai decise ; un 
om care e în stare de sentimen
te prietenești, fie ele și lipsite 
de discernămint. începe să aibă 
un chip. Dar acest chip a dis
părut sub ochii noștri, pentru că 
iute-iute „prietenii“ au devenit, 
în vorbirea lui, întii niște sim
pli „amici“, apoi reprezentanții 
unui „anturaj“. Deci nici măcar 
prieteni nu avea. Dacă l-ar fi

fotografiat cineva, clișeul ar fi 
rămas neimpresionat. Un gol, o 
absență, nimic.

Revedem chipul femeii. O fe
meie care există și fără de 
lumea ar fi mai săracă și 
urîtă. O femeie care 
ea însăși lumea : „El a 
premiant tot timpul pînă a 
minat școala generală. A intrat 
aici, în Militari, la liceul in
dustrial. A stat două trimestre 
și jumătate și a plecat. M-am 
dus cu el și am făcut contract 
la «Tehnometal», la școala pro
fesională. A mers și acolo tot 
două trimestre și jumătate. N-a 
mai mers. Vine acasă. «De ce 
nu te mai duci, mamă, la școa
lă ?» «Nu mai merg, nu mai 
merg...^ N-a mai vrut să se 
ducă. M-am dus la tovarășul

care 
mai 
este 
fost 
ter-

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

au

cerii și reproducerii 
scară lărgită, selectivă . 
nizată. In același sens precitea- 
ză Programul P.C.R. că „orice 
încercare de a opune libertatea 
individuală celei generale este 
greșită, dăunătoare“ și. ca ata
re, trebuie să pornim de la 
adevărul că „libertatea este în
țelegerea necesității participă
rii la acțiunea comună. în ve
derea construirii conștiente de 
către masele populare a pro
priei lor istorii, a propriului lor 
viitor“.

Dialectica acțiunii libere a 
fiecăruia și a tuturora a fost 
reluată, cu concretizări impuse 
de problematica epocii noastre, 
recent. într-un interviu 
dat ziarului „Delo“ 
ana) de către 
Nicolae Ceaușescu, 
că „pentru realizarea unei 
bertăți 
primul 
tăților 
sociale 
intern 
imperialiste, colonialiste, 
colonialiste, a relațiilor de ine
chitate — pe plan internațional. 
Ținînd seama de aceasta, liber
tatea poate fi concepută ca rea
lizarea condițiilor de manifes
tare deplină a voinței maselor 
populare, a cetățenilor în pri
vința dezvoltării economico- 
sociale a fiecărei țări, a afir
mării nestingherite a concepții
lor și ideilor înaintate, a parti
cipării la elaborarea și înfăp
tuirea principiilor fundamen
tale ale orînduirii sociale noi, 
...necesitatea acțiunii. în intere
sul general și în interesul fie
cărui cetățean, pentru edifica
rea unei orînduiri care să per
mită afirmarea deplină a omu
lui...“.

Să reținem autentica inter
pretare marxistă a libertății ca 
„realizarea condițiilor de ma
nifestare deplină a voinței ma
selor populare, a cetățenilor" 
(cu precizarea de mare însem
nătate : a fiecărui cetățean) de 
a crea o orînduire care „să

permită afirmarea deplină a 
omului“ !

Cit de departe sîntfem 
văitoafele și anemicele 
lății despre libertate in 
necesității ! Aș fi tentat 
dese că numai cine este cu ade
vărat liber 
finește și 
înțelege 
ționară. 
ceptului 
Statutul t 
gă și cei ce se complac în aces
tea nu permit nici măcar înțe
legerea libertății. La aceasta 
să fi gindit oare Marx spunînd,

de șo- 
specu- 
umbra 

să gin-

deci cine se de- 
i se vrea liber — poate 

Semnificația revolu- 
emancipatoare a con- 
marxist de libertate, 

și mentalitatea de slu-

natura lor umană. Dar fel ră- 
mine întotdeauna un imperiu 
al necesității. Dincolo de acesta 
începe dezvoltarea forței ome
nești ca scop în sine, adevăra
tul imperiu al libertății...“

Acolo unde domnește necesi
tatea nu 
spune Marx 
ceste cazuri 
subordonate 
tatea există 
tunci cind 
omenești“ 
sine“.

Nu sînt 
satisfacerii

există libertate — 
— căci în toate a- 
forțele umane sint 

necesității, liber- 
numai acolo și a- 
„dezvoltarea forței 

devine „scop in

liber de necesitatea 
trebuințelor mele

acor- 
(Liubli- 

tovarășul 
subliniind 

li- 
reale este necesară, in 
rînd, lichidarea inegali- 

economice. a asupririi 
și naționale — pe plan 
—. lichidarea politicii 

neo-

LIBERTATEA FIECĂRUIA
ȘI LIBERTATEA TUTUROR
într-o scrisoare, că proletariatul 
trebuie să treacă prin experien
ța de decenii de lupte de clasă 
spre a se emancipa pe sine, ca 
subiect colectiv al înfăptuirii 
revoluției ?!

Care este atunci raportul din
tre necesitate și libertate ? Să 
chestionăm un text fundamen
tal al lui Karl Marx („Capita
lul“) : „Imperiul libertății înce
pe de fapt abia atunci cind în
cetează 
zerie și de finalitate 
ră ; el se 
lucrurilor, 
producție 
zisă...

munca impusă de mi- 
............. exterioa- 

găsește, prin firea 
în afara sferei de 
materială propriu- 

în acest domeniu [din 
urmă] libertatea nu poate con
sta decît în aceea că omul so
cializat, producătorii asociați 
reglează în mod rațional schim
bul lor de materii cu natura, 
îl supun controlului lor colec
tiv, în loc de a fi dominați de 
el ca de o forță oarbă ; îl rea
lizează cu cea mai mică chel- . 
tuială de energie și în'tondițiile 
cele mai demne și potrivit cu

biologice, după cum nu sint 
liber să trăiesc în afara socie
tății. Aceste necesități mi se 
impun. Pot fi liber insă dacă 
înțeleg că necesitatea de a trăi 
în societate nu impune în mod 
obligatoriu să trăiesc în aceas
tă anume societate, fiindcă pot 
fi liber — ca prin acțiune re
voluționară colectivă — să O 
transform într-o altă societate 
în care dezvoltarea forțelor 
mele omenești să devină un 
scop în sine.

Libertatea se împlinește în 
acțiune. Ea se inserează, așa
dar, intr-o lume în care eveni
mentele, procesele, transfor
mările depind de anumite con
diții necesare. înțelegerea con
dițiilor în care libertatea poate 
deveni reală — se poate înfăp
tui — fâce parte din însăși ac
tul liberării 
impuse de 
exterioară, 
consubstanțială 
este — după cum arată Progra
mul P.C.R. — necesitatea parti-

de constrîngerile 
această necesitate 
Singura necesitate 

cu libertatea

cipării la acțiunea comună în 
vederea construirii , conștiente 
de către masele 
propriei lor istorii, 
lor viitor.

în dialectica vie 
umane, libertatea fiecăruia feste 
condiția libertății tuturora, 
după cum, la rîndul său. liber
tatea tuturora este condiția li
bertății fiecăruia. Cele două 
momente ale libertății formea
ză un tot indivizibil : libertatea 
este indivizibilă. Nu poâte fi 
liber fiecare în parte cp prețul 
sacrificării libertății tuturora, 
după cum nu pot fi liberi „toți“ 
— colectivitatea — cu prețul 
renunțării la libertatea fiecă
ruia în parte.

Libertatea se poate constitui 
în anumite condiții obiective 
determinate, dar aceste condiții 
nu generează de la sine liber
tate. Ea se poate realiza numai 
prin acțiunea subiectului isto
ric, iar aceasta, la rîndul său, 
presupune conștientizarea po
sibilităților oferi» e 
obiective, precum 
necesare pentru a

Libertatea, de 
nu poate fi identificată cu spec
trul, cu năluca ei : liberul arbi
tru, arbitrarul, bunul plac și 
nici cu moneda falsă ce circu
lă. asociată de dușmanii liber
tății cu aceasta : libertinajul, 
desfrîul, depravarea... De fapt, 
ar fi o adevărată blasfemie să 
legi intr-un fel libertatea — tot
deauna, a fiecăruia și a tutu
rora — de susamintitele dege
nerări și denaturări.

Libertatea definește demni
tatea noastră umană. Liberta
tea fiecăruia se înscrie în rea
litate numai înt.rucît pare posi
bilă și promovează libertatea 
tuturora. Libertatea tuturora 
este reală numai întrucît face 
posibilă și promovează liberta
tea fiecăruia.

Practica umanismului revo
luționar înseamnă ființarea în 
fapt a unității dialectice indi
vizibile, creative și inepuizabi
le. dintre „libertatea fiecăruia“ 
și „libertatea tuturora“. E un 
drept și o datorie.

populare a 
a propriului

a libertății

de condițiile 
și a acțiunii 
le actualiza, 
bună seamă,

tul descoperirii. Cu toate acestea 
el a putut fi reconstituit și, 
partea cea mai importantă, a 
putut fi întregit aproape com
plet repertoriul ornamental. 
Acesta reprezintă, după toate 
probabilitățile, o scenă de cult 
alcătuită din figuri umane, ani
male reale sau fantastice și 
multe elemente decorative de 
inspirație floristică ori vegeta
lă. Singura brățară păstrată 
este lucrată dintr-o bară tubu- 
lară, spiraliformă, iar capetele 
se termină în protome zoo
morfe.
sint bogat ornamentate 
nica filigranării sau a 
care preced un cap de

Dintr-un splendid colier n-au 
fost recuperate decît bucăți din 
tija tubulară bogat ornamenta
tă cu motive geometrice gra
vate. Colierul, ca și brățara, se 
termina 
fericire, 
care se 
păstrat, 
mentate, 
frumoasă 
Fiecare detaliu anatomic în 
cazul acestora a fost lucrat se
parat și apoi sudat de piesa 
lucrată din placă de aur.

Cele mai bine reprezentate 
sînt aplicile de diverse forme și 
ornamente cu variate motive. 
Se remarcă în mod deosebit 
realismul protomei ce orna
mentează această aplică. O 
altă aplică, de formă patrula
teră, este și ea împodobită cu 
reprezentări zoomorfe.

Tezaurul de aur de la Băi
ceni își găsește analogii, mai 
mult sau mai puțin apropiate, 
în alte descoperiri făcute pe 
teritoriul țării noastre. Este 
vorba de tezaur sau piese izo
late lucrate din metal prețios 
(aur ori argint) cum sînt cele 
de la Poiana-Coțofenești, Agi- 
ghiol, Peretu, Porțile de Fier, 
Găvani-Brăila, Craiova etc. Pe 
baza unei analize stilistice 
tipologice amănunțite, 
despre care discutăm 
datat în jurul anului 
El a aparținut unei 
daco-getice și foarte 
că este vorba despre cel 
își avea reședința în cetatea de 
la Cotnari.

Cercetările făcute Ia fața lo
cului au dovedit 
n-a aparținut unui 
că este vorba de 
izolată. Este greu 
care au fost motivele 
1-ău determinat pe proprietarul 
tezaurului să-l încredințeze 
spre păstrare pămîntului. 
este exclus să fie vorba 
atacuri ale sciților-iranieni a- 
șezați la nordul Mării Negre, 
despre care știm că au făcut 
nenumărate incursiuni în Dacia 
la acea vreme.

Faptul că un șef de trib ori de 
uniune tribală daco-getică. în 
jurul anului 400 î.e.n., poseda 
un tezaur de aur ca cel dfescope- 
rit la Băiceni face dovada unei 
deosebite prosperități economice 
și în același timp atestă gra
dul înalt de dezvoltare la care 
au ajuns strămoșii noștri, 
pune însă întrebarea dacă ase
menea tezaure au fost lucrate 
în ateliere proprii și dacă exis
tă un stil de ornamentare zoo
morf geto-dacic cum au pre
supus unii cercetători. Despre 
acestea va fi vorba intr-un 
număr viitor.

în protome
Extremitățile brățării 

în teh- 
gravării 
cal.

în capete de cai. Din 
cele două capete în 
termină colierul s-au 
Ele sint bogat orna- 
pe frunte au cîte o 

rozetă filigranată, 
detaliu anatomic

?i 
tezaurul 
a fost 

400 l.e.n. 
căpetenii 
probabil 

care

că tezaurul 
mormînt și 

o îngropare 
de precizat 

carè

Nu 
de

Se

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 
ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI,

prin filialele de turism din Bd. N. Bălcescu nr. 35 și 
Bd. Republicii nr. 68 a pus in vînzare bilete pentru excursiile 
ce vor fi organizate cu prilejul zilelor de 1 și 2 mai 1976.

Trasee variate, de Ia 2‘A zile și pînă Ia 5 zile, vă vor purta, 
cu autocarul, prin cele mai pitorești zone ale țării : Nordul 
Moldovei, Moldova de Mijloc, Nordul Olteniei, Valea Oltului 
(cu vizitarea frumoasei stațiuni Voineasa), Valea Oituzului ; 
stațiunile Slănic Moldova, Tușnad, Sovata, Cheia, cabana 
Voina, precum și pe litoralul Mării Negre.

Plata excursiilor se va face eșalonat, în 2 rate, la Înscriere 
ăchitindu-se 50% din cost.

Informații suplimentare la telefon : 15 74 11 și 14 08 00.

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE ȘI PIESE DE SCHIMB —

București, cu sediul în Bd. Armata Poporului nr. 6, sector 
7, tramvaie 13. 25, troleibuze 99, 93, autobuze 36, 74, încadrează 
de urgentă turnători-formatori metale feroase și neferoase 
categoriile 1—6, De asemenea, încadrează tineri (bărbați) 
necalificați în vederea calificării în meseria de turn tor- 
f°TotOdată, întreprinderea încadrează ingineri metalurgiști, 
ingineri mecanici și SDV cu experiență in producție.

Relații suplimentare la telefon : 312110. interior 160, 162, 
biroul personal.

președinte și i-am vorbit... Eram 
pe atunci femeie de serviciu. 
«Domnul Oprea, nu-mi primiți 
băiatul aici ?» L-a primit și a 
mers foarte bine. Vreo două luni 
a mers. «Nu mai pot, mamă, că 
trag de fiare...- Că nu știu ce, 
că nu știu cum... M-am dus din 
nou la «Tehnometăl», am făcut 
un nou contract, am plătit și 
școlarizarea. L-am dus. Iar n-a 
mers. A plecat cu trenul, fără 
bilet. De mai multe ori. A făcut 
o dată douăzeci de zile și o dată 
cincisprezece. Închisoare. Altă
dată am plătit eu amenda. De 
trei ori...“.

Cu ce bani ? Cu retribuția ei. din 
care își întreține cei doi copii — 
băiatul și o fetiță — și-l ține și 
pe tatăl soțului care a părăsit-o. 
Din care trăiește și ea, mică, 
slabă, neajutorată, o femeie care 
muncește. „Dac-am făcut prea 
mult pentru el ? Am făcut, ca 
să-l văd biné. Trebuia să fac, 
ca. să fie un copil bine. M-am 
gindit că n-o putea să mun
cească. I-am făcut și dreptate, 
mai l-am și certat, m-am mai 
și supărat. Poate mă 
dumneavoastră, că eu 
știu ce să fac...“

Și Televiziunea a
băiatul se află în clipa aceasta 
din nou la muncă. Poate, în sfir- 
șit... Bărbatul negricios, cu sprîn- 
cenele groase, e sigur că băiatul

ajutați și 
nu mai

ajutat-o :

va deveni un om serios. Iar noi 
îl credem, pentru că Vartan 
Arachelian știe să ne ciștigc în
crederea. Pune întrebări obișnui
te. Face completări obișnuite și 
numai atunci cind se simte* nea
părat nevoia. Nu vrea să ne 
dovedească neapărat cit de inte
ligent e. Nu-i plac frazele poni- 
poase și nici „poantele". Calita
tea lui extraordinară e alta : el 
știe să fie prezent. Muncește, 
iar munca lui se desfășoară sub 
ochii noștri. O muncă de cău
tător. Caută adevărul. Caută so
luții pentru cazurile complicate. 
Caută să înțeleagă și să ne facă 
și pe noi să înțelegem că greșe
lile grave ale tinerilor nu le pot 
fi imputate nuinâi lor. ci Și to
varășilor de muncă ce nu au in- 
tefvbnit la timp, poate și pro
fesorilor care i-au instruit fără 
să-i educe așa cum trebuie, 
poate și- familiei. Vartan Ara
chelian nu pozează. Nici măcar 
modest nu se preface că e, 
făcînd astfel incit să apară cit 
mai rar in ..cadru“. Nu despre 
asemenea fleacuri e vorba, ci 
despre conștiința noastră care 
nu poate fi pe deplin liniștită 
otita vreme cit mai există ti
neri care n-au fost invățați să 
muncească, pe care n-am știut 
Să-i facem să semene cu milioa
nele de oameni muncitori, pe 
care nu i-am ajutat să aibă și 
ei un chip.

SECVENȚE — Vn excelent 
film serial poate fi urmărit in 
cadrul Enciclopediei pentru ti
neret (realizatori : Antoaneta 
Bircă și Val Tebeica). Se nu
mește Civilizația românească a 
lemnului. Aflăm, între multe al
tele, că în anumite regiuni mun
citorii forestieri, atunci cind 
trebuie să taie un copac, li cer 
întii iertare, închinindu-i-se : 
„Codrule, măria-ta..." Iar in emi
siunea Club T facem cunoștință 
cu badea Gliga din satul Dul
cea, un bătrin 
gostit și el de 
lucrul asupra 
spusele sale, 
plug de lemn
gă fără cai, o moară de lemn 
pentru ulei, și chiar — dacă 
am înțeles bine — un auto
mobil de lemn. Un om stăpinit 
de pasiunea magnifică a muncii 
și care vrea să lase ceva in 
urma lui, un bătrin liniștit și 
măreț, a cărui personalitate pune 
in umbră o mie de pierde-vară. 
Nu e ușor să semeni cu aseme
nea bătrîni : trebuie să mun
cești o viață întreagă. Și nu ori
cum.

ingenios, îndră- 
copaci fi de 
lemnului. După 
a inventat un 

care să mear-

A XIII-a Conferință națională 
a cercurilor științifice studențești

IASI
Secțiunea 
învățămînt 
universitar

Universitatea „Al. I. Cuza" din 
Iași a găzduit zilele trecute lu
crările celei de-a XlII-a Con
ferințe naționale a cercurilor 
științifice studențești, secția ma
tematică, fizică, filologie, presti
gioasă manifestare organizată de 
Consiliul U.A.S.C.R. și Ministe
rul Educației și învățămîntului. 
Aria diversă a tematicii comu
nicărilor, valoarea teoretică și 
practică a lucrărilor prezentate 
de peste 400.de studenți din 15 
instituții de învățămînt superior 
din țară au demonstrat potenția
lul de creativitate al tineretului 
universitar, adine preocupat de 
calitatea propriei pregătiri pro
fesionale, corespunzătoare exi
gențelor cincinalului revoluției 
tehnico-științifice.

„1 lucrărilor 
remarcat 

universitare Iași și 
, care au ’ " '

numeroase
lista completă a lor: 

Secția I matematică, informati
că, matematici aplicate: premiul 
I — Tamaș Anca, Cluj-Napoca; 
premiul II — E. Moise, O. Oni- 
ga, Ștefăneseu C., Drăgan Gh., 
Iași; premiul III — Masalagiu 
C., Iași, Mihăilaș S., București. 
Radu M., Timișoara. Secția II 
matematică, algebră, geometrie, 
analiză: premiul I — Al. Dim- 
ca. București; premiul II — 
Tiba Dan, Iași; premiul III — 
Sops D., Timișoara, Aniculăesl 
Gh., Iași, FI. Gorunescu, Cra
iova. Secția I — fizică atomică și 
nucleară: premiul I — H. Gyor
gy, Cluj-Napoca; premiul II — 
H. Roșu, N. Zamfir, Universita
tea București; premiul III — 
S. Capră, V. Stanciu, Iași, Alex. 
Betta, D. Tomescu, A. Cicei, 
București, și tot premiul III — 
Maria Rotariuc, Iași. Secțja II — 
fizica corpului solid, electronică: 
premiul I — AI. Anghel, Cluj- 
Napoca; premiul II — V. Nagy,

în cadrul 
ții s-au 
centrelor 
București, 
cele mai 
Dar iată

pe sec- 
studenții

obținut 
premii.

A. Levay, M. Levay, Ion Fe- 
ciche, L. Mic, I. Cîrnati, Baia 
Mare: premiul III — ~
Condet, București, D. 
București, Caraciuc M., 
S., Iași.

Filologie: secția I — lingvisti
că, română, romanice, clasice și 
slavă: premiul I — M. Stă- 
nescu, Timișoara; premiul II — 
Eva Andrassy, Iași; premiul 
III — Angela Donca, Cluj- 
Napoca, Liliana Costache, Cra
iova, M. Ceaușescu, Bucu
rești. Secția II — limbi și 
literaturi germanice: premiul I
— I. Zarifopol, București; pre
miul II — R. Buțureanu, Iași, 
R. Hubert, Timișoara; premiul 
III — L. Melnic, Iași, St. Co- 
libaba, Iași. Secția III — litera
tură română: premiul I — E. 
Chiriță, Iași; premiul II — D. 
Mihăilescu. București; premiul 
III — I. Simuț, Cluj-Napoca, D. 
Negrescu, Timișoara, Constantin 
Barbu. Craiova. Secția IV — li
teratură comparată: premiul I — 
St. Bordely, Cluj-Napoca; pre
miul II — V. Patrichi, Iași; pre
miul. III — T. Radu, București. 
Secția V — folclor, teoria lite
raturii, poetică: premiul I — M. 
Coman, București; premiul II — 
E. Gcorgescu, Cluj-Napoca și N. 
Istrătescu, Iași; premiul III — 
M. Iancu, Bacău. Secția VI — 
literaturi romanice, clasice, slave: 
premiul I — Crăciun Gh.. Bucu
rești; premiul II — V. Teodo
rescu, București; premiul III
— Oprea M„ București.

CALIN STANCULESCU

Eugen
Iacobaș, 
Fotachc

în cîmp pentru industrializare“ 
(Gala Maria, Craiova); „Efectul 
consancfinizării și al hibrizilor la 
trifoiul roșu tetraploid“ (IIo- 
mannay Aniko. Cluj-Napoca); 
„Cercetări privind unele proble
me de actualitate in creșterea 
cincillel“ (Baumgarten A., Bucu
rești) ; „Studiul comparativ al 
unor teste de diagnostic al ma
mitelor“ (Voican I. și Gyorgy 
Elisabeta, București). S-au mai 
acordat, de asemenea, în cadrul 
celor 7 subsecții, cîte un premiu 
II, două premii III și 18 men
țiuni.

I. MIHALACHE

BAIA MARE
Secțiunea 
învățămînt 

de subingineri

CENTRALA BERII, SPIRTULUI ȘI AMIDONULUI, 
Calea Rahovei 157, sector 5

ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS SAU TRANSFER :
șef birou personal.

pentru secția proiectare :
ingineri principali, ingineri principali grad. II pentru 
montaj ;
desenatori pentru montaj.

pentru atelierul constructii-instalatii S 
inginer principal instalații (apă-canal).

pentru atelierul utilăje-piese de schimb î 
ingineri principali gr. II, inginer principal.

pentru Fabrica de bere Grivița: 
șef atelier producție malț-bere ;
maistru atelier mecano-energetic.

pentru fabrica de producție, utilaje, construcții montaj :
tehnician metrolog (proiecția muncii și C.T.C.).

pentru Fabrica de bere Azuga :

contabil șef.

Pentru relații, doritorii se vor adresa la serviciul personal 
telefon nr. 23 81 10, interior 179.

........... ------- ----------------------- —■ 

CRAIOVA
Secțiunea 
învățămînt
agronomic

Universitatea din Craiova a 
găzduit lucrările Secției de în
vățămînt agronomic la care au 
participat studenți, cadre didac
tice. și specialiști din București, 
Craiova, Cluj-Napoca, Timișoa
ra, Iași și Galați, Timp de două 
zile au fost prezentate și dezbă
tute peste 200 de comunicări în 
subsecții:. pedologie, agrologie, 
agrochimie, agrotehnică, econo
mie și organe agricole, fitoteh- 
nie, producerea și păstrarea fu
rajelor, irigarea culturilor, me
canizarea agriculturii; pomi-viti- 
cultură și tehnologia produselor 
horticole, legumicultură și fizio
logia vegetală, genetică, amelio
rarea și producția plantelor, 
zootehnie, patologia animalelor. 
Au fost distinse cu premiul I 
următoarele lucrări: „Dinamica 
azotului nitrió sub influența di
feritelor doze de îngrășăminte 
cu azot, fosfor și potasiu la cul
tura griului pe nisipurile de Ia 
Tîmburești“ (Olteanu Dan, Cra
iova) ; „Cercetări privind stabi
lirea spațiului optim de nutri
ție la soiul de sfeclă pentru 
zahăr — A. J. pollcama“ (Sabău 
loan, Timișoara) ; „Acțiunea er- 
bicidelor asupra buruienilor și 
principalele procese fiziologice 
la piersicul cultivat pe nisipuri“ 
(Cimporescu Măriuța, Craiova) ; 
„Cercetări privind fertilizarea 
suplimentară extrardiculare cu 
fertilizanți chimici complecși fo- 
liari, asupra tomatelor cultivate

Municipiul Baia Mare a găz
duit, simbătă și duminică, lucră
rile secției a 7-a subingineri din 
cadrul celei de-a XlII-a Confe
rințe naționale a cercurilor ști
ințifice studențești. Au fost pre
zentate peste 120 de lucrări, rod 
al activității de cercetare din in
stitutele și facultățile de subin
gineri din 13 centre universita
re. în urma discuțiilor purtate 
pe parcursul celor două zile în
tre studenți și cadre didactice 
cu o valoroasă experiență știin
țifică, avind drept criteriu va
loarea și aplicabilitatea în pro
ducție a temelor cercetate, ju
riul a acordat premii după cum 
urmează:

Subsecția tehnologii miniere t 
premiul I: E. Curpăn, E. Oie- 
gaș, I. Herța, de la Institutul de 
învățămînt superior Baia-Mare: 
premiul II: I. Floca, Institutul 
de mine Petroșani; premidl III: 
P. Zlațchi, Institutul de mine 
Petroșani. Subsecția II electro
tehnică și automatizări: premiul 
I: A. Gligor, Cornelia Nădășan, 
Institutul de mine Petroșani; 
premiul II: I. Corîci, I. Roșig- 
nu, F. Tăranu. Institutul de sub
ingineri Hunedoara; premiul III: 
St. Berta și St. Barta, Institutul 
politehnic Cluj-Napoca. Subsfee- 
ția III mecanică și construcții de 
mașini: premiul I: A. Bogyo, El. 
Konyicska, El. Dancs, I. Buche, 
I. Haiduc, I. Bud, Institutul de 
învățămînt superior Baia-Mare; 
premiul II: I. Teodorescu, I. 
Incze, I. Pașca, Institutul poli
tehnic Timișoara; premiul III; 
N. Sandu, A. Herăscu, N. Ser- 
ghie, Gh. Popă. R. Dospinescu, 
Institutul de învățămînt supe
rior Pitești: premiul III: I. Vi- 
șan, I. Virth, Institutul de sub
ingineri Reșița. Subsecția IV 
chimie și metalurgie; premiul I: 
F. Lixandru, V. Lungan, Insti
tutul de subingineri Hunedoara; 
premiul II: V. Hosu, M. Langa 
și I. Lumberdan, Universitatea 
Cluj-Napoca; premiul III: M. 
Huiban, M. Lefter, A. Murăraș. 
M. Lerighel, Institutul politehnic 
Iași. Subsecția V construcții: 
premiul I: J. Binder, L. Gos- 
chin, Institutul de construcții 
București; premiul II: C. Clă- 
ian, I. Czaher, I. Căldare, Insti
tutul politehnic Cluj-Napoca.

MIRCEA borda

RADIOTELEVIZIUNEA ROMANA

încadrează șoferi gradele B„ C., D„ E., cu domiciliul stabil 
in București,

400.de
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DEZBATERI IN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL CULTURII

VIAȚA OFERĂ
ADEVĂRATELE

PRIMIRE

PUNCTE ALE
ORDINII DE ZI

Dăbuleni este un loc ne harta 
patriei care cunoaște imuortante 
prefaceri înnoitoare. Aici trăiesc 
peste 17 000 de oameni. Majori
tatea forței de muncă este însă 
cuprinsă în sectoarele neagricole. 
Tot mai multi locuitori din Dă
buleni. îndeosebi tineri, lucrează 
acum în întreprinderile indus
triale din comună, la îmbunătă
țiri funciare. în sistemul de iri
gații. Am întîlnit aici strungari, 
electricieni, sudori, frezori, con
structori. Și am întîlnit ingineri 
specialiști în automatizări, in e- 
lectronică si electrotehnică, teh
nologi și economiști. Cum se re
flectă aceste transformări revo
luționare în modul de a gîndi, 
de a fi al tinerilor ? Realitatea 
este că au dispărut vechi men
talități. s-au format concepții 
noi. înaintate despre muncă, 
despre răspunderi sociale, des
pre viata la tară. Procesul revo- 
luționării conștiințelor nu s-a 
încheiat însă. Pe de o parte se 
produc continuu noi transfor
mări revoluționare și nu totdea
una conștiința se dezvoltă cu a- 
ceeași rapiditate. Pe de altă par
te, unele mentalități învechite 
persistă în gîndirea unor tineri. 
Ele dăunează muncii, activității 
obștești, vieții de familie. Pri
marul comunei, tovarășul Oprea 
Răduț, își exprima nemulțumi
rea că numeroși tineri doresc să 
părăsească localitatea natală, cu 
toate că aici nu numai că este 
nevoie de caDacitatea lor. de pu
terea lor de muncă, dar li se 
oferă și mari posibilități de a- 
firmare. Era imperios necesar ca 
astfel de probleme, incontestabil 
de o importantă fundamentală 
pentru 
cial ăl 
nerilor 
marea 
știință ___ __ _
tul unei riguroase analize în ca
drul dezbaterii activului U.T.C, 
Și totuși, asupra lor s-a păstrat 
o nejustificată tăcere.

Nu se poate spune că partlci- 
pantii la dezbatere au ridicat 
probleme lipsite de importantă. 
Dimootrivă, ei au adresat critici 
și au formulat propuneri demne 
de luat în seamă pentru mai 
buna organizare în viitor a acti
vității politico-educative. Vale- 
rian Coancă. secretarul comite
tului U.T.C. al cooperativei agri
cole de producție, a relevat ne
cesitatea unor acțiuni care să 
depășească faza conferințelor 
despre dezvoltarea atitudinii so
cialiste a tinerilor fată de avu
tul obștesc. Sînt bune si confer 
rințele — a spus el — dar este 
mai ales nevoie să se desfășoare 
o muncă de la om la om. Ștefan

progresul economico-so- 
comunei. pentru viata ti- 
din Dăbuleni. pentru for
jor ca oameni cu o con- 
înaintată. să facă obiec-

Dobrică, secretarul biroului or
ganizației nr. 1 de la C.A.P. a 
menționat faptul că se cer efor
turi mai mari pentru a conferi 
un accentuat caracter educativ 
aplicării actualelor norme de re
tribuire în agricultură, care au 
la bază calitatea și cantitatea 
muncii depuse. Un elev al liceu
lui din localitate. Iulian Treantă. 
arăta că în urmă cu un an 
schimba de două ori pe săptă- 
mînă cărți la bibliotecă : în ul
timele șase luni a îmnrumutat 
însă numai o singură carte, de
oarece biblioteca stă mai mult 
închisă. Și tot un elev de liceu. 
Gigi Trăistaru. pornind de la o 
realitate a comunei — și anume 
că la Dăbuleni activitatea cul
turală. avînd vechi și bogate tra
diții. s-a încorporat trainic In 
viata oamenilor — a subliniat 
necesitatea închegării unor for
mații proprii ale. tineretului si 
a unor mai mari eforturi pentru 
ridicarea conținutului educativ 
al tuturor manifestărilor cultu- 
ral-artistice. Dar problemele cele 
mai importante, cum sint inte
grarea profesională sl socială a 
tinerilor, acțiunea lor revoluțio
nară în consens cu transformă
rile înnoitoare care au loc în co
mună. lupta împotriva mentali
tăților inanoiate și promovarea 
receptivității fată de nou. a unei 
gîndirl înaintate, a combativită
ții revoluționare, nici rhăcar nu 
au fost amintite, Dezbaterea s-a 
rupt in felul acesta de viată, de 
realitățile reprezentative pentru 
tineretul din Dăbuleni.

De fapt, tineretul comunei nu 
a fost în totalitate reprezentat la 
această importantă 
Cei mai mulți din 
elevi, deși ei nu 
majoritatea tineretului din Dă
buleni. Din sectoarele noi. cum 
ar fi sistemul de irigații, nu a 
participat nici măcar un singur 
tînăr. De asemenea. îndrumăto
rul U.T.C. de la liceu si o eco
nomistă erau singurii reprezen
tanți ai celor 185 de cadre cu 
pregătire sunerioară. Este totuși 
un fapt pozitiv că membrii co
mitetului comunal al U.T.C. au 
înțeles cauza acestor neaiunsuri : 
ele se datoresc slăbirii exigentei, 
lipsei de preocupare pentru or
ganizarea unor acțiuni la care 
să fie atrase toate categoriile de 
tineri. Activizarea organizației 
U.T.C. în această direcție nu 
este însă numai o problemă a 
comitetului, ci si a tuturor tine
rilor din comună. Viata de or
ganizație trebuie să beneficieze 

■mai mult de aportul, de price
perea si entuziasmul lor.

ADRIAN VASILESCU

dezbatere, 
sală erau 
alcătuiesc

INIȚIATIVE
VALIDATE DE
EXIGENȚELE
PRODUCȚIEI

(Urmare din pag. I)

dusele, ceea ce ne permite să 
urmărim cu instrumente ferme 
moderne, creșterea productivi
tății muncii. Mecanizarea cu e- 
forturi proprii, prin atelierul de 
autoutilări a lucrărilor grele și 
care necesită personal prea nu
meros, ne-a ajutat de asemenea 
foarte mult. Astfel, prin meca
nizarea ruperii geamului s-a 
redus cu 50 la sută efectivul o- 
cupat cu această operație, s-a 
introdus un conveior de tăiere, 
6 mașini de șlefuit după șablon, 
alte mașini de șlefuit pe cant, 
mașini de spălat, transportoare 
mecanice în secția de prelu
crare etc., cum spuneam, reali
zate in întregime prin eforturile 
proprii ale colectivului.

Interlocutorul nu scapă nici 
un prilej de a sublinia contri
buția. participarea tinerilor la 
toate acțiunile inițiate de comi
tetul oamenilor muncii, De a- 
ceea. tovarășul Dumitru Baiu, 
secretarul comitetului U.T.C.. Li 
completează :

— Disciplina în producție mă
rește în bună măsură producti
vitatea muncii. Sîntem cel mai 
bine situați pe județul nostru 
in ceea ce privește frecvența ți
nerilor la muncă. Absențele sint 
de 1 la 1 000. Am format colec
tive de tineri fruntași, care după 
programul lor de muncă contro
lează activitatea, ordinea și dis
ciplina tinerilor în fiecare 
schimb. Cele două brigăzi artis
tice de agitație pe întreprindere 
și altele trei la nivel de secții 
susțin cu mare regularitate spec
tacole scurte. în pauze ori după 
orele de muncă, prin care li 
popularizează. îi stimulează pe 
frimfași. îi satirizează pe cei cu 
abateri. De o reală popularitate 
se bucură și programele stației 
de radio-amplificare. pe care le 
pregătește și susține comitetul 
U.T.C. La clubul căminului pen
tru nefâmillști au loc cel puțin 
o dată pe săptămînă Intilnlri In
teresante. dezbateri, simpozi
oane. Am enumerat, evident 
succint, o parte din inițiativei? 
și acțiunile noastre educative. îp 
scopul întăririi ordinii și disci
plinei tinerilor în producție, al 
afirmării lor depline în între
cerea socialistă.

dimensiune fundamentală
a formării viitorilor

Plenara 
din cel mai mare 
învățămînt superior 
Institutul Politehnic 
a prilejuit o analiză 
spirit revoluționar 
în care asociația studenților co
muniști contribuie la formarea 
pentru cercetare și producție 
a viitorilor specialiști. Pornind 
de la ideile și propunerile a- 
dunate pe parcursul dezbateri
lor, din 162 de organizații ale 
celor 12 facultăți din institut, 
plenara și-a propus să stabi
lească direcțiile și modalitățile 
concrete de acțiune prin care 
asociația poate determina o îm
bunătățire generală a pregătirii 
profesionale și politico-ideolo- 
gice a studenților, astfel incit 
viitorii absolvenți să se Inte
greze rapid în producție, să fie 
de la început adevărați promo
tori ai. noului. De aceea, atît 
informarea prezentată de Cătă
lin Dumitriu. președintele Con
siliului U.A.S.C. din I.P.B., cît 
și dezbaterile care i-au urmat, 
au insistat în primul rînd asu
pra neajunsurilor ce se mai 
manifestă în . munca politico- 
ideologică a A.S.C., căutînd so
luțiile cele mai bune pentru 
înlăturarea lor. Rezultatele 
bune au fost amintite doar a- 
tunci cînd recomandau o expe
riență demnă de luat în consi
derare pentru activitatea vii
toare.

Reprezentanții tuturor facul
tăților politehnici; bucureștene, 
care au luat cuvîntul la a- 
ceastă plenară, au scos în evi
dentă faptul că simpla inte
grare mai rapidă în producție 
nu este suficientă. Pregătirea 
specialiștilor de miine implică 
formarea unor convingeri poli
tice, nu doar înscrierea unor 
deprinderi practice, înseamnă 
crearea unor oameni pasionați, 
activi, capabili să promoveze 
progresul tehnic. ..Pentru că 
revoluția tehnică științifică pre
tinde nu numai temeinice 
noștințe profesionale, ci și 
schimbare de mentalitate, 
comportament", spunea studen
tul Eftimie Nesfîntu, de la Fa
cultatea de inginerie chimică. 
„Această schimbare trebuie să 
pornească în primul rînd de la 
studenții activiști, a adăugat 
Adrian Siderache, de la Faculta
tea de electrotehnică. Măsurile 
propuse de noi sint adeseori for
male, fără conținut. De aceea, 
cred că trebuie să începem cu 
înlăturarea formalismului din 
acțiunile pe care le organizăm. 
Avem datoria și înalta răspun-

Consiliului U.A.S.C 
institut de 
din țară — 

București 
exigentă, in 
a modului

dere de a gîndi cu seriozitate 
fiecare acțiune înainte de a c 
lansa pentru a capta și menține 
mereu viu interesul studenților. 
Și pentru a avea autoritatea mo
rală necesară unor activiști, să 
fim noi înșine așa cum pretin
dem celorlalți să fie“. ..Eu 
cred că sînt foarte bune și tre
buie continuate acțiunile iniți
ate de organizația noastră pen
tru educarea patriotică a stu
denților — a arătat Cornel Chi- 
riac, de la Facultatea de meta
lurgie. întîlnirile studenților cu 
oameni de știință, profesori și 
cadre de conducere din unită
țile productive, pentru a cunoaș
te mai bine realizările și sar
cinile de perspectivă ale meta
lurgiei, s-au dovedit foarte utile 
în acest sens.
s-au organizat 
tăți, dar nu 
Va trebui să 
gen de acțiuni 
ajută să înțelegem 
sensul politicii partidului nos
tru în domeniul pentru care ne 
pregătim“. Pe parcursul dezba
terilor s-a subliniat că rezulta
tele slabe la învățătură și frec
vența scăzută a unor studenți 
se explică. în ultimă instanță, 
prin 
munca 
aceea, un număr mare 
puneri au vizat felul 
organizațiile A.S.C. din 
trebuie să acționeze 
creșterea răspunderii 
student față de sarcinile pro
fesionale : de învățămînt, pro
ducție și cercetare științifică. 
Tn acest scop, se va urmări cu 
mai multă atenție desfășurarea 
concursului „Fiecare A.S.C. — 
colectiv de educație prin mun
că și pentru 
denților". Se 
asemenea, cu

Tovarășul Ion Pățan. vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, a primit. în cursul după- 
amiezii de luni, pe președintele 
Institutului dunărean european, 
președintele Băncii „Credit An- 
stalt Verein Bank“ din Viena, 
Fritz Bock, care se află intr-o 
vizită în tara noastră.

în aceeași zi. oaspetele a avut 
întrevederi cu Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț 
Si Industrie, și Vasile Voloșe- 
niuc. președintele Băncii Româ
ne de Comerț Exterior.

Au fost abordate, cu acest 
prilej, probleme privind dezvol
tarea relațiilor economice bila
terale.

La întrevederi a fost de fată 
Franz Wunderbaldinger. amba
sadorul Austriei la București.
SOSIRI

Luni dimineața a sosit în Ca
pitală la invitația Ministerului

cu-
0 

de

MUNCA PATRIOTICA
Adevărate parcuri naturale, pădurile din preajma Capitalei au 

intrat tn grija uteciștilor bucureșteni. Duminică, mobilizați de 
comitetele U.T.C. de sector, ei au declanșat acțiunea amplă de 
curățire a acestor păduri. Astfel, numai în pădurea Băneasa iau 
fost prezenți circa 5 000 de tineri din sectorul 1. Pustnicul, Mogo- 
șoaia, Jilava, Cerriica și în preajma lacului Nisipești, sint alte 
puncte de lucru unde tinerii du acționat cu multă energie. Tot
odată, activitatea de îngrijire a parcurilor și spatiilor verzi a 
devenit de acum o permanență a acestor zile de început de 
primăvară. Zonele de-a lungul bulevardelor Aviatorilor, Miciu- 
rin, Kiseleff, Mărăști, Șoselei Colentîna, din preajma Comple
xului hotelier Parc, la baza Pantelimon etc., au fost principalele 

repere pe „traseele" intrării primăverii în oraș.
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diplomă la Facultatea de mate- 
matică-mecanică. Avea 23 de 
ani și o prieten? căreia îi pro
misese că o va lua de soție 
după terminarea facultății. „D. 
N. — aflu de Ia secretarul comi
tetului de partid al institutului 
în care lucrează — este un ingi
ner destul de capabil, disciplinat, 
cnnștiincios, își respectă colegii, 
duce o viață liniștită, nu ni s-a 
semnalat că ar avea în afara 
institutului manifestări reproba
bile“.

— Știți că are un fiu ?
— Da, plătește, din cîte cu

nosc, pensie alimentară.
Singurul „semn“ care îl iden

tifică drept părinte : pensia a- 
limentară. „O achit regulat — 
se grăbește să-mi spună — n-am 
obiectat nimic deși.. este destui 
de mare“.

— De cît timp nu v-ațl văzut 
Copilul ?

— Nu I-am văzut niciodată.
Nici un mușchi nu tresare pe 

netezimea obrazului, ochii ră- 
mîn indiferenți, tonul rece. „A 
fost la mijloc o ambiție — îmi 
explică. Fosta mea prietenă do
rea neapărat să mă însor cu ea 
și de aceea a lăsat copilul. 
Eram tînăr, fără experiență...“ 

Ce fel dc experiență trebuie, 
la 23 de ani, ca să iți asumi

răspunderea pentru actele tale? 
Un om care înfruntă și biruie 
dificultățile matematicii, se 
confruntă și asimilează legile 
mecanicii cuantice, citește lite
ratură și audiază concerte de
vine, brusc, un copilaș neaju
torat cînd se află în fața unei 
probleme de viață 1 își justifică

și Telecomuni- 
Talizin. minis- 

telecomunica-

Transporturilor 
cațiilor. Nicolai 
trul poștelor și 
tiilor din. Uniunea Sovietică.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost întimpinat de Traian 
Dudaș. ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, da mem
bri ai conducerii ministerului și . 
Direcției generale a poștelor și 
telecomunicațiilor, precum si de 
N. V. Maslenikov, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Uniunii 
Sovietice la București.

în cursul aceleiași zile, au în
ceput convorbirile între cei doi 

a 
de

miniștri. Oaspetele sovietic 
vizitat apoi unele obiective 
telecomunicații din Capitală.

★
Luni, 15 martie a.c., a sosit 

București, Luke Salisu Momodu 
Osobase. noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Federale Nigeria în țara 
noastră.
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★
Luni, a sosit la București, co

lectivul Teatrului de păpuși din 
Hradec Kralove (Cehoslovacia), 
care face un turneu în țara 
noastră în perioada 15—26 mar-

Astfel de înttlniri 
și la alte facul- 

cu toți studenții, 
extindem acest 

pentru că ele ne 
mai bine

deficiențele existente în 
politico-ideologică. De 

de pro- 
în care 
institut 
pentru 

fiecărui

muncă a stu- 
va acționa, de 
fermitate pen

tru îmbunătățirea învățămîn- 
tului politico-ideologie și a 
cercurilor de învățămînt i- 
deologic. urmărindu-se spori
rea contribuției lor la forma
rea convingerilor politice și 
morale înaintate ale studenților.

Cuprinzătorul plan de măsuri, 
aprobat de plenară, va fi îmbo
gățit cu numeroasele propuneri 
făcute în timpul dezbaterilor. 
El va fi difuzat apoi în toate 
organizațiile A.S.C. pentru ca 
acțiunile. Inițiativele și ideile 
pe care le cuprinde să prindă 
viață, să contribuie la ridicarea 
muncii politico-ideologice la ni
velul exigențelor cincinalului re
voluției tehnico-științifice.

IUSTIN MORARU

ELEVII, CREATORI
DE FRUMOS

Elevii Liceului industrial 
luloză și hîrtie din Drobeta 
Severin, continuînd activitatea 
desfășurată în cercurile de pre
lucrare a lemnului (intarsie, 
sculptură, pirogravură), radio, 
foto, adaugă noi valențe talen
tului lor. Recent, într-una din 
sălile liceului au prezentat o ex
poziție cu cele mai reușite crea
ții, între care 70 de tablouri, ca
sete sculptate cu 
listului, mese și bănci școlare, 
galerii, obiecte 
rioărelor. Iată și 
lor ce le-au realizat: Bebe Mi- 
dan, Aurica Almăjanu, Elena 
Jianu, Carmen Radolsav, Eugen 
Vișan, Elena Martalogu, precum 
și numele celor doi maiștri, 
Nicolae Holeac și Gheorghe 
Stroe. (LIDIA POPESCU).

ce- 
Tr.

migala specia-

necesare inte- 
semnătura ce-

wwww 5

-ș***m«* i'
în toate regiunile țării vremea 

se va încălzi ușor. Cerul va fi 
schimbător, mai mult noros. 
Vor cădea precipitații slabe lo
cale. sub formă de ploaie, in 
jumătatea de sud a țării. Vintul 
va sufla moderat, cu intensifi
cări în sudul Banatului. Cîmpia 
Dunării și Dobrogea. Tempera
turile minime vor fi cuprinse 
între —4 și +6 grade, mai cobo- 
rîte în estul Transilvaniei, iar 
cele maxime între +5 și .+15 
grade. Local, se va produce 
ceată în Transilvania si Mol
dova.

Emoțiile, bucuria de a fi pă
rinte l-au
Neagu, din
fiu pentru tatăl său și un pă
rinte pen ru copilul lui au ră
mas niște mandate poștale ex
pediate lunar la o adresă oare
care.

Alteori, nici atit. Există —

ocolit pe inginerul 
tot ce înseamnă ufi

tie. Artiștii oaspeți vor prezen
ta, pînă- la 21 martie, în sala 
Teatrului „Țăndărică“ din 
Victoriei, iar în zilele de 
24 martie la Constanța și 
galia, spectacolele pentru 
„Cenușăreasa“ și „Cum 
tă... la orice“, precum și 
colele pentru adulți 
spiegel“ și „Cum 
Petrușka“.

CRONICA

s-a

Calea 
23 și 
Man- 
copii 

se cin- 
specta- 
„Eulen- 
însurat

U.T.C.
Capitală oIeri a sosit în

delegație a Consiliului Nor
dic al Tineretului Liberal și 
Radical (N.L.R.U.), condusă 
de Olav Ljosne, președintele 
N.L.R.U., care, la invitația 
C.C. al U.T.C., va efectua o 
vizită în țara noastră. La so
sire, pe aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășul 
Nicolae Croitorii, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

Tn cadrul unei ședințe de lu
cru. organizată luni dimineață 
la Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, la care au par-, 
ticipat reprezentanți ai unor 
instituții culturale. științifice,

organizații obștești șl a! presei, 
au fost discutate măsurile pri
vind sărbătorirea în tara noas
tră a unor personalități de sea
nță ale culturii și artei. Sînt 
nume reprezentative care figu
rează în calendarul de aniver
sări recomandate de Consiliu] 
Mondial al Păcii. înscrise și pe 
agenda UNESCO din acest an, 
personalități care, prin activita
tea lor. au adus o contribuție 
importantă la îmbogățirea pa
trimoniului 
la apropierea și înțelegerea in
tre popoare.

Prin diverse manifestări, con
ferințe, simpozioane, seri lite
rare. muzicale etc.. — organi
zate in Capitală si în alte cen
tre culturale, vor fi marcate în 
tara noastră următoarele . ani
versări și comemorări : 10Ö de 
ani de Ia nașterea scriitorului 
american Jack London. 150 de 
ani de la nașterea, scriitorului 
satiric rus Mihail Saltîkov Sce- 
drin : 300 de ani de Ia nașterea 
Iui Ferenc Rakoczi II, scriitor și 
revoluționar maghiar ; 100 de
ani de la moartea poetu
lui bulgar Hristo Botev ; 400 
de ani de la moartea pictorului 
italian Tițian ; 100 de ani de Ia 
nașterea violoncelistului și di
rijorului spaniol Pablo Casals.

cultural al lumii,

Stabilirea 
loturilor

națiohale 
de fotbal

Ieri au fost stabilite loturile 
naționale de fotbal A și de ti
neret (23 de ani și 21 de ani), 
in vederea jocurilor internațio
nale. ne care le vor susține săp- 
tămina viitoare. Amintim 
miercuri 24 martie, in Capitală 
se va disputa meciul retur 
România — Franța, din prelimi
nariile J.O. Pentru această 
partidă a fost alcătuit un lot de 
17 jucători : Râducanu. Iorgu- 
lescu. Cheran. Dinu. Dobrău. 
Sandu Gabriel. Hajnal. Anghe- 
lini. Dumitru. lordănescu. Bb- 
loni. Romilă, Crișan. Dudu 
Georgescu, Kun. Lucescu și 
Zamfir. Jucătorii amintiți se vor 
reuni în Capitală, joi 18 martie.

în ajunul meciului cu echipa 
Franței. marți 23 martie, la 
Tirgoviște. selecționata de tine
ret — 23 de ani — a tării noas
tre va intilni formația similară 
a R. D. Germane. Din lotul 
nostru fac parte : Ioniță. Mora
rii. Purima. Negrilă. Grigoraș, 
Marin Florin. Smarandache. 
Mateescu. Cărpuci. Simionov, 
Ion Ion. Kaizer. Aelenei. Doru 
Ionescu. Marcel Răducanu. Pe- 
niu și Manea. A doua zi, 
miercuri 24 martie, lotul de ti
neret. sub 21 de ani, va juca 
în deplasare, cu formația de ti
neret a R. D. Germane. Pentru 
această întîlnire s-a stabilit ur
mătorul lot de jucători : Lung. 
Cristian. Zamfir. Dumitrescu, 
Constantinescu. Agiu, Ene. Onu- 
tan. Rîșnită. Custov. Petcu. Mol- 
dovan (F. C. Constanta). Grosu, 
Radu II. Vrînceanu si Florea.

„Turneul primăverii“ la box
comentat de 4 antrenori

Sîmbătă seara au fost 
verii“ Ia box, desfășurat 
Brăila. Iată ciștigătorii în 
Galați), T. Dinu (Dinamo 
teanu (Metalul), Gh. Vlad . .. ____  _______ ____ ,
C. Hajnal (Steaua), M. Nichitwv (Box Club Brăila), C. Chiracu (Box 
Club Galați), V. Croitoru (Steaua) și M. Simon (Dinamo-București).

Despre valoarea tehnică a turneului, despre felul în care a fost 
organizai, cît și despre unele „surprize“ apărute in unele meciuri 
am solicitat părerile a patru dintre antrenorii prezenți, cu elevii 
lor, în cele două orașe dunărene.

• LUCA ROMANO (Rapid) : 
..Turneu util. O singură obiec
ție : timpul foarte scurt pe care 
boxerii l-au avut la dispoziție 
pentru refacerea forțelor. Me
ciurile s-au desfășurat zilnic, 
fără pauze. Este, după părerea 
mea. o formulă de concurs prea 
dură. Să nu uităm că multi din
tre boxeri vin direct din sectoa
rele productive, că sîht, amatori 
și că au nevoie de un timp mai 
mare de odihnă.

Desigur, sîht afectat de în- 
frîngerea „elevului“ meu Anton. 
Este un boxer talentat și a de
monstrat mult_ curaj în meciul 
cu Calistrat 
l-a trimis pe 
la podea în 
seamnă mult 
nea că. in viitor. Anton va avea 
evoluții și mai bune. Am mai 
remarcat și o serie de tineri pu- 
giliști căre promit foarte mult: 
Dumitru Barbu (Cimentul Med
gidia), Zamfir Florea (Voința 
București). Nicolae Păun (Meta
lul Turnu-Severin), Marin Vi
șan (Oțelul Tîrgoviște), Andrei 
Pleșa (U.M.T. — Timișoara) și 
alții“.

• ȘERBAN NEACȘU (Steaua): 
„Asemenea turnee demonstrea
ză că boxul nostru are rezerve 
de tineri talentați și îi impun

desemnați cîștlgătorii „Turneului prlmă- 
timp de cinci zile in orașele Galați și 
ordinea categoriilor : I. Ganea (Box Club 
București), N. Popa (Metalul), M, Ploieș- 
(Muscelul), C. Cutov (Dinamo București),

Cutov. Faptul că 
Cutov de două ori 
repriza a 2-a în- 
și-mi dă certitudi-

atenției publice. Deci, 
„Turneul primăverii“ 
bun prilej de afirmare _ . 
tului. în general pot spune, că. 
aici, la Brăila, meciurile au avut 
un nivel tehnic corespunzător și 
arbitrajele, cu unele excepții 1, 
au fost satisfăcătoare. Aș aduce 
însă citeva critici organizatori
lor. Deși apreciez mult activita
tea pugilistică din acest oraș 
(orașul meu natal!), îmi exprim 
părerea că organizarea turneu
lui ar fi putut fi mai bună. Mă 
refer, în primul rînd, la ospita
litatea conducerii Box-clubului 
Brăila. în primele zile ale tur
neului, de exemplu, oaspețiloi 
nu le-a fost permis accesul în 
sala de antrenament, la cîntar. 
la baie etc. Mănușile puse la 
dispoziție concurentilor, fiind 
mănuși vechi, de reformă, au 
pricinuit acestora numeroase 
contuzii. în sala devenită neîn
căpătoare. spectatorii au stat pe 
jos, în jurul ringului, impiedi- 
cînd accesul spre locul de con
curs. Iată cîteva minusuri, care 
puteau fi evitate, cu atît 
mult cu cît brăilenii sint 
poscuți pentru ospitalitatea 
spiritul lor organizatoric“.

cred că 
este un 
a tinere-

mai
cu

oi

Trofeul „Carpați“ la handbal
BAIA MARE (prin telefon). 

Jucătorii primei reprezentative 
ă României nu au reușit 
cîștige in fața Ungariei, 
care au terminat la egalitate 
19—19 (10—10). Radu Voina a 
avut, e drept, victoria în mînă. 
cum se spune, dar în ultimele 
secunde de joc a ratat o arun
care de la 7 metri. Nu atunci 
insă s-a pierdut victoria. Hand- 
baliștii noștri au condus cu 10 
minute înainte de final eu 
18—14, moment din care, con- 
siderînd succesul deja asigurat, 
nu s-au mai concentrat, au 
jucat neatent, comitînd în a- 
tac și apărare numeroase gre
șeli. Antrenorii Nicolae Nedeî 
și Oprea Vlase trebuie să 
gă. concluziile de rigoare... 

primul joc al etapei 
selecționata secundă 

noastre (excelent,

în 
ieri, 
țării

să 
cu

tra-

de 
a 

din

AMWIÂN
Campionatele balcanice de 
s-au încheiat la Mavro- 

vo (Iugoslavia) cu disputarea 
probelor alpine. în concursul 
seniorilor, schiorul român Ale
xandru Manta s-ă clasat pe lo
cul trei la slalom special și pe 
locul 5 la slalom uriaș. La sla
lom special juniori, Portik 
Csaba (România) a ocupat locul 
3, iar la slalom uriaș junioare, 
Aurelia Nițu s-a situat pe lo
cul 4. în ansamblu, balcaniada 
schiorilor a fost dominată de 
sportivii bulgari, care au cîști- 
gat 8 titluri de campioni. Echi
pa română a obținut o meda
lie de argint și 5 de bronz.

București, are filele înnegrite de 
nenumăratele popasuri prin 
șantierele de construcții din 
țară. A fost la Botoșani și Pi
tești, la Bicaz și Arad, la Zim- 
nicea, la Tulcea, la Brăila, Ga
lați, acum e în Capitală, iar 
această bogată „excursie“ nu i-a 
luat decît doi ani 1 Atit are și

COPIII CU UN SINGUR PĂRINTE
fi tn nici 
asemenea 
inginerul 

de atelier

erorile printr-o nemărginită na
ivitate, dă pe seama vîrstei acte 
lipsite de răspundere 1

„Tinerețea nu poate 
un caz o scuză pentru 
fapte — tmi spune 
Vasile Roșianu, coleg
cu D.N. Aud pentru prima dată 
că Dorel nici nu-și cunoaște co
pilul și lucrul acesta mi se pare 
aproape incredibil. Am trei copii, 
m-am căsătorit în anul trei de 
facultate, soția era și ea stu
dentă, iar primul nostru copil 
s-a născut în aceeași perioadă 
în care s-a născut și Mihai. 
Eram caraghios de emoționat la 
gîndul că voi deveni tată și. ca 
mine, probabil sint cei mai 
multi tineri“.

aflu de la un judecător — o se
rie de colindători prin între
prinderile și șantierele țării, 
care „migiează“ perpetuu în 
speranța că vor scăpa pînă și de 
obligațiile materiale pe care le 
au față de copiii lor. Zăbo
vesc într-un loc pînă să 
îi ajungă din urmă somația de 
a-și respecta obligația minimă 
și elementară față de cei cărora 
le-au dat viată, dispar apoi ca 
să reapară la cîteva zeci de ki
lometri, își consumă zilele în- 
tr-o rușinoasă fugă de răspun
dere Cartea de muncă a lui 
Scripcă Dumitru, aflat încă, 
săptămîna trecută, la întreprin
derea de construcții-montaj

Rodica, fetița pe care a părăsit-o 
la o lună după ce' se născuse. 
De atunci, trei semne de „afec
țiune“ : o ilustrată pe care a 
mîzgălit cîteva cuvinte și două 
mandate poștale : unul de 25 
(douăzeci și cinci) de lei, altul 
mai generos, de două ori pe 
atit, adică cincizeci de Iei.

— Credeți că se _poate 
doi ani de zile cu

— Nu am avut 
dar să știți are și 
socrii...

Numai el nu 1 
medie pe lună aproape 
mii de lei. Mai e nevoie să cal
culăm cît reprezintă „contribu
ția“ cu care a înțeles în 24 de

trăi
75 de lei ?

posibilitate.
soția grijă și

Primește în
două

nia mea, marele cîștig cu care 
se îmbogățește boxul românesc 

.Doresc ” ...... . "
bună a 
neul de 
(Metalul 
ghe (Cîmpulung Muscel), Nico
lae Deca (Electroputere — Cra
iova), Constantin Nap 
Română) ‘ “ ' ' ' ' 
vul meu. 
élément.

să subliniez evoluția 
cltorva boxeri in tur
la Galați : Nicu Popa 
București), Vîad Gheor-

. (Bocșa
și Gheorghe Niță, ele- 
finalist al turneului, un 
cred, de perspectivă“.

nou, portarul 
vins Bulgaria 
(11—6). în cealaltă întîlnire a 
etapei, Iugoslavia a dispus cu 
23—21 (12—12) de R.D. Germa
nă, după un joc frumos, curat, 
aplaudat cu dărnicie de public.

Miine, (n.r. azi) cea de-a 
XVI-a ediție a „Trofeului Car
pați“ se încheie odată cu dis
putarea ultimelor trei jocuri : 
Iugoslavia — Bulgaria. Româ
nia B — Ungaria, România — 
R.D. Germană. înaintea aces
tor partide, prima selecționată 
a noastră e, practic, câștigătoa
rea trofeului, ea avînd 7 punc
te și un golaveraj de plus 18, 
urmată î 
lecționata 
puncte i 
plus 4.

Munteanul a în- 
Ia scorul de 19—13

în clasament de se- 
i Iugoslaviei cu 5 
și un golaveraj de

DUMITRU VIȘAN

• Campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa B) se 
va desfășura între 18 și 27 mar
tie în Elveția, reunind următoa
rele echipe : România, Olanda, 
Norvegia, Italia. Iugoslavia, Bul
garia, Japonia și Elveția. în pri
mul meci, echipa României va 
intilni joi, 18 martie, la Biel, 
selecționata Japoniei.

• Turneul internațional de 
tenis de la Hampton (Virginia) 
s-a încheiat cu victoria lui 
Jimmy Connors, care l-a între
cut în finală cu 6—2, 6—2, 6—2 
pe Uie Năstase.

luni să își onoreze titlul de 
părinte i

Dincolo de acest aspect, al a- 
portului 
esențial, 
relația 
prezența 
față de băiatul sau fata care îi 
poartă numele nu se echiva
lează în monedă, ci în afecțiu
ne, răbdare, căldură, grijă, 
răspundere. Răspundere pentru 
cum crește, dar mai ales pentru 
cum se formează copilul, pen
tru ce deprinde, pentru cum se 
comportă. Pedagogi, 
medici sînt unanimi în 
familiei primul loc în ierarhia 
sistemului educațional, socotind 
contribuția acesteia 
Ei, copiii „cu un singur părinte“, 
vor fi. peste cițiva ani, obligați 
să răspundă unor pretenții so
ciale de mare și îndreptățită 
exigentă. Dc felul cum vor răs
punde 
înainte 
le-au 
cația. Nimeni 
corda „dispensă1 
de părinte, mareînd prin 
ță răspunderile pe care 
plică ea. nimeni nu are 
să lunece pe lingă o 
morală. încercînd s-o amăgeas
că prin niște meschine „ofran
de“ lunare.

material, rpmîne altul, 
determinant, pentru 

pe care o discutăm : 
părintelui. Datoria lui

sociologi, 
a acorda

decisivă.

trebuie să dea seamă, 
de toate, cei care 

început viața și edu- 
nu-și poate a- 

,“ de la condiția 
absen- 
le im- 
dreptul 
datorie

• NICOLAE NEGREA (C.S.M. 
Sibiu) : „Mă bucură foarte mult 
afluența de centre noi, sau mai 
vechi, de box care au ținut să-și 
trimită reprezentanții la turneu. 
Am aflat aici, la Galați, că box 
se face și la Satu Mare, și la 
Miercurea Ciuc, și la Arad, și 
la Tîrgoviște și la Sfîntu Gheor
ghe. Concluzia : turneul a pri
lejuit atit afirmarea unor tineri 
boxeri, cit și afirmarea unor 
tineri antrenori. Este, după opi-

• ION 
„Publicul 
cunoscător al boxului. Organiza
rea turneului la Galați 
Brăila este o măsură 
Federației, deoarece s-a 
astfel, să se facă o bună 
gandă acestui sport în 
tinerilor din cele două 
tineri care, în ultimul __ „,
parcă nu mai aveau apetit să 
se apuce de practicarea boxului. 
Păcat însă că unii spectatori 
gălățeni, destul de puțini, au 
avut o comportare necivilizată. 
Actele de huliganism nu au ce 
căuta la o gală de box, ca, de 
altfel, la nici un spectacol spor
tiv. Revenind la turneul pro- 
priu-zis, consider că a fost un 
bun „test“ înaintea competiției 
internaționale ce o va găzdui 
țara noastră in luna aprilie: 
„Centura de aur“. Sint de pă
rere ca, în viitor, turneele să se 
desfășoare după sistemul olim
pic sau al „europenelor“, avîn- 
du-se în vedere numărul măre 
de participanți (un exemplu: 
la categoria semiușoară au fost 
înscriși în concurs 32 de bo
xeri 1 !). Părerea mea este că 
formula de desfășurare poate fi 
îmbunătățită. S-au remarcat, în 
cadrul turneului, o serie de ti
neri talentati. Nu am să-i nu
mesc pe toți, aici. Ei sînt nu
meroși. O subliniere 
merită însă Ion Mantu un tînăr 
pugilist cu evoluție 
despre care se va vorbi nu peste 
mult timp, la

CHIRIAC (Steaua) : 
gălățean este un bun

Declarații 
TEODOR

și la 
bună a 
reușit, 
propa- 
rindul 
orașe, 
timp,

specială

excelentă

modul elogios“.

consemnate de 
POGOCEANU

începe sezonul
de tenis în aer liber

CRITERIUL DE PRIMĂVARA

S-a încheiat un sezon bogat 
indoor, ne pregătim pentru 
un sezon și mai bogat în aer 
liber. Prima manifestare de 
amploare este „Criteriul de 
primăvară“, programat între 
5—11 aprilie, la București și 
la care vor participa, practic, 
toți tenismenli noștri frun
tași, circa 300, fete si băieți, 
categoriile seniori si juniori. 
In vederea acestor confrun
tări se reîntorc si Sportivii 
care au participat la turnee 
peste hotare. întrecerile se 
constituie și într-un test în 
vederea alcătuirii loturilor 
naționale.

CAMPIONATUL PE ECHIPE

Intre 12—ÎS aprilie se des
fășoară, tot in București, tu
rul campionatului pe echi
pe, seria l, la care iau parte 
echipele Steaua, Dinamo, 
Progresul, Construcții, Dina
mo Brașov și Politehnica 
Cluj-Napoca. Reunind pe 
fruntașii tenisului nostru în
trecerile sint un bun prilej 
pentru verificarea componen- 
ților loturilor naționale pen
tru care se anunță un sezon 
internațional bogat și, în 
primul rînd, confruntările 
din cadrul noii ediții a „Cu
pei Davis".

CAMPIONATELE INTERNA
ȚIONALE ALE ROMÂNIEI

După o întrerupere de mai 
multi ani — mai exact, ulti

ma edifie a avut loc în 1968
— se reia o competiție de 
mare anvergură care, sperăm 
că va consolida prestigiul te
nisului românesc — in circui
tul marilor turnee europene
— Campionatele internațio
nale ale României — care 
sint prevăzute intre 19—25 
aprilie. Federația de specia
litate — după cum ne-a in
format tovarășul Alex. Lăză- 
rescu, secretarul general al 
F.R.T. — a adresat invitații 
federațiilor similare dintr-o 
scrie de țări cu tenis foarte 
dezvoltat printre care Ceho
slovacia, Suedia, Anglia 
Franța, Italia, Iugoslavia. 
R.F. Germania etc. De ase
menea, se duc tratative cu o 
serie de mari jucători care 
sint angrenați, in prezent, in 
circuitele din S.U.A.

„CUPA DAVIS"

Faptul că n-am promovat 
prea sus in ultimele ediții ale 
„Cupei Davis". face ca echipa 
României să reia lupta de la 
etapele preliminare. Astfel, 
prima confruntare este pro
gramată pentru perioada de 
30 aprilie—2 mai, la Viena, 
unde llie Năstase și coechi
pierii săi vor intilni formația 
Austriei. Dacă echipa noastră 
se va califica — avem toate 
motivele să sperăm într-un 
rezultat favorabil — ea va 
intilni, în următorul tur, pe 
„cupmanii" Angliei, la East- 
bourne. intre 20—22 mai.

CEA MAI MARE COMPETIȚIE DE MASA PENTRU TINERI ■ 
„CUPA SCINTEII TINERETULUI" SE PREGĂTEȘTE DE START

Ne face o deosebită plăcere — în calitate de organizatori 
directi — să anunțăm că in cea mai mare competiție de masă 
pentru tenis, dotată cu „Cupa Scînteii tineretului“ startul se 
va da tot in luna aprilie, odată cu sosirea primăverii. Orga
nizate. ca și anul trecut, la trei categorii de virstă: atit pen
tru fete, cit și pentru băieți : 11—14 ani ; 15—18 si 19—25 ani. 
întrecerile celei de-a treia ediții se vor bucura de o pârtiei- 
pare și mai largă : 100 000 la prima ediție. 1974 (la o singură 
categorie) 200 000 la ediția a doua, 1975 (la trei categorii de 
virstă). Se preconizează unele îmbunătățiri ale Rcgulamen- 
tului de desfășurare. Dar, alte amănunte despre competiția 
care a produs un viu interes si un ecou puternic in rindurile 
tinerilor dornici să practice „sportul alb“, se vor publica la 
rubrica noastră. în numerele următoare cînd vom comunica 
și datele de desfășurare a celor patru etape ale competiției.

C. V.



Evoluția situației din Liban
• UN GRUP DE OFIȚERI A ADRESAT PREȘEDINTELUI SULEIMAN 
FRANGIEH UN ULTIMATUM, CERlNDU-l SA DEMISIONEZE
• PARTIDUL FALANGELOR LIBANEZE Șl PARTIDUL NAȚIONAL...... ..... .......... . ........ FAjA D£ PREșECjINTElBLIBERAL ȘI-AU EXPRIMAT SPRIJINUL 

FRANGIEH

tuni, un grup de 30 de 
teri dintr-un regiment de 
mando al armatei libaneze au 
adresat președintelui Suleiman 
Frangieh un ultimatum cerin- 
du-i să demisioneze pină 
ora 12,00 G.M.T.

După expirarea acestui 
men, colonelul Rauf Abdel 
mad, șeful acestui grup, a 
chemat la palatul 
aflat în localitatea 
11 km de Beirut, 
timp, agențiile de 
nalau că o coloană 
care se îndrepta spre 
din direcția sud-est a 
la cîțiva kilometri de 
prezidențial. Un comunicat dii-

șese profesii noi. De 
altfel, aici funcționea
ză, in prezent, școli 
profesionale care pre
gătesc viitoarele cadre 
calificate și specialiș
tii ce vor deservi in
stalațiile moderne ale 
combinatului.

La Erdenet se con
struiește cu hotărire. In 
primele 
acelora, 
că plină 
află la 
de-al 
economic al 
liei, se 
ziastele 
ale tinerilor construc
tori. hotărîți să întrea
că prin proporții și 
grandoare epopeea 
Darhanului. oraș al ti
neretului, intrat în cel 
de-al doilea deceniu 
de existență. în zona 
noului oraș, echipele 
de geologi continuă să 
prospecteze subsolul in 
căutarea altor comori 
necunoscute încă, în 
vreme ce constructo
rii înalță schelele și 
lucrează la ridicarea 
principalelor obiective 
ale combinatului, sapă 
galerii și. împreună cu 
edilii, ridică din teme
lii o așezare nouă.

„Comorile dc la Er
denet — spun cu min- 
drie constructorii, al 
căror număr a ajuns 
in prezent la aproape 
15 000, dar a căror me
dic de virstă este sub 
20 de ani — capătă ade
vărata 
acum, 
mului, 
munca 
gație 
mongol.

nectează Erdenetul la 
sistemul energetic na
țional, apeductul ce va 
furniza anual instala
țiilor combinatului pes
te 60 milioane mc 
apă, șoseaua Darhan- 
Erdenet. au fost ata
cate lucrările de con
strucție a primei in
stalații pentru extrac
ția de minereuri de 
fier, cupru și molib
den. cu o capacitate 
anuală de producție de 
16 milioane tone, iar 
în primele luni ale 
acestui an incepe con-

pitorești si mai 
din Mongo-

mai 
moderne 
lia

Se află 
denet, in 
cea mai mare platfor
mă industrială a Mon
goliei. Despre o isto
rie propriu 
șuiui nu se 
decit de 
Primele ei 
fost scrise

' care au descoperit sub 
calota de piatră din

Nu știu cîți mon
goli au fost la Erdenet 
— „Muntele Comori
lor“ — dar este sigur 
că denumirea a căpă
tat valoare de simbol 
în eforturile întregului 
popor de a construi 
Combinatul de exploa
tare și înnobilare a 
minereurilor de cupru 
și molibden — cel mai 
mare obiectiv al actua
lului plan cincinal de 
dezvoltare a Mongo
liei socialiste.

Erdenet nu este. <le 
fapt, nici un oraș 
vechi, și nici o stră
veche așezare la con
fluența unor drumuri 
comerciale sau coline, 
unde să se fi perin
dat secole de civiliza
ție diferite, apuse sau 
distruse de tumultul 
istoriei, nu își datorea
ză gloria întinderii ori 
numărului copleșitor al 
locuitorilor. „Muntele 
Comorilor“ este astăzi 
mai mult decit 
nume de legendă 
spunea în urmă cu 
teva veacuri că Ia 
ciorul masivului și
împrejurimi există ine
puizabile resurse de 
tuberoză, malachit și 
iazurit), este o așeza
re care a apărut in ul
timii doi ani și se dez
voltă vertiginos, sinte- 
tizind in mod fericit 
preocupările poporului 
mongol pentru dezvol
tarea continuă a țării, 
un oraș care prin con
cepția sa arhitectonică 
și rolul ce i-a fost re
zervat va deveni in 
perspectiva anilor vii
tori unul dintre cele

aicl, la Er- 
construcție

fuzat 
trolat 
Ahdab, care s-a proclamat „gu 
vernator militar provizoriu a 
Libanului“ precizează că cele 
două mișcări militare care se 
opun președintelui Frangieh au 
hotărît să formeze o „mișcare 
unică“.

Pe de 
litic al 
Libaneze 
declarație în care își exprimă 
sprijinul față de președintele 
Frangieh și se opune ideii în
lăturării lui prin forță sau a 
demiterii. Aceeași poziție a 
fost adoptată și de Partidul 
Național Liberal.

încheierea Conferinței naționale

blindate 
capitală 

staționat 
palatul

ofi- 
co-

altă parte, Biroul Po- 
Partidului Fai an gelor 
a dat publicității o

de postul de radio con 
de generalul Aziz A

la

ter- 
Sa- 
fost 

prezidențial 
Baabda, la 
în același 

presă sem- 
de

un 
(se 
ci- 
pi- 
în

-zisă a ora- 
poate vorbi 
citi va ani. 
capitole au 
de geologi,

rînduri ale 
a căror inun
de dăruire se 
temelia celui 

doilea centru 
Mongo- 

găsesc entu- 
detașamente

PE HARTA MONGOLIEI

La Lisabona a luat sfîrșit Con
ferința națională a Partidului 
Comunist Portughez. în cursul 
lucrărilor a luat cuvîntul secre
tarul general al partidului, Al
varo Cunhal. care a arătat că, 
in. preajma alegerilor pentru a- 
dur.area legislativă (programate 
pentru 25 aprilie), situația inter
nă a Portugaliei se caracterizea
ză prin două tendințe : pe de o 
parte, forțele reacționare în
cearcă să-și restabilească domi
nația economică și politică ; pe 
de alta, forțele democratice, în
tregul popor își intensifică ac
țiunile pentru apărarea cuceri
rilor revoluționare. Alvaro Cun
hal a apreciat că. in prezent, 
procesul destrămării forțelor 
de dreapta, al izolării lor este 
tot mai pregnant. Pe de altă 
parte — a spus el — are loc o 
regrupare a forțelor antifasciste 
și populare. Se creează un larg 
front al forțelor politice, milita
re și obștești, capabil să asigure 
continuarea procesului 
tic.

Abordînd problema 
partidelor politice cu

democra-

unității 
Mișcarea

ROMÄNIA LA TÎRGUL 
INTERNATIONAL 
DE LA LEIPZIG

Forțelor Armate și a dezvoltă
rii relațiilor dintre partide. Ai
varo Cunhal a subliniat că 
semnarea la 26 februarie a acor
dului constituțional reprezintă 
un eveniment de deosebită im
portantă. A fost confirmat ast
fel — a spus el — rolul forțelor 
armate in apărarea democrației 
în Portugalia. Partidul Comunist 
— a continuat secretarul gene
ral — consideră excepțional de 
importante realizarea înțelegerii 
reciproce și stabilirea unor ac
țiuni comune ale forțelor de
mocratice. îndeosebi ale comu
niștilor și socialiștilor. Alvaro 
Cunhal a relevat că este ne
cesară pregătirea unei platforme 
în vederea formării unui gu
vern democratic, la care să par
ticipe și reprezentanți ai forțe
lor armate.

Delegații la conferință au a- 
doptat în unanimitate programul 
electoral al P.C. Portughez, care 
lansează un apel in direcția în
frângerii forțelor reacționare și 
de dreapta la consultarea de la 
25 aprilie, a dobîndirii majori
tății de către forțele de stinga, 
majoritate menită să asigure 
formarea unui guvern de stin
ga. cu participarea P. C- Por
tughez.

Aspect din timpul amplei 
demonstrații revendicative a 
funcționarilor, care a avut loc 

recent la Paris

La Geneva a fost dat publicității raportul anual al Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru 
la situația economiei țărilor

Europa (C.E.E./O.N.U.) cu privire 
lumii occidentale în 1975.

DUPA ALEGERILE CANTONALE

DIN FRANȚA

ca 
că 
in
a

Experții comisiei desprind 
principală concluzie faptul 
în țările Europei occidentale, 
S.U.A. și Canada economia 
funcționat cu 10 la sută sub ca
pacitatea ei, iar în stadiul ac
tual nu se poate întrevede mo
mentul unei folosiri a întregii ei 
capacități. In zona menționată 
— se arată în raport — „rece
siunea s-a agravat în asemenea 
măsură. îneît, chiar cu ritmuri 
de creștere superioare tendințe
lor actuale, va fi nevoie de mult 
timp pentru a se redresa activi
tatea economică și neutru folosi
rea forței de muncă la un nivel 
normal“.

Pentru anul acesta, creșterea 
economică a tarilor vest-euro
pene nu se așteaptă să fie mai 
mare de 3 la sută — fată de 5 
la sută, in medie, în deceniul al

Orientarea spre stinga
a corpului electoral

apreciazâ că 
noi recesiuni 

urmeze unei 
redresare sau 
stagnări pre- 
preocupe gu

apropierea masivului 
Erdenet bogate zăcă
minte de cupru și mo
libden. Au urmat apoi 
constructorii — tineri 
de toate profesiile, in
gineri și specialiști — 
aproximativ 10 000. so
siți aici de la Ulan 
Bator, Darhan și clin 
alte regiuni ale țării. 
Lucrările de construc
ție a combinatului și, 
concomitent, a orașu
lui se desfășoară in 
ritm alert. Constructo
rii au dat pină in pre
zent în exploatare ter
mocentrala, fabrica de 
materiale de construc- 

mecanică, 
feroviară

ții, uzina 
magistrala 
Salhit-Erdenet. linia de 
inaltă tensiune de 
22 000 volți, care co-

struirea combinatului 
de înnobilare a mine
reurilor extrase.

Planurile de perspec
tivă înscriu construi
rea la Erdenet a unor 
ramuri ale industriei 
ușoare și alimentare, 
care vor include în cir
cuitul economic al ță
rii, pe baza utilizării 
materiilor prime loca
le. noi regiuni.

Paralel cu lucrările 
de construcție a com
binatului, se lucrează 
intens la construirea 
de locuințe, școli, spi
tale. grădinițe, a altor 
edificii cu destinație 
social-culturală. La Er
denet, ca și la Darhan 
și la Ulan Bator, ara- 
rații, foștii crescători 
de animale, își insu-

lor strălucire 
în anii socialis- 

innobilate de 
plină de abne- 
a poporului

M. CHEBELEU

Standul românesc consacrat 
industriei constructoare de ma- 
șini-unelte din 
internațional de 
la Leipzig a fost 
Gerhard Weiss, 
al Consiliului
R.D.G. El a elogiat exponatele 
românești și a subliniat posibi
litățile reale de adîncire și di
versificare a cooperării și spe
cializării intre R.D.G. și Româ
nia in domeniul construcției de 
mașini-unelte.

Au fost de față Constantin 
Niță, ambasadorul României în 
R.D.G., și Mircea Badică. șeful 
Agenției comerciale romàne din 
Berlin.

cadrul Tirgului 
primăvară de 

vizitat, luni, de 
vicepreședinte 

de Miniștri al

o oc notes
DRAMA EMIGRĂRII
DRAMA REMIGRĂRII

puțin timp in urmă, miniștrii muncii

NIGER

Tentativă de lovitură 
de stat- dejucată

în noaptea de duminică spre 
luni, in Niger a fost dejucată o 
tentativă de lovitură de stat 
care viza răsturnarea guvernu
lui, a anunțat șeful statului, 
Seyni Kountche, intr-un comu
nicat difuzat de postul de radio 
Niamey. preluat de agențiile in
ternaționale de presă. Tentativa 
a fost condusă de maiorul Ba- 
yere Moussa. fost ministru in 
guvernul remaniat luna trecută. 
După intervenția promptă a for
țelor ' armate, conducătorul ten
tativei și persoanele implicate 
au fost arestate, iar 
stabilită.

Seyni Kountche 
populației un apel 
cere păstrarea calmului și res
pectarea cu strictețe a instruc
țiunilor stabilite de guvern. Au 
fost introduse interdicții de cir
culație pe timpul nopții intre 
orele 19,30 și 06.30.

Un comunicat difuzat de pos
tul de radio Niamey invită, to
todată, populația să-și reia ac
tivitatea normală.

situația re-

a adresat 
prin care

• GUVERNUL ISRAELIAN 
a hotărît, duminică, majorarea 
in medie cu 25 la sută a prețu
rilor la unele alimente, la com
bustibili și transportul in co
mun. Totodată, cabinetul a de
cis devalorizarea lirei israelie- 
ne cu 2 la sută — cea de-a opta 
măsură de acest gen luată înce- 
pind din iunie 1975.

Potrivit agenției United Press 
Internațional, creșterile de pre
țuri anunțate adaugă noi sar
cini fiscale locuitorilor acestei 
țări, care au de plătit cele mai 
mari impozite din întreaga 
lume.

Întruniți la Paris cu __  .. . .. ..
din cele 24 de țări membre ale Organizației, pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică (O.E.C.D.) „au acceptat să studieze 
problemele puse muncitorilor migrawți de recesiunea și șo
majul care afectează țările industrializate", după cum se ex
primă comunicatul final, citat de agenția France Presse. Este 
o frază-cheie intr-un comunicat vag. Dar ea conține tot sau 
aproape tot adevărul. „Au acceptat să studieze“... Așadar, după 
două decenii de la apariția fenomenului de masa al emi
grării in căutare de muncă („cea mai mq.re migrație a po
poarelor din cursul istoriei“ — cum a fost, pe drept cuvînt 
denumită), abia se acceptă studierea problemelor. Ce-și vor fi 
spus cei 13 milioane de muncitori „oaspeți" — termen eu
femistic prin care sînt disociați de rest — aflați la muncă 
numai in țările Europei occidentale, la aflarea acestei 
tați“? S-ar putea ca. neobișnuiți cu...................... ...
nicatelor de acest fel, o parte din .. ,
ranța că situația lor. se va îmbunătăți. Cert este însă că cei 
mai mulți au ridicat, pur și simplu, din umeri. Căci cea de-a 
doua parte a frazei citate nu face decit să sporească, nedu
merirea creată la început. Vor fi studiate, se spune, ..pro
blemele puse... de recesiune și șomaj". Se Înțelege, oare, că 
pină la declanșarea crizei, fenomenul imigrației nu a ridicat 
nici un fel de probleme ? Sau că acestea au fost soluționate 
in întregime, definitiv și în mod ideal? Sau că nu se au in 
vedere decit efectele agravante adăugate de criză? Misterul 
poate fi elucidat dacă analizăm scopul, reuniunii și felul cum 
a fost atins. In această privință, lucrurile sint clare. Îngrijo
rate de soarta resortisanților lor plecați la lucru in țările 
dezvoltate, de implicațiile negative ale acestui exod asupra, 
propriei lor dezvoltări și de dificultățile pe care le prezintă 
reîntoarcerea și reintegrarea lor în' viața economico-socială 
a patriei, statele „exportatoare" de forță de muncă au propus 
instituirea unui „mecanism special, pentru facilitarea înapoie
rii muncitorilor migranți".

Avind in vedere problemele complexe pe care, le ridică mi- 
grația, țări ca Turcia și Portugalia se pronunță pentru abor
darea. acestora intr-o perspectivă măi îndelungată și elabo
rarea unei strategii a dezvoltării, prin care migrația să nu 
mai revină forței de muncă, ci mijloacelor de producție. In 
principiu, așa cum a demonstrat și reuniunea de la Paris, 
asupra acestor idei generale toată lumea este de acord. Di
vergențele apar insă atunci cind este vorba de aplicarea in 
practică a unor măsuri îndreptate în acest sens, Astfel, in 
comunicat nu se face nici o mențiune Cu privire la propu
nerea de a se crea un Țond de finanțare pentru repatrierea 
muncitorilor străini și reintrarea lor în viața activă din țara 
de origine. Țările dezvoltate sînt preocupate în prezent de 
a găsi remedii șomajului masiv care afectează pe proprii lor 
cetățeni. Că ponderea șomajului in rindul imigranților este 
mult mai mare decit media națională, aceasta: este o pro
blemă secundară, care poate aștepta. Numai „studierea pro
blemelor" (de ce o fi necesar să fie studiate cind toată lumea 
le cunoaște ?) .va necesita, potrivit secretarului general al 
O.E.C.D.. între șase luni și un an. Cili între timp îi expiră 
viza de sejur sau i se desface contractul de muncă, zeii 
să-l aibă in pază ! Căci pe poarta prin care pătrund fluxurile 
emigrației, se poate intui tot mai clar avertismentul dat de 
Danie in Divina Comedie : „Să lase-orice speranță cel ce intră"

7-lea. Producția industrială în 
principalele țări occidentale in
dustrializate. care a fost, in 1975, 
cu 15 pină la 17 la sută sub ni
velul mediei anilor precedenta 
va atinge in 1976 cu greu nive
lul anului 1973.

C.E.E./O.N.U. 
„riscurile unei
care ar putea să 
scurte perioade de 
posibilitatea unei 
lungite trebuie să 
vernele respective, ca și riscu
rile unei inflații persistente“.

în raport se • precizează că 
rata medie a inflației in tarile 
capitaliste ale Europei a fost, 
anul trecut, de 13 la sută, dar 
ea s-a ridicat pină la 28 la sută 
în Marea Britanie și Irlanda și 
pină la 25 la sută în Italia.

Relevând faptul că. in gene
ral. șomajul a atins niveluri re
cord in țările Europei occiden
tale. raportul. ridică pentru pri
ma dată problema „exportului 
șomajului“, mțelegîndu-se. prin 
aceasta, 
origine ■ 
Astfel, 
decurs 
500 000 < 
veția — 144 000, iar Austria — 
58 000.

Totodată, raportai mențio
nează că situația economiei 
rilor in curs de dezvoltare 
înrăutățit în 1975. Datoriile 
rilor în curs de dezvoltare 
acumulează, iar puterea de cum
părare a veniturilor realizate de 
ele din export se depreciază. 
ceea ce limitează capacitatea lor 
de import și posibilitățile lor de 
a investi pentru dezvoltare.

. trimiterea în tara de 
a muncitorilor imigranți.

R.F.G. a „exportat“. în 
de doi ani. aproximativ 
de muncitori străini. EI-

tă- 
s-a 
fa
se

Cel de-al doilea tur de scru
tin al alegerilor cantonale din 
Franța, desfășurat duminică, a 
confirmat orientarea spre stin
gă a corpului electoral. Astfel, 
formațiile politice ale Uniunii 
Stîngii au obținut 50,9 la sută 
din cele 6 296 989 sufragii ex
primate. Repartizarea voturilor 
pentru aceste partide a fost ur
mătoarea : Partidul Socialist 30,9 
la sută (1 949 902 voturi) ; Parti
dul Comunist 17,4 la sută 
(1 097 611) ; Mișcarea Radicalilor 
de Stingă 2,6 la sută (169 928).

Forțele favorabile majorității 
guvernamentale au obținut 49,1 
la sută. Dintre principalele 
grupări ale actualei 
rități guvernamentale, 
nea Democraților pentru Re
publică a obținut 11,8 la 
sută din voturi, Mișcarea Radi
calilor Independenți, 8,2 la sută, 
Centru Democrație și Progres, 
1,6 la sută.

O statistică înglobind rezul
tatele celor două tururi de scru
tin în 1 854 de cantoane (din 
1 863) arată că Partidul Socialist 
a obținut 519 posturi de consi
lieri generali, Partidul " 
nist : 249, Republicanii 
pendenți : 186.

Cifrele definitive privind re
partiția consilierilor generali în
tre majoritatea guvernamentală 
și formațiile politice ale Uniunii 
Stîngii vor fi cunoscute, mier
curi, după alegerea președinți
lor consiliilor generale, cind 95 
de aleși reprezentând diverse 
grupări de stingă își vor preciza 
opțiunile.

majo- 
Uniu-

Comu- 
Inde-

U.D.R. : 181.
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DELEGAȚIE ECONOMICA 
ROMÂNA IN PORTUGALIA
• ÎN CONFORMITATE cu 

protocolul Comisiei mixte gu
vernamentale româno-portu- 
gheze pentru comerț și coope
rare. semnat la București in 
decembrie 1975, o delegație e- 
conomică română condusă de 
Marin Trăistaru, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 

economice inter- 
inceput la Lisa- 

vederea in-

și cooperării 
naționale, a 
bona convorbiri în 
cheierii unor contracte și înțe
legeri economice in domenii de 
interes reciproc.

• LA 15 MARTIE A AVUT 
LOC o ședință a Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, in cadrul 
căreia au fost examinate și ra
tificate acordurile polono-vest- 
germane. Aceste acorduri con
venite de 
Ilelmut 
semnate 
tombrie 
vizitei 
nistrului de externe, Hans Die- 
trich-Genscher, reprezintă o 
completare a Tratatului din de
cembrie 1970 dintre Polonia și 
R.F.G.

Procesul de ratificare de că
tre Parlamentul de la Bonn a 
acestor documente s-a încheiat 
vineri. 12 martie, prin votul una
nim al Bundesratului.

Edward Gierek și 
Schmidt la Helsinki și 
la Varșovia, la 9 oc- 
anul trecut, eu prilejul 
vicecancelarului și mi-

MARȚI, 1« MARTIE

ROZ : 
13,30; 
(orele

SOACRA : Festival (orele 9,30; 
11.30; 13,30: 16; 18,15; 20,15).

1NCA NU E SEARA : Victoria 
(orele 9,30; 11.30; 13,30; 16; 18; 20).

ARBORELE CU FRUNZE 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 
16; 18,15; 20.30): Favorit
11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Sala Palatului (orele 17,15: 20,15); 
Patria (orele 9,30; 12; 14,30; 17,15; 
20), Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 
16; 18,15; 20.30), Feroviar (orele 
9; 11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,30).

COMOARA RECHINILOR : Scala 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15;
2li,30), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30). Modern (ore
le 9: 11,15: 13.30: 16: 18,15; 20,30).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRINEȚE : 
Doina (orele ’1.15; 13; 14,45: 16,30; 
18,15; 20 - program pentru copii 
— ora 9,30).

UN CÎNTEC PE BROADWAY : 
Central (orele 9,30; 12,30; 16; 19), 
Bucegi (orele 15.45; 19).

DINCOLO DE POD : Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15), 
Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16;

„nou- 
limbajul subtil al comu- 
ei să 'fi recăpătat spe-

Pregătirea alegerilor generale
în R. P Polonă

în calendarul campaniei ce se 
desfășoară 
pregătirea

in Polonia pentru 
alegerilor generale, 

programate la 21 martie, care 
vor desemna viitoarea compo
nență a Seimului și Consiliilor 
populare voievodale, săptămîna 
aceasta s-a caracterizat prin- 
tr-o intensă activitate politică, 
prilejuită de întilni.rile candi- 
daților 
etapă 
electorale a fost inaugurată 
in ti Ini rea de la 
primului secretar 
P.M.U.P.. ~ ’
alți membri ai conducerii 
perioare de partid și de stat, 
înscriși pe listele comune ale 
Frontului Unității Poporului 
pentru alegerile de deputați in 
Seim, au avut , intîlniri cp ale
gătorii, stabilind un dialog di
rect cu aceștia, pentru exami
narea — intr-o atmosferă de 
lucru — a celor mai eficiente 
forme de traducere în viată a 
platformei electorale a Frontu
lui. care are la bază programul 

VII-le,a

cu alegătorii. Această 
importantă a campaniei 

de 
: a 

al 
Și 

su-

Sosnowiec 
al C.C. 

Edward Gierek.

adoptat de cel d-e-al 
Congres al P.M.U.P.

în amplele dezbateri 
nate de aceste intîlniri, 
muncii raportează marile suc
cese obținute pe frontul con
strucției socialiste. Minerii din 
bazinul carbonifer Silei ia, de 
pildă, au făcut. cunoscut că au 
realizat in cinstea alegerilor o 
producție suplimentară de 896 
milioane zloți. La rindul lor, 
marile colective industriale ale 
Varșoviei au obținut o produc
ție suplimentară ce se cifrează

ocazio- 
oamenii

• LA COTONOU a fost semnat 
acordul de cooperare culturală 
și științifică dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România și 
guvernul Republicii Populare 
Benin.

• LA PALATUL NAȚIUNI
LOR din Geneva a avut loc 
cea de-a 115-a sesiune a Comi
tetului Executiv al Federației 
Mondiale a Asociațiilor pentru 
Națiunile Unite (F.M.A.N.U.). 
Participanții au analizat stadiul 
și perspectivele activității fede
rației și au adoptat o serie de 
hotăriri în probleme organizato
rice. In funcția de președinte al 
F.M.A.N.U. a fost ales Mihaly 
Simon (R. P. Ungară).

SATELIT! LANSAȚI 
DE LA CAPE CANAVERAL

necondiționate a acestor date. 
Cererea a fost adresată secreta- 
rului-șef al cabinetului. Ichi- 
taro Ide. de către președinții 
comisiilor politice din Dietă ale 
P.S.J., P.C.J., Komeito si P.S.D.

• VINTURI PUTERNICE 
care au antrenat tone de pral 
s-au abătut asupra capitalei 
mexicane perturbind traficul 
și provocînd întreruperea cu
rentului electric. Praful a căzut 
asupra orașului intr-un mo
ment cinci locuitorii capitalei 
se reîntorceau de la lucru, ceea 
ce a făcut ca în unele puncte 
clin centrul capitalei circulația 
să fie complet blocată. Aeropor
tul internațional din Ciudad de 
Mexico a fost, 
închis pentru 
aceleași motive.

de asemenea, 
scurt timp din

la 414 milioane zloți. Asemenea 
realizări au fost prezentate și 
în alte voievodate în timpul în
tâlnirilor cu candidații, consti
tuind o dovadă a hotăririi cla
sei muncitoare poloneze, a în
tregului popor de a intimpina 
cu noi izbinzi pe frontal muncii 
evenimentul de seamă din via
ța întregii țări pe care îl con
stituie alegerile din 21 martie.

• I.A SOFIA AU AVUT 
LOC, luni, convorbiri in
tre delegația 
Educației 
lui 
dusă 
dan, 
și delegația Comitetului de 
stat pentru știință, progres 
tehnic și învățămînt superior 
din Bulgaria, condusă de 
Marin Petrov. secretar gene
ral al Comitetului, privind 
dezvoltarea în continuare, a 
legăturilor de colaborare în 
domeniul învățămîntului din
tre România și Bulgaria.

convorbiri 
Ministerului 

și Invățămintu- 
România, con- 

Ion Radu Bog-
din 
de

adjunct al ministrului,

Dezvăluiri despre masacrele trupelor 

rhodesiene împotriva populației africane
într-un interviu a- 

cordat postului de 
radio BBC, Tom Mc
Carthy, fost militar 
în trupele regimului 
rasist de la Salis
bury, a făcut mărtu
risiri complete în le
gătură cu un masa
cru săvîrșit la 20 oc
tombrie anul trecut 
de trupele rhodesie- 
ne împotriva popu
lației africane. A- 
tunci. sub motiv că 
în sat ar fi pătruns 
„teroriști“ din miș
carea de eliberare a 
negrilor, a început 
un bombardament cu 
rachete, dublat de un 
tir intens al mitra
lierelor. Potrivit de
clarației lui Tom Mc
Carthy, „totul a fost

a

• PATRU SATELIȚI cu des
tinație militară, dintre care doi 
de telecomunicații dotați cu ge
neratoare nucleare, au fost lan
sați, duminică noaptea, de la 
Cape Canaveral, cu ajutorul 
unei rachete

Sateliții 
denumiți 
plasați pe 
tră cu 
Funcționarea lor nu 
dereglată de către 
solare. Ceilalți doi sateliți, pla
sați pe orbită la 8 400 km de 
Terra, vor avea ca misiune su
pravegherea fenomenelor so
lare susceptibile să deregleze 
instrumentele de navigație și 
comunicații ale flotei maritime.

,,Titan 3-B“.
de telecomunicații. 

„Lincoln", au fost 
o orbită circumteres- 

apogeul la 35 900 km. 
poate fi 
radiațiile

SURINAMUL SI A EXTINS APELE 
TERITORIALE LA 200 MILE 

MARINE
• MINISTRUL DE INTERNE 

AL SURINAMULUI, Cornelis 
Deșire Oofl; a anunțat că gu
vernul acestei țări a hotărît să 
extindă la 200 de mile marine 
limita apelor sale teritoriale — 
informează postul de radio 
Paramaribo.

• LA INVITAȚIA C.C. AL 
P. C. CHINEZ și a guvernului 
R. P. Chineze, luni a sosit la 
Pekin, intr-o vizită oficială de 
prietenie, o delegație de partid 
și guvernamentală laoțiană, con
dusă de Kaysone Phomvihane. 
secretar general al Partidului 
Popular Revoluționar din Laos, 
primul ministru al Republicii 
Democrate Populare Laos.

B.T.A. INFOR-• AGENȚIA _____  ______
MEAZA că, prinlr-o hotărîre a 
Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia, alegerile pentru Aduna
rea Populară a R.P.B., consi
liile populare județene, orășe
nești, raionale și sătești, vor 
avea loc la 30 mai 1976.

Succes al cercetătorilor 

din R. D. Germană

Cercetătorii de Ia Univer
sitatea Karl Marx din Leip- 
zig au predat Fabricii de me
dicamente din Dresda un pro
cedeu tehnic de producere pe 
scară industrială a unei en- 
zime pentru diagnosticarea 
afecțiunilor cardiovasculare 
și ale ficatului.

După primele experimen
tări, specialiștii fabricii din 
Dresda apreciază că proce
deul elaborat la Leipzig per
mite o producție anilală de 
aproape 100 grame enzime, 
valorînd nu mai puțin de 
550 000 mărci, ceea ce va 
acoperi necesarul de enzime 
al R.D.G. Trecerea proce
deului în producție nu va ne
cesita investiții suplimenta
re, iar calitatea produsului 
va fi comparabilă cu prepa
ratele obținute la nivel mon
dial.

Acest succes — intre fixa
rea temei de cercetare și tre
cerea în producție au trecut 
nouă luni — se datorește 
unei strinse colaborări între 
Universitatea din Leipzig și 
întreprinderea din Dresda. în 
perioada 
cooperare 
tensifice, 
tematică 
niul enzimologiei.

• PARTIDELE DIN OPOZI
ȚIE au 
nului 
noi 
Și < 
tru transmiterea 
privind afacerea 
cane „Loekheed“ 
să respecte rezoluțiile aprobate 
de Dietă, în vederea dezvăluirii

distrus“. Au fost 
uciși peste 60 de oa
meni: 
copii, 
timpul 
Tom 
primit 
un ofițer „să lichide
ze un tinăr rănit“. 
„Am privit la acest 
copil. Nu avea mai 
mult de 15—16 ani. 
Nu zicea nimic, nu 
plîngea, nu implora. 
Și-a acoperit cu mîi
nile fața, cum ar 
face cineva care în
cearcă să. se apere 
inutil. La primul foc 
de armă nu l-am 
atins, deoarece întor
sesem capul să nu-1

Ofițerul însă 
forțat să trag

femei, tineri, 
bătrini. în 
masacrului. 

McCarthy a 
ordin de la

BAZIL ȘTEFAN

18; 20). Miorița (orele 9 
13.30: 15,45; 18. 20).

MR. MAJESTYC : Excelsior (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

FILIP CEL BUN : Timpuri Noi 
(orele 0; 11.15; 13;30: 15.45; 18;
20.15) .

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30) Drumul Sării ’ ’
15,30; 18: 20,15). Glulești
15.30; 17,45; 20).

PREMIUL : Floreasea
15.30; 18; 20,15).

ZORRO : Melodia (orele 
14,30; 17,15; 20), Flamura (orele 9; 
11.45; 14,30; 17.15; 20)

HOTEL .PACIFIC“ : Dacia (ore
le 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15).

RESPIRAȚIE LIBERĂ : Feren
tari (orele 15,30; 18; 20.15),

ZILE FIERBINȚI : Unirea (orele 
15,45: 18: 20).

PATIMA : Lira (orele 15,30; 18:
20.15) .

CELE PE CARE NU LE-AM UI
TAT :

UN 
Pacea

CEI 
(orele 
20,15),

(orele 
(orele

(orele

9: 11.45:

Crmgași (ora 16).
SURIS 1N PLINĂ VARĂ : 
(orele 16; 18; 20).

TREI MUȘCHETARI : Volga 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;

Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

AUTOMOBILUL,
CĂȚELUL. : Viitorul 
20).

SINGURĂTATEA
Moșilor (orele 15,45;

GIORDANO BRUNO :
(orele 15,30; 18; 20,15).

NU FILMĂM SĂ NE-AMUZĂM : 
Munca (orele 15,45; 18; 20).

EU ȘI DRAGELE MELE Mă- 
TUȘI : Cosmos (orele 18; 20,1.5).

EVADAREA : Flacăra (orele
15,30; 18; 20)

TINE-ȚI MINTE NUMELE : Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
Vltan (orele 15; 17,30: 20)

CURSA : Rahova (orele 15.45; 18; 
20.15)

LINIA DE ÎNALTA TENSIUNE : 
Progresul (orele 15,30; 17,30; 19,30).

VIOARA ȘI 
(orele 16; 18;

FLORILOR : 
18; 20).

Popular

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoalâ. 10,00 Teleobiec
tiv. 10,20 Muzică ușoară. 10.30 Film 
artistic: ..Proprietarii“ — produc
ție a studiourilor cinematografice 
București. 12,00. Telex. 12.05 închi
derea programului. 16.00 TeleșCoa- 
lă. 16,30 Curs de limbă franceză. 
17,00 Telex. 17,05 Sub flamuri de 
partid — cîntece închinate țării și 
partidului. 17.25 Teleglob. Itinerar 
peruan. 17,45 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 18,15 „Tro
feul Carpați“ la handbal mascu
lin: România — Republica Demo
crată Germană. Transmisiune di
rectă de la Baia Mare. In pauză: 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Anchetă socială: „Călduț, rece,
fierbinte“. Oameni care „ard“ la 
minus 15 grade — oameni care 
trăiesc incandescent și oameni

care nu înțeleg să răspundă pre
zent zilelor pe care le trăim. 20.40 
Teatru liric TV. Imagini din lupta 
antifascistă, pentru libertate și 
democrație. oglindite în noua 
creație de oalet a compozitorilor 
noștri. ..Chemare“ de Tiberiu 
Olah. Libretul Klaus Kessler. In
terpretează ansamblul de balet al 
Teatrului muzical din Brașov. 21,50 
Varietăți internaționale. 22,10 24 
de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL 2

20.00 Drumuri pe cinci conti
nente. Noi orizonturi pentru iubi
torii filmului documentar. 20.45 
Portativ ’76. 21,15 Telex. 21,20 Spec
tacolul lumii (VIII) : ..Prizonierul 
dac din Agora“. 21.40 Ce știm și 
ce nu știm despre...

Opera Română : LAKME — ora
19; Teatrul de Operetă : VICTO-

din nou“. Tom Mc- 
Carthy l-a întrebat 
pe comandantul asa
sin. după lichidarea 
tinărului african, de 
ce trebuia să fie 
uciși atiția oameni 
nevinovați. „Nu sînt 
buni de nimic pen
tru noi“ — a spus ci
nic ofițerul care și-a 
pătat mîinile și con
știința cu sînge ne
vinovat în încercarea 
neputincioasă a ce
lor care-1 plătesc de 
a se opune prin mij
loace violente, inu
mane, dorinței legi
time a populației au
tohtone, majoritare, 
de a înceta opresiu
nea unui regim ile
gal și nedrept, regi
mul lui Ian Smith.

cerut,
i nipon : 

negocieri 
Congresul

. luni, guver- 
să întreprindă 

cu guvernul 
S.U.A.. pen- 

. tuturor datelor 
firmei amerj- 
in Japonia și

1976—1980. aceasta 
urmează să se in- 
fiind elaborată o 
comună în dome-

RIA ȘI-AL EI HUSAR — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala Mare) : PE
RIPEȚIILE BRAVULUI SOLDAT 
SVEJK — ora 19.30; (Sala Mică) : 
PASAREA SHAKESPEARE (pre
zentat de Teatrul Național din 
Cluj-Napoca) — orele 1G și 20: 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : DRUMUL
LUNG AL ZILEI CĂTRE NOAPTE 
— ora 19; (Sala Studio) : A 12-A 
NOAPTE — ora 19,30; Teatrul „C.I. 
Nottara“ (Sala Magheru): ADIO 
CHARLIE — ora 19,30: (Sala Stu
dio) : PATRU LACRIMI — ora 19; 
Teatrul Mic : MANIA POSTURI
LOR — ora 19.30; Teatrul Giulești 
(Sala Studio ’74) : CARACTERE — 
ora 17; (Sala Mare) : CINE UCIDE 
DRAGOSTEA — ora 19.30; Teatrul 
„ton Vasilescu“ : CINTECUL
STRĂBATE LUMEA — ora 19,30; 
Teatrul ,.C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
REVISTA CU PAIAȚE — ora 19.30; 
(Sala Victoria) : UITE CĂ NU
TAC — ora 19,30; Teatrul „Țăndă
rică“ (Sala Victoria) : CUM SE 
CÎNTĂ LA... ORICE (prezentat de 
Teatrul de Păpuși „Drak“ — R. S. 
Cehoslovacă) — ora 10: EULENSPI- 
GEL — ora 20; Ansamblul „Rapso
dia Română“ : PE-UN PICIOR DE 
PLAI — ora 19.30: Circul Bucu
rești : ZOO CIRCUS PRAGA — 
ora 19,30.
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• fibre DIN PIATRA, o întreprindere din apropierea Mos
covei a început să producă fibre fabricate din... piatră, mai 
pi ecis din roci de bazalt, a căror rezistență este de cîteva 
ori mal mare deeît cea a fibrelor din sticlă. S-a dovedit că 
fibrele din piatră reprezintă o excelentă armătură pentru pe
reții despărțitori subțiri, precum și pentru plăcile termo și 
fono izolante. Pe de altă parte, hîrtia, cartonul și alte pro
duse fabricate din fibre de piatră au suportat in cursul expe
rimentelor temperaturi la care multe alte materiale pierd unele 
din cele mai importante proprietăți ale lor. S-a constatat, de 
asemenea, că noul material poate fl utilizat cu succes la con
fecționarea îmbrăcămintei speciale destinate sudorilor, oțela- 
rilor și turnătorilor. Iar rezervele de materie primă pentru 
producerea fibrelor din piatră sint, bineînțeles, inepuizabile 
• MOZAICURI LA LYON. Două importante mozaicuri da tind 
din epoca romană au fost descoperite la Lyon, în timpul unor 
lucrări la o stație de metrou. Potrivit opiniei conservatorului 
Muzeului galo-roman, zona unde au fost făcute săpăturile co
respunde unui cartier rezidențial din străvechiul Lugdunum 
roman, construit în secolul al II-lea. Primul mozaic a fost în 
mare parte avariat de lucrările ce au condus la descoperirea 
sa, doar o pătrime din el — adică o suprafață de 4 m pe 4 

puțind fi salvată. In ce privește al doilea mozaic, mult 
mai mare, cu motive geometrice, s-au luat toate măsurile 
pentru ca operațiunile de degajare a sa să se facă astfel 
incit să-l păstreze intact a CELEBRUL ACTOR DE CINEMA 
american Henry Fonda a fost internat duminică seara intr-un 
spital din Los Angeles pentru a fl operat de o tumoare be- 
mgna la plămîn. Actorul, care este acum în virstă de 70 de 
ani. e cunoscut în special datorită creațiilor sale din Fructele 
miniel', „12 oameni furioși“, precum și din numeroase wes
ternuri a PRIMUL SIMPOZION DE CHIRURGIE CARDIACA. 
La Tokio s-a deschis cel de-al cincilea simpozion consacrat 
chirurgiei cardiace. La lucrări, care vor dura cinci zile nar- 
ticipă 200 de experți din 41 de țări. Este primul simpozion 
de acest gen care se ține tntr-o țară asiatică. Precedentele 
îeuntunt internaționale pe această temă s-au tinut în S.U.A 
și în tari europene. Tema principală a actualului simpozion 
vizează m special situația patologică șl psihologică a inimii 

se află su0 Influența unui stimulator ■ COMETA 
WfS*A- Centrul din Orientul îndepărtat al Academiei de
S vr ? U;R;S-S- a» fost realizate 30 de fotografii ale come
tei Westa. fotografii ce permit sâ se afirme că este vorba de 
un corp ceresc activ. Totodată, imaginile permit delimitarea 
clară a trei porțiuni în coada cometei — una de plasmă șl 
două de praf, ceea ce demonstrează viteza diferită a particu
lelor ce părăsesc nucleul cometei. Lungimea cozii atinge zeci 
de milioane de kilometri.
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