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SA ȚINTIM SPRE MARILE INVENȚII,
DAR SA NU OCOLIM PERFECȚIONĂRILE
PE CARE PRODUCȚIA LE PRETINDE ZILNIC ! pe suprafețe

cît mai mari

Și Țara Bîrsei
poate avea
grădinari

D. CONSTANTIN
Fotografii do GHEORGHE CUCI)(Continuare In pag. a ll-a)
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tehnico-organiza- 
și organizarea cu 
unor simpozioane 
comunicări știin-

prezență activă și responsabilă 
în miezul acestei bătălii pentru 
îndeplinirea cincinalului revolu
ției tehnico-științifice.

Ce argumente ne oferă in a-

încă 
de 

prin 
am

Legume timpurii

în acest context firește și 
participarea tinerilor, a orga
nizațiilor U.T.C. trebuie să se 
situeze la înălțimea acestor exi
gențe, să se constituie într-o

renumiti

Comisiile profesional-științifice și antrenarea 
tinerilor la activitatea de creație tehnică

înfăptuirea prevederilor actualului cincinal, definit ca o etapă 
nouă, calitativ superioară în dezvoltarea economico-socială a țării 
ridică în fața fiecărui colectiv sarcini de o deosebită complexitate. 
Prevederile Congresului al XI-lea al P.C.R. sint în acest sens, deo
sebit de clare în statuarea liniilor de forță care trebuie să direcțio- 
neze activitatea economică în ansamblul ei. puternic marcată de 
îmbinarea organică a științei cu producția intr-un proces unic, de 
schimbările esențiale ce intervin in organizarea muncii productive, 
în folosirea unui număr mai mare de specialiști de înaltă calificare, 
a unei baze materiale moderne. în același timp însă aceste pro
funde mutații impun ca o condiție obligatorie, necesară și o schim
bare fundamentală în orizontul de cunoaștere și calitatea umană a 
celor ce folosesc tehnica nouă. în locul și rolul omului în procesul 
de producție, o mai activă participare a fiecărui om al muncii la 
efortul sporit de creativitate.

ceasta direcție, Consiliul tineret 
muncitoresc din cadrul Comite
tului județean Dîmbovița al 
U.T.C. ?

Un element nou menit să sti
muleze participarea tinerilor la 
activitatea de creație — ne spu
ne Vasile Goran. președintele 
consiliului 
— este 
conceput rolul 
fesional-științifice 
de anul trecut, 
la atribuțiile ; 
statutul de . 
lărgit sfera 
a acestora 
exact la i 
lor mari ce i 
lor noastre, 
preluarea în 
prie, în plus, de către fiecare

tineret muncitoresc 
modul în care am 

comisiilor pro- 
■ create 

Pornind 
stabilite 

funcționare, 
de cuprindere 

adaptîndu-le mai 
specificul sarcini- 
revin întreprinderi- 
Am stabilit astfel 

i răspundere pro-

comisie profesional-științifică a 
1—2 teme din programul de in
venții și inovații al întreprinde
rilor, a 1—2 probleme din pla
nul de măsuri 
torice precum 
regularitate a 
și sesiuni de 
țifice. în mod deosebit am insis
tat ca un obiectiv important al 
acestor comisii să-1 constituie 
abordarea unor probleme speci
fice tineretului, organizațiilor 
U.T.C. Răspunzînd acestei ce
rințe, organizația U.T.C, de la 
întreprinderea mecanică de uti
laj tehnologic din Moreni și-a 
prevăzut și a trecut la finaliza
rea unui studiu cu privire la in
tegrarea absolvenților școlilor 
profesionale la locul de mun
că ; la întreprinderea „Steaua 
roșie“ din Fieni — un studiu 
privind desfășurarea cursurilor

Șantierele 
tineretului 
s-au instalat 

in livezi
• în județul Prahova, tinerii din toate 

localitățile acționează energic pen
tru executarea lucrărilor de primătru executarea lucrărilor de 
urgență.

• In săptămîna pomiculturiî, 
cooperatori, muncitori, elevi, 
jați ai unor instituții din județul 
Argeș desfășoară o activitate labo
rioasă, eficientă.

• Renumită pentru podgoriile și live
zile sale, Vrancea cunoaște în aceste 
zile animația muncii entuziaste, 
spornice : tinerii participă la întrea
ga gamă a lucrărilor din

tinerii

se poate acționa chiar și atunci cinci solul este înghețatIn livezi
sau acoperit cu zăpadă. Tăierile fac parte din categoria lucrărilor 

fi executate in asemenea condiții.

Agricultorii
fără anotimpuri

„O nereușită a mea este că n-am determi 
nat forurile de resort să înțeleagă că ates 
tarea calificării muncitorilor din seră este 

absolut necesară".

Convorbire cu Eroul Muncii Socialiste 
ing. IRIMIE ȘIMANDAN despre

1975 : 150 de tone de tomate, 
240 tone de castraveți și 70 tone 
de ardei. Producțiile lor din 
1975 nu mai sint niște re
corduri absolute, dar sint niște 
recolte bune, care le-au permis 
«ă realizeze planul în proporție 
de 100 la sută, ea indicatorul 
venituri să atingă 111 la sută, 
iar cel de beneficii 126 la sută, 

începusem discuția cu ing. 
Irimie Șimandan, directorul în
treprinderii de sere Arad, la 
prinz și acum era seară. La 
un moment dat, după plecarea 
contabilului șef, directorul mi 
ș-a părut abătut.

— O să aveți necazuri ?
Și-a așezat ochelarii pe masă 

»1 a rămas o clipă pe gînduri.
— S-ar putea. Dar merită. 

Regret sincer că numai în 
formă a trebuit să încalc disci-

plina. Finanțarea pentru con
struirea creșei-căimin s-a des
chis cu mare întârziere. Și pen
tru că aveam materiale dispo
nibile în unitate 
ciment — ne-am 
strucție. Uteciștii 
mamele, și-au 
cile. Directorul, _.
va fi muștruluit dar cu cinci 
luni mai devreme 150 de copii 
și-au luat locul în casa lor.

— V-ați gindit la copii ?
— In primuil rînd, dar și la 

producție. Dacă privesc situa
ția pe care o am pe masă^con- 
stat că toată iarna mama nici 
unuia din cei 150 de „pensio
nari“ nu a mai solicitat o zi de 
concediu pentru îngrijirea 
pilului.

— La naționalizare ați 
numit directorul Fabricii

— cărămidă și 
apucat de coti
și, bineînțeles, 

suflecat mine- 
cum ai aflat,

co-
fost

de

Dezbateri în pregătirea Congresului educației politice și al culturii
u V

EXIGENTĂ SPORITĂ, MĂSURI EFICIENTEpentru Întărirea spiritului critic
SI AUTOCRITIC
J

Nu de retorică era nevoie,
ci de analiză!

EDUCAȚIE
PRIN ȘTIINȚĂ

Știința este un sumum de cu
noștințe, afirmă unii mai grăbiți, 
obișnuiți a o percepe doar prin 
tot mai numeroasele informații 
— uneori senzaționale, alteori 
de-a dreptul banale, ori despu
iate de semnificații— cu care 
ne asaltează fără cruțare școala 
și mijloacele de informare in 
masă. Este ca și cum am defini 
arta doar printr-un sumum de 
imagini estetice. Știința mai în
corporează atitudinea omului 
față de natură și societate, față 
de propria-i devenire, vor com
pleta alții; acei pentru care ști
ința face parte din ființa lor, a- 
dică din trăirile și concepțiile 
lor; acei pentru care — spre 
deosebire de primii — știința 
este ceva de care nu se pot dis
pensa fără a avea sentimentul 
de nesiguranță, de imposibili
tate de a aborda și stăpîni rea
litatea înconjurătoare.

O astfel de înțelegere a ști
inței este acum mai necesară 
decit oricind pentru că am pășit 
intr-un cincinal pe care l-am 
definit, nu numai simbolic, ca o 
perioadă de afirmare largă a 
revoluției tehnico-științifice in 
toate domeniile de activitate. 
Fapt ce presupune nu numai o 
contribuție mai mare din partea 
acelora care lucrează direct in 
sfera creației tehnico-științifice, 
ei, in primul rind, • angajare

efectivă a fiecărui om al muncii, 
a fiecărui tinăr in abordarea și 
soluționarea creatoare a „mici
lor“ probleme care apar la fie
care loc de muncă. Căci, nu în
cape îndoială, marile descoperiri 
și invenții au o importantă 
funcție propulsoare — pe scara . 
largă și pe termen lung — a 
progresului tehnic, dar nu pot 
suplini milioanele de acte crea
toare, necesare tocmai pentru a 
valorifica pe deplin această 
funcție potențială. De aceea, în
trebarea „ce faceți dumnea
voastră pentru afirmarea revo
luției tehnico-științifice 1“ tre
buie, In acest cincinal, să fie 
pusă și să capete un răspuns 
concret de la fiecare, indiferent 
de locul pe care il ocupă in di
viziunea socială a muncii. Viata 
și munca de zi cu zi le oferă 
tuturor această șansă : muncito
rului — conștient de răspunde
rea pe care o poartă pe umerii 
săi și animat de dorința de auto- 
depășire — să gîndească perma
nent la căile prin care o tehno
logie sau un produs, chiar bune 
fiind, pot fi făcute și mai bune ; 
tinărului agricultor — convins 
că nu providența ci munca lui 
înțeleaptă hotărăște cite boabe

VIRGIL SIMION

(Continuare bn pag. a lll-a)

Pentru a putea parcurge mai 
operativ întreaga suprafață a 
serelor întreprinderii, care se 
întind pe zeci de hectare, di
rectorul unității, ing. Irimie 
Șimandan, folosește un mijloc 
de transport modern, comod și 
rapid : scuterul.

spirt și drojdie de bere. într-un 
singur an ați dublat producția 
de spirt, ați realizat instalații și 
ați pus la punct tehnologii pen
tru fabricarea drojdiei uscate. 
Cind ați fost numit director 
veneați de la C.F.R.. unde ați 
lucrat ca impiegat, acum sînteți ---------- --- ... în 

de
a-

inginer agronom și aveți 
urmă experiența multor ani 
conducere.. A fost mai greu 
tunci sau acum ?

— Niciodată riu-i ușor.
— Și totuși n-ați obosit ?

din co- 
întrebi 
munca

— De ce ? Pe oricare 
laboratorii mei dacă ii 
îți vor spune că pe noi 
nu ne obosește.

Pentru noi problemele muncii

G. M. ȘTEFÂNESCU

Plenara Comitetului municipal 
Brăila al U.T.C., in care a fost 
analizată activitatea depusă în 
scopul traducerii în viață a 
Programului ideologic al parti
dului, a reușit. după părerea 
noastră, să evidențieze cîteva 
dintre problemele cele mai im
portante cu care se confruntă 
atît comitetul municipal U.T.C.. 
cît și organizațiile subordonate 
acestuia. Darea de seamă a e- 
valuat activitățile politico-edu
cative inițiate de către biroul 
comitetului municipal U.T.C., 
subliniind eficacitatea lor și a 
încercat să privească în spirit 
critic lipsurile manifestate în 
domeniul muncii politice, lipsuri 
care s-au repercutat, firesc, și 
în viața organizațiilor U.T.C. 
Spuneam a încercat deoarece, 
deși critica și autocritica și-au 
făcut loc fără menajamente, ele 
au rămas însă la nivelul gene
ralităților, nèrealizîndu-se o 
analiză precisă, amănunțită a 
cauzelor care au generat unele 
neajunsuri. Spre exemplu, vor
bind de educarea moral-cetățe- 
nească a tinerilor brăileni, în 
darea de seamă se spune doar 
atit : „Neconvingător s-a acțio
nat și în domeniul educării pa
triotice și moral-cetățenești a

tineretului, pentru lărgirea ori
zontului cultural, al formării 
gustului pentru frumos, pentru 
literatură și artă, iar prin ma
nifestările cultural-artistice nu 
întotdeauna am reușit afirmarea 
deplină a talentelor și aptitudi
nilor tinerilor". Pe același ton 
se continuă încă pe citeva pagini 
dîndu-se și unele exemple care,

Plenara Comitetului
. municipal Brăila alU.T.C.

considerăm noi, ar fi trebuit să 
fie tratate cu mult mai multă 
seriozitate și maturitate. Este 
vorba în primul rînd de analiza 
atentă și propunerea unor mă
suri operative în cazurile aba
terii unor tineri de la normele 
legalității socialiste, de existență 
în oraș a unor tineri care duc 
o viață parazitară; este vorba. în 
sfîrșit, despre acțiunile puține și 
unilaterale prin care comitetul 
municipal U.T.C. a încercat 
atenueze aceste neajunsuri.

Tonul constatativ al 
seamă i-a molipsit, 
și pe participanții la 
Foarte puțini dintre

să

dedării
se pare, 
discuții, 

ei și-au

privit în mod autocritic activi
tatea, foarte puțini au încercat 
să sondeze cauzele abaterilor de 
la disciplina procesului produc
tiv, ale lipsurilor și întîrzierilor 
nemotivate de la lucru existente 
în multe din întreprinderile brăi- 
lene. Astfel, a fost afectat ca
racterul de dezbatere concretă 
al plenarei și nu s-au conturat 
măsuri ferme care să ducă la o 
îmbunătățire, în viitor, a mun
cii comitetului municipal U.T.C. 
Nici planul de măsuri nu a ve
nit in sprijinul rezolvării proble
melor acute din viața organiza
ției municipale. Aceleași obiec
tive generale, lipsite de consis
tență, în fond doar niște enun
țuri fără a se arăta posibilitățile 
concrete de realizare a lor.

Așa stînd lucrurile, sugerăm 
biroului comitetului municipal 
U.T.C. o revedere și o îmbună
tățire calitativă a planului de 
măsuri, mai ales în privința ac
tivităților dedicate educației mo- 
ral-cetățenești a tinerilor, dome
niu care rămîne în perioada ur
mătoare una dintre principalele 
direcții de acțiune concertată a 
tuturor activiștilor comitetului 
municipal U.T.C., a întregului 
activ U.T.C. brăilean.

(Continuare in pag. a IlI-a) TEODOR POGOCEANU

„Pictura sa cu temă istorică nu < 
reconstituire «arheologică», nici 
retorică declamație. Artistul dă 
autentic și profund sentiment al 
dintr-o lucidă evaluare a istoriei, 
civice".

cade în seacă 
în patetică și 
privitorului un 
istoriei, izvorît 

, a lecției ei

însemnări despre EXPOZIȚIA DE PICTURĂ 
VIRGIL ALMAȘANU. în pagina a ll-a.

Nu există nici un singur cadru al acestui exem
plar film care să nu esențializeze, să nu explice, 
să nu pună in pagină un sens, o atmosferă, un 
caracter".

Cronica la filmul „PRIN CENUȘA IMPERIULUI" 
- o nouă realizare a cinematografiei românești, 

în pagina a ll-a.

Existau toate datele ca plena
ra lărgită a Consiliului U.A.S.C. 
din Universitatea bucureșteană 
să se consttiuie într-o puternică 
tribună politică, printr-o anali
ză de lucru, urmînd firul obiec- 

. tivelor politico-educative reve
nite școlii superioare din Pro
gramul ideologic al partidului.

Cînd afirmăm aceasta, ne 
gindim la faptul că plenul a- 
dunării era format din cei mai 
buni activiști de asociație 
Universitate și, totodată, 
mai buni studenți, 
facultăți cu profil 
divers, mare 
parte dintre ele 
avînd menirea 
să pregătească 
activiști politici 
și pe tărîra so
cial, dascăli 
care, la rîndu-le, 
vor avea îndatorirea să formeze 
generații și generații de tineri. 
De la această premisă trebuie 
pornit în aprecierea dezbateri
lor plenarei. Dar vom începe cu 
sfirșitul — adică cu momentul 
sistării discuțiilor. Propunerea 
de sistare a dezbaterilor n-a 
venit din sală, ci de la prezi- 
d?a, considerîndu-se — nejusti
ficat după opinia noastră — că 
problemele principale ar fi fost 
epuizate. Nu este oare semnifi
cativ faptul că propunerea sis
tării discuțiilor s-a făcut după 
ce ultimul vorbitor, al 7-lea. a 
criticat Consiliul pentru un stil 
de lucru defectuos ?! Ni s-a ex
plicat. după încheierea lucrări
lor plenarei, motivul real al 
sistării : se depășise timpul de 
două ore propus pentru desfă
șurarea plenarei. Adevărat, se 
depășise, dar o contribuție sub
stanțială Ia economia de timp o 
putea aduce chiar referatul care, 
din păcate, a abuzat de descrip
tivism și factologie.

In final referatul amintea 
cuvintele secretarului general 
al partidului despre faptul că 
nu există probleme în vreun 
institut de învățămînt superior 
care să nu preocupe asociațiile 
de studenți comuniști, față de 
care acestea să nu ia poziție, 
inclusiv în problemele de învă
țămînt. Acest principiu de mare

din 
cei 

reprezentind 
extrem de

Plenara Consiliului U.A.S. C. 
din Universitatea Bucureștii

valoare practică în viața și ac
tivitatea organizației comuniste 
a studenților cerea ca analiza 
să nu se rezume la o simplă 
trecere în revistă a împlinirilor 
și neimplinirilor, din toate do
meniile de activitate, și aceasta 
cu atît mai mult cu cît ne a- 
mintim că în luna ianuarie o 
altă plenară de consiliu făcuse 
un bilanț cuprinzător în lumina 
rezultatelor sesiunii de exame
ne. Așadar, reflectînd cu mai 
multă maturitate, s-ar fi putut 
ajunge, încă în faza pregătirii 
plenarei, la concluzia că nu este 

posibilă, și nici 
necesară, o de
scriere fastidi
oasă a tuturor 
compartimente
lor. Cum evo
luează activita
tea asociațiilor 

indicate școlii șupe-în direcțiile 
rioare de Programul partidului 
privind formarea omului nou. a 
tinărului comunist. cu trăsături 
de înalt profesionalism și spirit 
militant, patriotic — aceasta 
este problema fundamentală. Tn 
referat se arăta, printre altele, 
că mai există studenți care aș
teaptă totul dc la societate 
să restituie acesteia nimic, 
cum și faptul că printre cei 
nu-și respectă îndatoririle . 
chiar și activiști de asociație. în 
fata unor asemenea realități 
este clar că. devenea obligatorie 
formularea unor aprecieri și 
critici aprofundate, precum și o 
expunere asupra modalităților în 
care s-a acționat. Fiindcă un 
consiliu de asociație nu se poa
te mulțumi să constate si să se
sizeze anumite . lucruri ; el are 
datoria să intervină prompt și 
eficace, fie prin generalizarea 
experienței de valoare, fie prin 
numirea neajunsurilor și pro
punerea unor soluții in măsură 
să ducă la înlăturarea acestora. 
O analiză făcută în virtutea a- 
celeiași și aceleiași scheme 
conduce inevitabil la abuz de 
enunțuri stereotipe, de formu
lări ca „în acest domeniu am ob-

fără 
pre
care 
sint

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a lll-a)

Bilanț valoros al cercetării chimice
Ca urmare a indicațiilor și 

recomandărilor făcute de secre
tarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
cu prilejul vizitelor de lucru 
la Institutul de cercetări chi
mice ICECHIM, colectivul aces
tei prestigioase unități științi
fice a acordat prioritate obiec
tivelor vizind valorificarea su
perioară a materiilor prime in
digene, înlocuirea importului 
de materii prime, auxiliare și 
produse finite, diversificarea 
gamei produselor.

Pe baza rezultatelor obținu
te in activitatea de cercetare 
științifică și dezvoltare tehno
logică in acest institut, se vor 
aplica in anul 1976, iu indus
tria chimică un număr de 35 
de tehnologii proprii, pe insta
lații existente și instalații noi,

cu o valoare a producției de 
peste un miliard lei. Astfel, 
vor intra în funcțiune, printre 
aitele: instalații de polimeri la 
Combinatul petrochimic din 
Pitești, poliesteri și plastifianți- 
polimeri la întreprinderea 
„Solventul“ Timișoara, polies
teri la Rm. Vîlcea, materii pri
me de bază pentru industria de 
detergenți la Combinatul pe
trochimic Brazi și întreprinde
rea de chimizarea grăsimilor 
București ș.a.

Prin aplicarea in industrie a 
temelor de cercetare definiti
vate sau in curs de finalizare 
in 1976, în anii cincinalului se 
va realiza o producție in va
loare de circa 20 miliarde lei, 
cu un aport de peste 2 
miliarde lei valută.
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LEGUME TIMPURII —PE SUPRAFEȚE CIT MAI MARI PRIN CENUȘA IMPERIULUI
tn agricultura județului Bra- 

țov. la ordinea zilei se ațld pre
gătirea viitoarei recolte’ de le
gumi. Citeva cifre sint semnifi
cative pentru atenția deosebită 
pe dare locuitorii județului, or
ganele agricole o acordă dez
voltării acestui important sec
tor. Față de anul trecut supra
fața destinată acestei culturi a 
sporit cu 700 ha ; au crescut, de 
asemenea, cu incă 565 ha. supra
fețele cultivate cu legume de 
către populație, iar l-ocuitorii o- 
raselor, conducerile întreprin
derilor ți instituțiilor au hotărit 
să îngrijească o suprafață de 175 
ha de legume. Totodată, vor fi 
cultivate in amenajări protejate 
cu folii de polietilenă 15 ha ți 
va fi extinsă suprafața de sere 
cu circa 10 ha. Concomitent cu 
sporirea suprafețelor destinate 
cultivării legumelor, prin măsu
rile luate s-a asigurat ji o creș
tere corespunzătoare a suprafe
țelor de răsadnițe, cu peste 
3 000 mp.

4 Un raid întreprins tn aceste 
zile prin citeva unități agricole 
relevă faptul că suprafețele a- 
minfite au fost, fertilizate cu in- 
grățăminte naturale și in conti
nuare se depun eforturi pentru 
încheierea fertilizării cu î'ngră- 
șămTnte chimice. In mai toăte 
unitățile vizitate se amenajează 
răsadnițele, pentru obținerea de 
plante viguroase care să permită 
realiza'rea unor producții mari 
de legume.

O acțiune 
atenția este 
din comuna

diție in comună și anume culti
varea. in ciuda tuturor părerilor, 
a unor însemnate suptăfețe cu 
vinete, roșii, ardei, gogoșari. 
Inițiat oare a : Elisabeta Bartha. 
cooperatoare care are și în acest 
an 24 mp de răsadniță. Și Sara 
Szabo, Margareta Bblbni sau

— Sini convins că in Țara 
Birsei se pot produce legume. 
Experiența anilor trecuți mă 
face să afirm acest lucru. în 
1963 noi, cei din Apața, afti li
vrat 5 vagoahe de castraveți, 2 
vagoane de roșii calitatea I (de 
pe fiecaYe ha), fasole vefd&, 30

POATE AVEA
GRĂDINARI RENUMIȚl

care ne-a reținut 
cea a locuitorilor 

Apața. Există o tra-

Gh. Oreanu au demonstrat că. 
in ciuda condițiilor mai vitrege, 
Apața poate deveni o rodnică 
grădină de legume, dacă, bine
înțeles, există interes, pasiune. 
Primarul comunei, tovarășul 
Arpad Bartha. are consemnat in 
planul anului viitor inițiativa ca 
jumătate din locuitorii coftiun'ei 
să aibă solarii personale in așa 
fel incit să poată asigura din 
grădinile proprii necesarul de 
legume pentru populația locală.

tohe varză timpurie etc. Și ar 
mai fi ceva de adăugat : noi 
er<am cunoscuți ca mări produ
cători de ceapă. Această tradiție 
a dispărut și ne străduim s-o 
reactualizăm.

Asemenea gospodari pasionați 
am mai intilnit și in comuna 
Hălchiu. Martin Gutt are acasă 
uh solar pe o suprafață de 
circa 25 mp.

— în sprijinul cetățenilor — 
ne spunea primarul din Hălchiu,

tovarășul Ion Ardeleanu — in 
șera-inmulțitor a C.A.P, se vor 
l>isa>nin(a 300 inp cu diferite le- 
gitme pentru a se produce ră- 
sddurilê năcesăfe grâdinilbr din 
gospodăriile proprii care in acest 
an Vor insuma 45 ha. Această 
preocupare este confirmată Și de 
creșterea suprafețelor din că- 
dful C.A.P. unde se va fetita o 
tradiție mai veche prin culti- 
vâfea a 5 ha cu tomate.

La C.A.P. Feldiotira, inginerul 
șef Ion Bucșoiii ne relata că s-a 
efectuat repararea răsadnițe
lor vechi, pe o Suprafață de 500 
mp din 700 mp. Tot aici consta
tăm că interlocutorul nostru, hu 
știa nimic de obligația ce ii re
venea, conform planului între
prinderii dé producerea, valori
ficarea și industrializarea legu
melor și ffuctelor dé a mai con
strui incă 720 mp răsadniță.

Dacă, la nivelul județului, lu
crările de pregătiră a noii pro
ducții de legume se desfășoară 
îh condiții buhe, sè remarcă to
tuși o anumită intirziere la ri
dicarea foliei de polietilenă din 
bazelé de aprovizionare precum 
și la fertilizări. In ceea ce pri
vește cultivarea legumelor in 
gospodăriile populafiêi e necesar 
ca la nivelul conducerilor comu
nelor să se acționeze mai ferm 
pentru stabilirea definitivă a 
suprafețelor care urmează a fi 
Cultivate ca și in vederea asi
gurării in întrèpimé a materia
lelor care sint strict necesare 
acestei activități.

ADINA VELEA

SA NU OCOLIM

în fruntea
acțiunilor 
de muncă
patriotica 

activul

La început nu mi-a 
titlul acestui film ..Prin 
imperiului", tefnindu-mâ 
metafora să nu Însemne că mă 
voi rêintilni cu acea véche 
tară a filmului românesc care a 
confundat pină la exasperare li
rismul cu melodrama. Cartea 
lui Zahâriă Sțancu nu permitea 
așa cêva. „lotul cu moartea" 
este un roman plin de esențele 
tari, în egală măsură, âlê liris
mului și filozofiei dar tratarea 
ei melodramatică putea însemna 
o veritabilă blasfemie. Dună te 
am văzut acest film al lui An
drei Blaier. un film care are de 
la ptirha pînâ la ultima sec
vență gravitatea fundamentală, 
gravitatea ca principiu al ope
rei. ne-am dat seariia că titlul 
„Prin cenușa imperiului" pare 
singurul posibil, și este foarte 
exact, rigid de exact chiar. Pro- 
bâbil că singura condiție de 
a te referi la marile teme ale 
tuturor operelor de artă ésté să 
nu te sperii dé regimul lf>r to
talitar. Zaharia 
speriat fiindcă __  _  ...
striitor iar Andrei Blàiér a in- 
țăles că singura sansă a filmu
lui Său ëSte Să-Și pună exact 
aceleași întrebări pe care si le-a 
pus Zaharia Stancu, deci să ră- 
mină credincios pînâ la idénli- 
ficâre cu spiritul cârtii si cu 
tema ei fundameht.ală — tema 
autorului. II recunoști în filmul 
lui Blgier pe Zaharia Stancu. 
dar nu numai pe cel din „Jocul 
cu moartea“ ci sriititul operei 
sale, obsesiile lui majore. — 
paradoxal intr-un film pro
fund... filmic — stilul chiar al 
scriiturii salé. Poate că acâsta 
este meritul imediat, autoritar, 
al filmului. Autorul lui a avut 
încrederea superioară in sine si 
in arta sa de a-și pila propriile 
ginduri despre viată, moarte, 
război, umanitate și personifi
cările éi âtit dé divëfsé. reduc
tibile la citeva trăsături funda
mentale de caracter de fapt, 
peste și alături de glodurile au
torului cate 1-àu ihsplrât. O sim
bioză rar ihtilnită.

Deci cit costă viâta ? Cit Cos
tă moartea și ce inȘeâtnhă. ce

plăcut 
ceriusa 

cà

Stancu nu s-a 
este un mare

PERFECȚIONĂRILE
(Urmări din pag. I)

de perfecționare â pregătirii 
profesionale a muncitorilor prin 
forma de instruire lă locul de 
muncă ; la „Romlux“ Tirgoviște 
— realizarea unui manual de 
tehnica vidului pentru efei ce se 
pregătesc in această meserie 
etc. In fine, fără a epuiza gama 
preocupărilor noastre, amintesc 
obligativitatea cuprinderii în ca
drul ccniisiilor profesional-Șii- 
irițifice, alături de ingineri și 
tehnicieni, și a tinerilor munci
tori.

Intr-adevăr, așa cum au fost 
ele concepute, comisiile profe
sional-științifice se constituie 
în adevărate „stații-pilot“ ale 
promovării noutăților tehnico- 
științifice, in puternice colective 
chemate să antreneze masa lar
gă a tinerilor la mișcarea de 
creație. Mai mult, modul activ 
în care majoritatea acestor co
misii s-au integrat in efortul 
colectivelor, aportul lor deosebit 
de eficient la soluționarea unor 
probleme majore ale producției 
demonstrează înțelegerea . clară 
a bolului lor în canalizarea for
ței tinere, a inteligenței ei 
creatoare în consens cu cerin
țele acestei epoci.

Cu toate acestea, dincolo de 
realizările bune obținute, reali
tatea dintr-o serie de întreprin
deri dimbovitene impune încă 
d” pe acUm, din start, o serie 
de corective, de îmbunătățiri in 
activitatea 
nâl-științifice. 
oferă chiar cea 
tăie economică 
Cbriîbinatui de 
din TirgOv’sir. 
rriisia prbîeS’ohal-știihțifică 
xlstdhtă aici dispune de un pro
gram concret de activitate care 
cuprinde uh număr de teme ce 
răspund, intr-adevăr, unor ne- 
căsităti reale și de interes pen
tru bunul mers al producției. O 
serie de problem'' ce formează 
obiectul activității comisiei, 
curii ar ti cele Vizînd îmbunătă
țirea unor tehnd’ogii de elabo
rare a șarjelor și de prelucrare 
a otelului, reducerea consumu
rilor specifice și diminuarea 
importurilor, se află în Curs de 
soluționare, altele, puține ce-i 
drăpt. au fost deja finalizate. 
Dar să pătrundem puțin in me
canismul intim de funcționare 
al acestei comisii. Cine sînt de 
fapt cei ce poartă răspunderea 
bunei desfășurări a activității 
de creație tehnico-șțiintifică în 
rmdul celor aproăpe 2 30P de 
tineri citi numără întreprinde
rea ? Răspunsul ni-1 oferă chiar 
președintele comisiei. tînărul 
inginer Gheorghe Vlaicu : ..Șase 
ihgineri și un tehnician, fiecare, 
repartizat pe cîte unul din sec
toarele de bază ale combinatu
lui“. Sigur, nicăieri nu se pre
văd norme rigide în ce privește 
cămponența niembrilor comi
siei. Am adresat totuși această 
îritrâbâre tocmai pentru că in
tr-o asemenea situație ni s-ar 
fi părut interesant de relevat 
experiența acumulată, cîștigul- 
important privind antrenarea și a 
altor categorii de tineri la acti-

■ vitatfea de creație tehnico-știin- 
țifică. Insistînd asupra acestui 
din urmă aspect, esențial pentru 
însăși menirea comisiei profe-

comisiilor profesio- 
Ün exemplu îl 
mni măre uni- 

din județ — 
oțeluri speciale 
Este drept, co- 

e-

sional-științifice, nu mică ne-a 
fost ‘mirarea cind am aflat că 
de fapt, chiar și atunci cind e- 
xistă, colaborarea in rezolvarea 
unor sarcini ekpres prevăzute 
în planul de activități se rezu
mă... tot la tinerii ingineri. Mai 
mult chiar, stabilirea temelor 
incluse in programul comisiei a 
fost făcută, potrivit celor afir
mate de inginerul Gheorghe 
Vlaicu, numai pe baza consul
tării șefilor de secții, 
de rioi ideea că un 
contact cu șefii unor 
mente, cu specialiștii 
cuți ai întreprinderii 
util, eficient. Dimpotrivă. Nu
mai că, de aici și pînă la a re
zuma o activitate adresată .prin 
excelentă tinerilor, la nivelul 
unui colectiv restrins înseamnă 
nu numai o inadmisibilă dero
gare de la atribuțiile cu care a 
fost investită comisia, ci și a te 
lipsi de o uriașă forță de gin- 
dire și creație.

Recentele adunări generale 
desfășurate în cele 52 de orga
nizații U.T.C. cite numără com
binatul, în cadrul cărora un ac
cent deosebit s-a pUs asupra 
modalităților practice de înfăp
tuire a Sarcinilor de producție, 
au relevat cu prisosință intere
sul manifestat de tineri pentru 
perfecționarea și îmbunătățirea 
activității productive. Stau măr
turie sutele de propuneri făcute, 
multe dintre ele de un real in
teres, care ar fi putut figura la 
loc de cihste în programul de 
acțiune ăl comisiei. Iată, de pil
dă. organizația U.T.C. de la 
proiectări și-a prevăzut o serie 
de raționalizări la sectorul for
jă, cea de la oțelăfîâ electrică 
nr. 1 — reducerea consumului de 
feroaliaje și pe această bază re
alizarea uriei șarje pe trimestru 
din’ material econohiisit, 
nUârea consumului de 
prin reconditionarea lor 
propuneri despre care 
cretărul organizației 
Slabu Stan, topitor 1 la 
nr. 1. cit și Nicolae Negraru, șe
ful echipei, rie-au spus că sînt 
pe deplin realizabile. Nu am 
continuat șirul investigațiilor și 
în celelalte organizații. Cert 
este că o asemenea analiză a 
propunerilor reieșite din adu
nările generale, extrem de utilă 
— pentru îmbogățirea programu
lui de acțiune al comisiei pro- 
fesional-științifice. cit și pentru 
antrenarea largă la materializa
rea lor a celor care le-au 
propus — nu a reținut atenția 
membrilor comisibi. a președin
telui ei.

Am insistat asupra acestor 
aspecte tocmai pentru că. in ac
tuala etapă — cind in fața Com
binatului de oteluri speciale 
stau sarcini de o deosebită com
plexitate, mai mult ca oricînd 
rezolvarea lor solicită din par
tea fiecărui membru ăl colecti
vului un efort, sporit de compe- 

• tentă, de profesionalism. Cu a- 
tît mai mult într-o asemenea 
situație, apare evidentă necesi
tatea antrenării lărgi a masei 
de tineri, formarea unui puter
nic curent de opinie in rintiul 
acestora în favoarea activității 
de creație, a promovării noului. 
Este ceea ce se cere de fapt. în 
actuala etapă de lă comisiile 
profesional-științifice.

Departe 
asemenea 
comparti- 
recunos- 

nu ar fi

diml- 
electrozi 
ș.a. Sînt 
atit se- 

U.T.C.. 
cuptorul

organiza- 
fiilor U.T.C

DIN EXPERIENȚA 
TINERILOR DIN 

COMUNA MIHĂILEȘTI

EFIGII

se ascunde in spatele acestei no
țiuni ..costă ?“. Prețul vieții si 
al mortii in război devine labil 
și-și schimbă posesorul dacă 
iirgul se face într-o uriașă ce
nușă Care acoperă tot. Acțiunea 
filmului se petrece in timpul pri
mului război mondial, armata 
este austro-ungară. o armată ce
nușie. obosită și bătrină. care nu 
mai are conștiința de sirie si nu 
mai are nici un fel de ooriștiin- 
tă și care era sinistră mai ales 
prin posibilitatea amenințătoare 
a paradoxului, prin pbsibilitatéa 
de a naște acei cumpliți hitler-

CROÄHIÄÜÄ
jungeni, ca viperele care Imor la 
apusul soarelui cu capul tăiat și 
corpul încă tresărind. Zvircoli-

să mai dureze 
fcra încă da
celor două 

„_J_   care unul
„binele“ și celălalt ,,răul“. 

conștiința și cdă- 
inconștierifa (avem dealt- 

de-a
■interior pus

rea viperei avea 
și apusul soarelui 
parte. Odiséêa 
personaje între 
esté i, - - 
unul este 
iâii 
fel de-a face cu un lung mo
nolog interior pus în condiția 
dialogului, avem de fapt de-a 
face cu un singur Bërsdtlài de
dublat și caracterele tranșant 
opuse ale célor doi ca șl inca
pacitatea lor de a se despărți 
sint explicite în acest sens), este 
odiseea unor oameni care vor 
trăi, este triumful vieții în 
haos, esté critlbnéà pentru via
ță. ëstê afirmarea supérioritâtii 
acesteia in jocul cu moartea. 
Firește, gradul afirmației este 
diferit, după aradul de con
știință al celor care afirmă, a- 
firmă chiar murind. Sînt două 
seëVèritë excepționale in filifi 
pentru demonstrație. In tren, 
prin delațiune, esté tlfcis un lup
tător care Voia să d<’Zérte2.ë peri, 
tru a ajunge la armata română, 
moare o conștiință care se lămu
rise cu sine. Moare afirmînd vi
itorul cârë-1 va justifica. Evada- 
rêâ cëlbr doi ëroi së va produce in 
urma unui atac al unui âviori

— atac filmat extraordinar — 
câte bombardează si măcelă
rește tot. nu sé știe cărei ar
mate aparține 
nemții și mor 
sirbii localnici si partizanii, um
bra neagră a avionului pe cel
este războiul. Din care cel doi 
scapă. Spuneam că filmul este 
fără fisură, și repetăm. Afirma
rea vieții in condițiile morții 
este frenetică. De aceea flimtiț 
traversează tragicul cel mai 
pur. grotescul și epicul liniștit, 
bufonada și drama, cu tréderi 
brutale de la una la alta, cu 
stopuri sufocante și planuri ne- 
sfirșite; cu liniști imperiale și 
zbucium vééiri cu isteria; Toate 
acestea sint cuprinse și tinute 
striris intr-o singură viziune, 
egală cu sine de la început pină 
la sfîrșit. Sensurile majore ale 
viziunii artistului care scrie 
cu imagini filmul se des
prind din haos; din fleacuri, din 
intîmblăti midi și iritimplări 
mari, ëxcêlfentà muzică a lUi 
Radu Șerban, cea mai bună par
titură scrisa vreodată pântru 
film dé acesta, este ea însăși 
personaj, intervine rar și sin
gular. în sine, iar despre ima
ginea lui Dinu Tănase se poate 
scrie separat o cronică. Trupa 
de actori care realizează filmul 
este de inaltă ținută. Gabriel 
Oseciuc. cel cai-e-1 interpretează 
pe Darie fe suav și violent, e fră- 
mintat de ginduri, de poezie .și 
frică, dar poate cel mai impor- 

- tant lucru pe care-1 realizează
Oseciuc este eă-i ține piept cale 
de două ore liii GheOrghe Dlni- 
că. Despre acesta nu șc posté 
série, la drept vorbind, nimic. 
Despre acest actor, cel mai bun 
lucru este să scrii ce a scris 
celebrul cronicar dramatic pari
zian Jean Ghâutler cind l-a 
văzut in „TrcilUsă și Croșslda“ 
la Teatrul Național : ..Nimié 
dësprê Ghcôfghë Diriică. Dës- 
pre marii actori se tace. Mer
geți să-l vedeți“.

„Prin cenușa imperiului" este 
o realizare de prestigiu a ci
nematografiei române.

SMARANDA 3ÈLËSCÜ

avionul, 
românii.

mor 
mor

« » iW
• Cicerone Htihulea, Tătă- 

rehi, Vaslui : Dacă vi s-a spus 
că în cazul în care sînteți mai 
mulți candidați decit numărul 
de locuri la liceul pe care l-ai 
ales și tu, veți da probe de ve
rificare a cunoștințelor, cine v-a 
dat această informație — pro
fesorii, bănuim — trebuia să vă 
spună și că nu este necesar să 
cSUtâți manualele de română, 
matematică, biologie începînd 
cu clasa a V-a a școlii geaaprale, 
intrucît la aceste probe — dacă 
se vor organiza — se va cere nu
mai fnftteria pe care o studiați 
in clasa a deci din ma
nualele pe car€ le deții.

ALE ISTORIEI

Numai intr-o singură zi. o în
sorită zi de duminică a acestei 
primăveri, organizațiile U.T.C. 
din comuna Mihăilești. județul 
Ilfov, au predat la întreprin- 
derèa ■ pentrti colectarea meta
lelor jumătate din cantitatea de 
fier vfefini pe caFb fci-ăii jțftopus, 
prin plănui economic al acțiu
nilor de muncă patriotică, s-o 
realizeze in acest an. Așadar.- 
intt-0 singură zi, tinerii comu
nei au colectat șapte tone de 
fiér véchi și péste tréi stile ki
lograme deșeuri de hîrtie. 
rezultat care., dat 
că hb aflării abia 
lunii marție, Oferă 
gură a în’, 
angajamentului pe 
din Mihăilești și 
„Ne-am propus, ne spunea Va- 
sile Vlad, locțiitorul secretaru
lui U.T.C., ca pînă în luna mai 
să, realizăm integral planul e- 
conomic la acțiunile de muncă 
patriotică. De aceea, am și tre
cut, încă de pe acum, la orga
nizarea unor activități susți
nute, eficiente. Dacă vóm reuși 
să menținem acest ritm, și sîn- 
iem hotăriți să-1 menținem, pînă 
la sfîrșitul anului ne vom reali
za și depăși sarcinile în acest 
domeniu de activitate cu peste 
150 la sută“.

De fapt, tinerii din Mihăilești 
trebuie să-și apere, evident prin 
inițierea unor acțiuni de am
ploarea cfelèi la care ne referim, 
un 
pé 
că 
rit

Am fost. în această zi. de du
minică, alături de tinerii din 
comuna Mihăilești. am stat pe 
îndelete de vorbă cu ei( i-am 
cunoscut îndeaproape. Relevant

Un 
fiind faptul 
lâ intejiUtui 

■ție; Oferă garanția si- 
ifăptuirii integrale a 

care tinerii 
l-au asumat.

titlu de prestigiu : locul I 
județ la activitățile de mun- 
patriotică pe care l-au cuce- 
în anul 1975.

pentru eficiența acțiunilor de 
rriuncă patriotică, este faptul că 
la această activitate, alături de 
tineri, au participat efectiv 
membrii comitetului comunal al 
U.T.C., activul de bază al orga
nizației : Ibh CdȘOVaftu. secre
tatul comitetului cbmtinal ; VaSi- 
le Vlad, locțiitor ; Nicolae Po
pa, secretar al organizației 
U.T.C. de la I.A.S. ..Avicola“; 
Gheptgho D. Ghebțghp, s6cte- 
tarul comitetului U.T.C. de la 
I.I.S. „Bbfâh#ictli" ; GheOrgllfe 
Crăciun și Gheotghe Mărunțelu, 
membri. în comitetele U.T.C. ale 
celor două întreprihderi citatb. 
Alături de ei, mecanicul Lăzăr 
IOnescu. el.ebtricianUl auto Ion 
Păpădie. Mârin Lâ^ăt. Dtittii- ’ 
tru Stan. Constantin Mardare 
și mulți alții, tineri întotdeauna 
prezenți la acțiunile de muncă 
patriotic^; „Dâcă vrei ea tinerii 
să te urmeze, să participe Ia 
toate activitățile — fie de mun
că patriotică, fie cultural-educa
tive și artistice pe care le orga
nizezi — sublinia secretarul co
mitetului comunal Mihăilești al 
U.T.C.. Ion Cosovanu — trebuie 
să fii tu primul care să pui 
umărul, să dai exemplu“.

Un stil de muncă activ, efici
ent. care, aici la Mihăilești. a 
devenit principala pîrghie fo
losită de comitetul U.T.C. în 
antrenarea tinerilor la multi
plele activități pe care le orga
nizează. Acțiunea concretă la 
care ne-am referit, rezultatele 
obținute demonstrează convin
gător că această este calea cea 
mai sigură pentru reușita ori
cărei activități întreprinse.

AL. DOBRE

Fotografia dé 
GHEORGHE CUCU

f>rivim peisajul drept ceea ce 
este : decupaj ăl pădurii, al dea
lurilor sinuoase, potolite spre 
marginile ramei. aspirind li
niștea orizontalei, decupaj ăl 
orizontului ferm, graniță a două 
oceane, de abur și de pămint. 
consubstanțiale poetic, decupaj 
al satului și orașului, âl exis
tenței cotidiene. îl înțelegem 
însă ca pe o stare de spirit. Mai 
mult, ca pe o reflecție de na
tură filosofică — în termenii 
artei — asupra relațiilor dintre 
subiectivitatea eului și obiecti
vitatea lumii. Ce ne spun peisa
jele lui Virgil Almășanu ? In 
primul rind, o rtiâre distanțare 
afectivă de „obiectul" cercetării. 
Punctul din care observă (re
simte) totul face contururile 
ușor difuzfe și fdrmele lipsite 
de masă, vag imponderabil”, vag 
instabile, apte de a-și schimba 
poziția și dfe a se întrepătrunde. 
De aici, de la această distanță, 
matetia nu 
tactil nu secretă culoare. To
nurile sînt stinse, caSte. o masă 
de griuri. subtil dezVOltăth, iri 
care un accent de roșu, de o- 
ranj sau de albastru iradiază su
prafețele ample, asemenea unei 
lumini constante, palide și cal
me. Momentul este acela al u- 
nei continue espectative, al u- 
nei continue suspectări (nu atit 
a ..obiectului", cit a propriilor 
efuziuni liric'e. ce ar putea de
natura eventual relațiile cu â- 
COsta). Artistul nu Se lasă „for
mulat“ de hatriră,. dar nici hu 
o reformulează conform unui sis
tăm cOnteptuăl. ori unui puter
nic M personal impuls emoțional. 
Izolate, din Contentul alăturării, 
peisajele par mai degrabă frag
mente de peisaj, notații pentru 
o viziune mai 
decisă, veșnice 
ale discursului 
tâteă, notația 
drept suport spiritual și tehnic 
un obstinat
seama, destul 
definitivul și 
de orizont, în 
de lucrări, nu vdr ispiti niciodată

ișțiîțdțte. slrnțul

cuprinzătoare și 
stări de proiect 
liric. Spontanéi- 
abreviâtă au

calcul. Né dăm 
de limpede, că 

largile deschideri 
această catégorie

MINISTERUL EDUCAȚIEI

sufletul artistului. Sint picturi 
cate rie dezvăluie, unebri plnă 
lă exhibări ce trezesc maliția; 

a artistului, 
ce rie ascund, 
voință, atent 
ființă iritfefi- 
cu totul spC-

ființa intârioai-ă 
Siilt îhsă și picturi 
priiîtt-uA ero-i-t de 
ediiâat. această 
oăi-ă. Îhtr-Un chip 
cial, însăși perfecțiunea formală 
astupă orice fisură prin care o- 
chiul indiscret poate arunca o 
privire ..înăuntru". Obiectivita
tea. senina, recea detașare pe 
care o degajă peisajele (ca și 
naturile statice) sînt efectele u- 
nei severe reprimări. Tot așa

cum echilibrul lor fundamental 
traduce înghețarea uriui efemer 
dar armonios moment static. 
Natura. lumea fenomenală, 
conchide artistul, este pentru 
pictură o stare de sugestie (pe 
tema căreia trebuie să rezistăm 
tentației de a specula), o 
..atmosferă" trăită în care ori
ce investiție spirituală și mo
rală trebuie să-și găsească o 
justificare logică.

Pe acest fond crește experi
ența unei arte în care cunoaș
terea este, prin, forța lucruri
lor, mediată, experiența 
arte cu subiect istoric. 
Almășanu se numără 
printre cei mai convingători 
artiști, în această direcție. O
înclinație bine strunită in pictura 
de observație (mai exact in
temele observației), către con
strucție se desfășoară aici în toa
tă plenitudinea sa. Cu o ști
ință desprinsă din lecția fres
celor tradiționale, pune în 
mișcare mari grupări de per
sonaje, ce împing in prim plan, 
cu valoare de transfigurare 
simbolică, figurile marcante ale 
istoriei : Mihai Viteazul, 
dor VLadimirescu, Nicolae 
cescu. Prin ele focalizează 
meritul, căci artistul își 
pune a evoca în primul 
un moment tensionat al istori.

unei
Virgil 
astăzi

Tu- 
Băl- 
mo- 

pro- 
rind

el noastre, adiric semnificativ 
și numai condiționat de el, un 
destin individual. Lucrările cu 
sUbiect istoric aU maiestuoasă 
monumentalitate; un firesc al 
viziunii și. paradoxal, o deli
catețe sesizabilă în tratarea de
taliilor, in contururile fragile, 
tandre. Structura artistului se 
întilnește, in acest caz. ma
gistral. cu tema. Pregnanța, 
sg'risWite clâfC ale realității e- 
vo-catn ii canalizează ferm 
deciziile, il ordonează ideile, ii 
ofetâ O degajată și sigură miș
care in granițele uriui petlitie- 
tru spiritual șl artistic validat 
deja. Ceea ce in 
părea indecizie 
fdrță. se instituie 
ăie sugestivității. 
pSrigftța ribtrăită. 
acolo, 
viziunii și poziției față de re
alitate, . este aici culoarea na
turală a reihemoffirii. Ceea Ce 
se instituia câ static. Îmbracă 
aici 
bine 
față 
tura 
cade 
heologică", nici în patetică. 5.1 
retorică declamație. Artistul dă 
privitorului un 
profund sentiftieht al 
izvorît 
luare a 
civiefe. 
figurăreâ, 
fii creatorului §e 
ganic intr-o 
scrise de
Arta cu subiect istoric dezvă
luie în întregime caracteristica 
sa structură epică (epic-deoo- 
rativă), reala 
monumentalist, 
biect istoric 
inteligența sa 
crează perfect 
operei memorabile. Pentru Vir
gil Almășanu această artă mi 
se pare, 
opțiune 
torte,.

peisaj poate 
și lipsă de 
aici cri valori 
suplinind ex- 
Ceâă câ dfâ 

în culoare, convenție a 
ii și poziției față de

fireasca deferentă . . .(mai 
spus tetidință de mitizăre) 
de eroi și monument. Pie
sa cu temă istorică nu 
în seacă reconstituire „ar

și
autentic și 

istdriei, 
dintr-o lucidă eva- 

istoriei, a lecției ei 
Documentul și traris- 

sUbstanța realitft- 
comentate și perspectiva 

contopesc rtr- 
efigie a istoriei 

contemporaneitate.

șa vocație de 
în arta cu su- 

intuiția vié și 
plastică conlu- 

la articularea

în multe privințe, o 
definitivă. $1 defihi-

• Dan Totolici, Dorohoi, Bo- 
tbȘarii 1 Să-ți răspundem în or
dinea întrebărilor. Nu există 
nici un liceu militar in Bucu
rești, după cum nu exiștă un 
liceu militar de aviație. Arh reco
mandat licee réai-Umaniste unor 
éléVi și eleve care doreai să-și 
aleagă licee de profil Contra
indicat stării lot de sănătate și 
celor care ne-ati cerut în mod 
expres să le indicăm citeva a- 
semenea licee. De regulă, reco
mandăm liceele de spcCiâlitate. 
îhtruclt acestea sînt cele mai 
numetoase și cele mâi solicitate 
și nu pentru că, âșâ cUm spili 
tu. un elev care urmează liceul 
real-umanist, dacă nu intră la 
facultate, ,;e-n pom".

Liceul real-Umânist, adevărat, 
și-a re&trins, din rațiuni bine 
cumpănite, capacitatea de cu
prindere în favoarea liceelor 
care, paralel cu pregătirea de 
cultură generală, dau și o pro
fesie. Aceasta, nu Înseamnă 
iiicldecUni că liâettl real uma
nist trebuie Hulit, pentru că ar 
pregăti niște hâisprăviți ; ăl ii 
pregătește pe tiriéri pentru fa
cultate, dar și pentru muncă, 
prin practică prdautfivă diri cé 
in 6é mai bitte profilată și or- 
ganizată.

O Dorina fópà și JăAă Iòr- 
gtllȘMjii, Miăil, PfanPVă : SUr- 
priflzâțdâfe dilefna ! Sînteți iii 
ariui ÌV la licèul àgfo-lndùstrial 
și vă pUtìdti problema — afir- 
mîrid că sînteți mai ffiUlH in si
tuația aceasta — „că viné fflÈmèfi- 
tul in care să vă alegeți un drum 
in viață, drumul adevărat". Dar 
drumul pe care l-ați ales citici 
ați devenit eleve la liceul agri
col; acum patru ahi, n-a fost a- 
devărat, a fost doar âșâ o mică 
îrjtimplare ? „Sintem tineri, cu 
visuri, cu decizii schimbătoare
— ile scrieți rtiai departe — și 
avem nevoia de sfaturile celor 
mai in virslă". Sinieți dispuse, 
oare, să âsctlltâți àcéHé sfaturi ? 
C6 v-a pus in derută incit vreți 
s-o cotiți spre' o altă’ profesie 
dar rriâi ales, spre care profe
sie ? — De astă dată vă între
băm nói; Poàtè fi acceptată 
ideea unór.;. idei schimbătoare 
și là 19 âfii, deși âcestg idei sînt 
cam costisitoare, căci pentru 
formarea voastră timp de patru 
ani, într-o profezie din agricul
tură. au fost investite eforturi 
materiale. Nu Înțelegem insă 
care este noua idee, noul drum, 
noua profesie de care v-ați în
drăgostit. Vă exprimați numai 
intenția-întrebare dacă puteți 
urma o școală postliceală, ori o 
facultate în alte domenii. Să fie 
deci oricare alt domeniu numai 
agricultură nu ! Răspunsul : da, 
aveți posibilitatea să vă prezen
tați la concurs pentru școlile de 
specializare postliceală care pre
gătesc cadre în specialitățile 
meteorologie, hidrologie și con
servarea cerealelor și nutrețuri
lor concentrate, la facultățile 
din cadrul învățămîntului agri
col. là cursuri de zi și fără frec
vență. Trebuie să vă spunem că 
anul trecut la Institutul agrono
mic — București, 59,5 la sută 
din candidații reușiți la concurs 
sint absolvenți ai liceelor agri
cole, iar din cei 1 831 reușiți în 
învățămîntul agricol — ingineri
— 984 provin din liceele de spe
cialitate și numai 847 din liceele 
real-umaniste. Asta, cu titlu in
formativ.

C. R. CONSTANTIN ES CU LUCREȚIA LUSTIG

ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

INSTITUTUL DE PETROL Șl GAZE PLOIEȘTI
anunță scoaterea la concurs

FĂCUI,TATEA DE UTILAJ 
TEttNOLOGÎfc

3. Catedra de Utilaj petrolier.

1. Catedra de Discipline Meca
nice Generale

— Șef de lucrări, disciplina Me
canisme și Organe de Mașini, po
ziția 17.

— Asistent, disciplinele: Mecani
că teoretică și Elemente de ingi
nerie mecanică, poziția 23;

— Asistent, disciplinele: Meca
nică și rezistența materialelor și 
Elemente de inginerie 
poziția 24:

— Asistent, disciplina 
nic, poziția 29;

— Asistent, disciplină 
nic, poziția 30:

mecanică,

Desen teh-

Desèh fèh-

EÌectroteh-2. Catedra de Fizică, 
nică. Automatică si Informatică

— Profesor, disciplinele: Electro
tehnică și mașini electrice. Alge
bră liniară, geometrie analitică și 
programare. Limbai FORTRAN și 
Informatică .aplicată, poziția 3:

— Conferențiar, disciplina Fizi
că. poziția 5;

— Șef de lucrări. disciplinele: 
Elemente de automatizări în rafi
nării și petrochimie. Instalații 
electrice și elemente de automati
zare. Electrotehnică și electroni
că. poziția 19;

— Asistent, disciplinele: Auto
matizarea instalațiilor din schele. 
Elemente de automatizare în rafi
nării și petrochimie șl A.M.C., au
tomatizarea și utilizarea calcula
toarelor, poziția 35;

— Asistfent. disciplina A.M.C., 
automatizarea șl utilizarea calcu
latoarelor, poziția 36:

— Aslsient. disciplinele Elemen
te de electronică și automatizare. 
Automatizarea instalațiilor de ra
finărie și A.M.C., automatizare, 
pOilțtâ 33.

— Profesor, disciplinele Masini- 
unelte și Control dimensional și 
Tribologie. poziția 4;

— Șef de lucrări disciplinele 
Construcții si montaje de rafină
rii și uzine petrochimice și Ins
pecția instalațiilor, poziția 17:

— Sef de lucrări. disciplinele 
Tehnologia materialelor. Materia
le speciale și protecția contra co
roziunii. Construcții si montaje în 
rafinării si Tehnologia materiale
lor, poliția 19:

— Sef de lucrări, x- disciplinele 
Materiale, tratamente termice și 
tehnologia dr* execuție a cunielor 
de frecare, Prelucrarea datelor și 
tehnic’ de calcul si Tehnologia 
materialelor, poziția 20;

— Asistent, disciplinele Utilaje 
în industria chimică si netrochi- 
mică. Tnsnectin instalațiilor. Teh- 
norosia materialelor și Mașini și 
utilaje de schelă și rafinării, po
ziția 27:

— Asistent, disciplinele Tehnolo
gia materialelor. întreținerea și 
repararea utilajului Petrochimie 
si Materiale speciale și protecția 
împotriva coroziunii, nozit’a 29:

— Asistent/, disciplinele Tehno
logia materialelor si întrel.inereă 
si repararea utilajului petrolier 
poziția 30.

4. Catedra de Educație fizică și 
limbi moderne

— Lector, disciplina Limba rusă, 
poziția io:

— Asistent. disciplina Ltmba 
spaniolă, poziția 15:

— Lector disciplina 
mână, poziția 17:

— Lector, disciplina 
mână, poziția 18:

— Lector, disciplina 
mână, poziția 19;

Limba

Limba

Limba

ro-

ro-

ro-

UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI,
SECTORUL 5

a următoarelor posturi
— Asistent, disciplină 

română, poziția 21;
— Asistent, disciplina 

română, poziția 22.

FACULtATEA DE FORAJUL 
SONDELOR ȘI EXPLOATAREA 

zăcămintelor de petrol 
ȘI GAZE

Limbă

Limba

1. Câtedra de matematici

— Lector, disciplinele Matema
tici II și Matematici generale, po
ziția 9.

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA 
PRELUCRĂRII PETROLULUI 

ȘI PETROCHIMIE

de științe sociale 

disciplina Filozofie,

1. Catedra

— Lector, 
poziția 15.

2. Catedra de chimie

lucrări,— șef de ............
Chimie șl coroziune 
pozițl a 7;

— Șef de lucrări, . ...________
Chiriiie anorganică și Chimie a- 
naiitică, poziția 15.

disciplinele 
Si Chimie,

disciplinele

3. Catedra de inginerie 
chimică

petro-

Procèse

CASA DE CULTURĂ

— Profesor, disciplina 
d£ separare, poziția 8:

— Profesor, disciplinele 
logia petrochimiei. ~ 
produselor macro-moleculare și 
Industrie petrochimică, poziția 9;

— Șef de lucrări, disciplinele 
Tfehnologia petrolului și Tehnolo
gia distilării petrolului, poziția 15;

— Șef de lucrări. disciplinele 
Tehnologia petrolului. Procese 
termocataliti’cfe si Rafinarea mo
dernă a petrolului, poziția 19:

- Ș£f de ludrări. disciplinele

Tehno-
Fabricarea 

macro-moleculare

Procese și aparate și Procese ca
lorice, poziția 21:

— Asistent, disciplina Tehnolo
gia petrolului, poziția 31;

— Asistent, disciplina Procese- 
aparate și tehnologia petrolului, 
poziția 37;

— Asistent, disciplinele Tehno
logia petrolului. Procese cataliti
ce în petrochimie și Cinetica in
dustrială și reactoare, poziția 39;

— Asistent, disciplinele Procese 
și aparate. Progrese în aparatura 
instalațiilor tehnologice și Fabri
carea catalizatori, poziția 41:

— Asistent, disciplinele Tehnolo
gia petrochimică și Procese cata
litice și petrochimie, poziția 43.

★
Candidații la concurs vor de

pune la secretariatul Institutului 
de petrol și gaze din Ploiești, Bd. 
București nr. 1, în termen de 30 
zile (pentru posturile de profe
sori. conferențiari si șefi de lu
crări, lectori) și de 15 zile (pen
tru piosturile de asistenți) de la 
data publicării acestui anunț în 
Buletinul Oficial al R.S.R., cere
rèa de înscriere 'mprCuhă cu ac
tele prevăzute de Legea nr. 6, 
privind Statutul personalului di
ci àcti'c din R.S.R.. publicată în Bu- 

. lètirìul Oficial al R.S.R., partea I, 
nr. 33 din 15 martie 1969 si de In
strucțiunile M.E.I. nr. 84539/1969.

Concursul se va tine la sediul 
Institutului de pètrol și gaze Plo
iești. în termen de 3 luni (pentru 
posturile de profesori, conferen
țiari și șefi de lucrări, lectori) și 
dé 15 zile (pentru posturile de 
asistent.) de la data expirării ter
menului de înscriere la concurs.

Candidați! la concurs sînt obli
gați să comunice în scris condu
cerii unității unde își dfesfășoară 
activitatea, înscrierea la concurs.

Informații suplimentare se pot 
obține ia secretariatul institutu
lui.

N, BALCESCU“11

Str. 11 Iunie nr. 4l, tëlefoone : 23 43 45 și 23 67 00 
Stația Parcul Libertății

CURSURI CU FRECVENȚĂ

In cadrul instituției noastre funcționează următoarele cursuri 
cu frecventă :

STENOGRAFIA
(îmbinată cu înregistrarea magrietoforiică)
DACTILOGRAFIA
jmetoda „oarbă", științifică, cu toate dăaetele)LUCRĂRILE DE SECRETARIAT 9 "

cia(m)mP'etate CU problenle de le9islație și corespondență ofi-

MINUIREA
Aparaturii telex și a mașinilor de calculat
LIMBILE DE LARGA CIRCULAȚIE
Engleza, fraficeza, rusa, germana.

CURSURILE PRIN CORESPONDENȚA
(farà frecvență)

In afară cursurile cu frecvență se (predau prin cores- 
ponderiță (fără frecvență) următoarele cursuri :

STENOGRAFIE
DACTILOGRAFIE
SECRETARIAT
Cursurile sînt concluse de stenograful PAUL MIHĂUA, fost 

dirfector al primei școli de stenografie a statului.
Se mai predau și :

CROITORIE - BALET COPII - ACORDEON - CINECLUB - 
CREAȚIE Șl CULTURA CINEMATOGRAFICĂ.

Studenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50%.
Informații verbale, prin telefon ;i in scris se dau la 

adresa de mai sus.
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Educație prin știință
PLECARE

Președintele Institutului dună
rean european și președinte al 
Băncii „Kredit-Anstalt-Verein 
Bank“ din Viena, Fritz Bock, 
care a făcut o vizită în tara 
noastră, a părăsit marți Capi
tala.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost salutat 
de Roman Moldovan. președin
tele Camerei de Comerț și In
dustrie, de alte persoane ofici
ale.

A fost de față Frănz Wundef- 
baldingef, ambasadorul Austriei 
la București.

telegramă
Ministrul afacerilor 

Republicii Socialiste 
George Macovescu. a _____  _
telegramă de felicitare secreta
rului de stat, pentru afacerile 
externe și politice al Republicii 
San Marino. Gian Carlo Ghi- 
ronzi. cu ocazia numirii sale in 
âceastă funcție.

ÎNTÎLNIUE

externe al 
România, 
adresat o

Ambasadorul R. P. Polone lă 
București. Wladyslaw Wojtăsik, 
a avut, marți, o întilnire cu 
membri ai conducerilor ziarelor 
$i publicațiilor centrale, ai A- 
gerpres și Radioteleviziurtii. pri
lejuită de apropiatele alegeri 
pentru Seimul Republicii Popu
lare Polohe și consiliile popu
lare voievodale. Ambasadorul a 
vorbit despre succesele cu care 
poporul polonez întîmpină acest 
eveniment important și a pre
zentat date referitoare la alege
rile ce Vor avea 10c la 21 mar
tie.

torul a relevat că județul Har
ghita, la fel ca și celelalte ju
dețe, cunoaște o dezvoltare fără 
precedent. în acést an, produc
ția globală industrială Va fi de 
75 de Ori mai mare decit in 
1944. Actualul cincinal deschide 
județului perspective și mai lu
minoase. Harta economică har- 
ghiteană se va îmbogăți cu 55 
noi obiective industriale. Vor fi 
construite 12 400 apartamente. 
300 săli de clasă, precum și nu
meroase alte obiective social
culturale.

Prof. dr. docent Ladislau 
Banyai, vicepreședinte al Aca
demiei de științe sociale și po
litice, precum și profesori uni
versitari, alte cadre didactice, 
cercetători, muzeografi — din 
București, Cluj-Napoca. Miercu
rea CiUc și Gheorgheni — au 
înfățișat aspecte din istoria co
mună a românilor și secuilor, 
lupta lor unită impotriva ex
ploatării feudale și a jugului 
otoman, impotriva exploatării 
capitaliste și a fascismului, 
pentru unitatea națiunii noastre, 
pentru libertate și progres so
cial. pentru socialism, tradițiile 
conviețuirii lor de-a lungul se
colelor pe aceste străvechi pla
iuri ale patriei.

în încheierea lucrărilor a luat 
Cuvintul acad, 
rectorul 
Bolyâi“ 
a spus, 
lăzi un
care, pe aceste meleaguri ale 
patriei, s-au jertfit pentru drep
turi sociale și naționale, pentru 
independenta tării, pentru fră
ția oamenilor muncii — români, 
maghiari, secui, germani, sași—, 
cei care astăzi, in anii construc
ției socialiste, edifică un prezent 
$i un viitor luminos. Evocăm 
pagini ale unei glorioase tradi
ții de luptă înfrățită pentru în
deplinirea aspirațiilor comune 
de libertate și drepturi sociale, 
o memorabilă filă înscrisă in 
CrOiiica acestor tradiții : răs
coală secuilor împotrivă nobili
mii maghiare din 
péntru scuturarea 
maii.

Ștefan Pascu, 
Universității „Babcș- 
din Cluj-Napoca, care 

intré altele : Facem as- 
gest de cinstire a celor

SESIUNE

ȘTIINȚIFICĂ

Cu prilejul împlinirii a 380 d« 
ani de la răscoala secuilor din 
anii 1596, la Miercurea CiUc a 
avut loc. marți, in organizarea 
Academiei de Științe sociale și 
politice și Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., o sesiune 
științifică cu tema : Luptă se
cuilor in a doua jumătate a se
colului al XVl-lea împotriva ex
ploatării feudale, participarea 
lor là lupta ântiotorhănă. Cu a- 
cest prilej, tovarășul Ludovic 
Fazekas, prim-secrețar al Co
mitetului județean dé pârtid, a 
prezentat amplul tablou ăl dez
voltării economico-sociale a me
leagurilor harghitene, partici
parea entUziâstă a românilor, 
maghiarilor și secuilor înfrățiți 
la înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Vorbi'

Ttânsilvâiiia, 
jugului oto-

U.T.C.
Ieri s-a înapoiat in Capi

tală, venind de la Cairo, 
delegația Uniunii Asociației 
Studenților Comuniști din 
România, condusă de tova
rășul Ibah Albescti, secretar 
al Consiliului U.A.S.CR., 
care a participat la cel de-al 
Xt-lea Congres ăl tJniurtii 
Generale a Studenților din 
R.A. Egipt.
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CRONICA

Pepiniera elevilor
din Albești-Paleologu

în județul Prahova, programul 
pentru săptămîna in curs pre
vede modernizarea a 40 de hec
tare livezi și înființarea de noi 
plantații pé alte 20 de hectare, 
lucrări ce se execută numai în 
unitățile cooperatiste, 
de rodire in aceste 
fac pe 630 hectare 
podăriile populației 
hectare. Comitetul
U.T.C., împreună cu organiza
țiile de tineret de la Orașe 
și sate, a întocmit un 
plan concret de acțiune care 
prevede lucrări pe o perioadă 
mai îndelungată de timp. Este 
îndeajuns să arătăm că numai 
în orașul Băicoi tinerii din în
treprinderi. instituții și, alături 
de ei. elevii, s-au angajat să 
planteze pe terenurile unității 
agricole de stat din localitate 
50 de hectare cu meri, pruni și 
peri. Uteciștii din organizația 
cooperativei agricole Gornetu 
Cuib, sprijiniți de elevii școlii 
generale, au executat lucrările 
pentru o plantație de zece hec
tare cu zmeură. Șl tinerii din 
municipiul Ploiești pot fi întil- 
niți acum, la început de sâptâ- 
mină. pe terenurile unității a- 
gricole cooperatiste din Pău- 
lești, unde inființează o nouă 
plantație de pomi fructiferi pe o 
suprafață de 17 hectare. în li
vezile cooperativelor agricole 
de producție din Posești. Draj- 
na de Sus, Câlugăreni, Școrțeni, 
JuMUreni, sute de tineri parti
cipă Ia modernizarea plantații
lor existente. La toate aceste 
acțiuni, pe lingă specialiști din 
unitățile respective, participă 
și cite un membru al secreta
riatului comitetului județean al 
U.T.C., care răspunde direct de 
buna desfășurare a lucrărilor. 
Așâ. de exemplu, in comuna 
Iordăcheanu tinerii avind in 
frunte pe Nicolae Cristea. Elena 
Carpen, Elenă Nițu. Ion Răduță, 
membri ăi comitetului comunal 
al U.T.C., au trecut la plantarea 
celor péste o mie de pomi 
fructiferi, plantație de care 
vor beneficia atit unitățile co
operatiste. instituțiile, cit și 
gospodăriile populației. De ase
menea, pe terenurile erodate și 
in pădurea comunală se vor 
planta salcimi.

într-o altă comună, este vorba 
de Albești-Paleologu, cei a- 
prOape 500 de tineri avînd ma
terialul săditor asigurat dato
rită preocupării elevilor din 
comună care, sub îndrumarea 
profesoarei Laurenția Cicea, au 
ingrijit o pepinieră de aproape

Tăierile 
unități Se 
iar in gos- 
pe 1850 de 
județean al

o mie puieți de diferite specii, 
au trecut la sădirea lor. Printre 
primii care au ieșit la muncă se 
numără și tinerii Daniela Chelu, 
Ion Enache, Florica Duță, Da
niel Trandafir. După cum ne a- 
sigură primarul comunei, tova
rășul Ion Pantasi, tinerii vor 
mai participa și la tăiatul, stro
pitul și fertilizarea plantațiilor 
existente.

OVIDIU MARIAN

■

■■ . . ..
-Ș.'-jK

À ’

£
Uteciștii în primele rînduri

Pină la această dată lucrăto
rii din sectorul pomicol al ju
dețului Vrancea. in rîndul că
rora se numără și cei peste 
3 500 tineri, au executat tăieri 
de formare și fructificare pe 
1 400 hectare, aratul și săpatul 
in jurul pomilor pe 1 100 hec
tare. fertilizarea cu îngră
șăminte chimice și organice pe 
700 hectare. „Concomitent cu 
aceasta — ne spunea tovarășul 
Cezar Eni. inginerul șef al 
I.J.L.F. Vrancea — ana desfundat 
40 de hectare teren la Suraia 
unde vom Înființa o nouă plan
tație de meri și am asigurat 
tot materialul săditor pomicol, 
48 000 puieți necesari atit pen
tru noua livadă, cit și pentru 
modernizarea a 110 hectare la 
C.A.P, și 146 la I.A.S," Cum 
șl-au propus tinerii vrinceni. să 
sprijine activitatea din livezi și 
ce anume vor executa in „Sâptă- 
mina pomiculturii“? „Practic — 
ne spune tovarășa Felicia Spinu,

președinta Consiliului tineret să
tesc de la Comitetul județean 
Vrancea al U.T.C., tinerii sint 
prezenți la toate lucrările ce tre
buie- executate în livezi: tăieri de 
formare și rodire, săpatul în ju
rul pomilor, fertilizarea, cură
țatul pomilor de omizi, mușchi 
și licheni. în localitățile T'rn- 
boiești, Boghești, Tănăsoaia. Ho- 
mocea și altele, unde sectorul 
pomicol deține suprafețe mai 
mari, am constituit echipe for
mate din tineri (peste 1 500) 
care, efectuează toate lucrările 
de întreținere pe 400 hectare. 
Paralel cu efectuarea acestei o- 
perații in 8 unități cooperatiste 
și de stat, cum sint Urechesti, 
COtești, Panciu. Corbița. orga
nizațiile comunale ale U.T.C. au 
preluat de la C.A.P. și I.A.S. 22 
hectare de livezi clasice pe care 
le vor moderniza prin în.desire, 
menț.inind in continuare pomii 
existenți“.

DUMITRU DUCA

Intr-o singura zi, 
4600 de puieți plantați

tovarășul Ion Voicu, activist al Corni-După cum ne informează . ..... . __
teiului județean Argeș al U.T.C., ieri, 900 de tineri <le la C.A.P. 
Izvorti, Uda, Aninoasa, au plantat 4 S00 de puieți. Alți 750 de tineri 
din Mihăești. Stilpcni, Boteni au efectuat lucrări de modernizare 
pe 18 ha. Printre organizațiile U.T.C. care au înscris realizări deo
sebite în „Săptămîna pomiculturii" se numără și cea din Boțești 
unde echipe specializate au efectuat tăierile de formare și rodire la 
52 000 de pomi. Cu ajutorul săniilor, echipe de tineri au transportat 
și urcat pe deal peste 1 500 tone gunoi de grajd, fiind astfel ferti
lizați 25 000 de pomi. In județul Argeș, județ cu cea mai mare su
prafață pomicolă din țară, în „Săptămîna pomiculturii" vor fi an
trenați 12 000 de tineri țărani, muncitori, mecanizatori, elevi, cadre 
didactice.

TUDOSE LUCIAN

actualitatea

Ota-

ECHIPELE
DE SPRIJIN

„Săptămîna pomiculturii“ a 
adus la startul lucrărilor și 
numeroși tineri din județul 
Brăila. In cadrul a- 
cestei ample acțiuni in co
munele Tudor Vladimirescu, 
lanca. TKhilești. Însurăței, 
Movila Miresii, Traian și Ci
reșii peste 500 de tineri co
operatori și elevi, constituiți 
in echipe, au lucrat la arat, 
săpat și tăieri de formare și 
rodire pe o suprafață de 70 
ha livezi cu pruni, caiși și 
cireși. In paralel, echipe de 
mecanizatori au transportat 
peste 200 de tone îngrășă
minte chimice și organice. In 
această amplă acțiune tine
rească. dintre sutele de ti
neri s-au evidențiat în mod 
deosebit Marioara Cucu și 
Lica Datcu (comuna Tudor 
Vladimirescu), Constantin 
Crăciun. Mița Marin (comu
na Tlchilești). Aurora Iones
cu (comuna Traian). Constan
tin Eneiu, Violeta Bătrinu 
(comuna Însurăței). In zile
le care urmează acțiunile de 
arat, săpat și tăiat se vor 
amplifica. S-au pregătit, de 
asemenea, toate cele necesare 
pentru declanșarea lucrări
lor de modernizare și extin
dere a planțațiilof pomicole 
pe 50 hectare.

Elevii din școlile generale 
ale județului au luat iniția
tiva de a se constitui țn echipe 
formate din 10—15 utecișii 
care să-i ajute pe cetățenii 
comunelor cu suprafețe mai 
mari de livezi la fertilizarea 
pămtntulut șl la curățat.

STAN MUNTEANU

(Urmare din pag. I)

să crească intr-un spic — să 
lucreze astfel pămîntul incit 
spicul de miine să fie mai bo
gat decit cel de azi ; elevului — 
nemulțumit de încetineala cu 
care se modernizează tehnica 
didactică — să construiască un 
nou aparat, chiar dacă nu o face 
pe baza unei concepții originale , 
studentului — in mod firesc do
ritor de a-și depăși condiția de 
învățăcel — să se situeze, cu 
contribuții egale, alături de das
călul său ; tânărul economist sau 

r inginer — îndârjit împotriva ru
tinei si conservatorismului — să 
impună mai rapid noile metode 
de organizare si conducere a 
producției ; activistului cultural 
— cunoscător și încrezător in 
tehnicile de investigație a spi
ritului uman, pe care știința i le 
pune la dispoziție — să orienteze 
Si să realizeze cu o mai mare 
eficientă munca de educație : ti
parului cercetător — cutezător, 
entuziast si perseverent in mun
ca sa — să spargă crusta de 
neîncredere însămânțată sau în
treținută de unii sau alții, pen
tru a dovedi că ne piștem. afir
ma chiar si in cele mai avansate 
domenii ale științei si tehnicii.

Nu întâmplător am enumerat 
cîteva dintre concepțiile și tră
săturile morale sau etice care 
definesc, desigur doar parțial, 
atitudinea omului față de natu
ră si societate, incorporată și de 
către știință ; o atitudine de ne- 
desprins de actul de creație, de 
munca de cercetare ; o atitudi
ne care constituie însuși mo
torul științei, dar care in același 
timp se formează, se îmbogățeș
te în conținut și calitate, in mod 
continuu odată cu procesul de 
avansare, de largă implementa
re a cunoașterii științifice. A- 
ceasta este, de fapt, și semnifi
cația sintagmei „educație prin 
știință“.

Cerința care se pune insă 
acum, cind organizația noastră 
de tineret declanșează mișcarea

„Știință, tehnică, producție" — 
a cărei condiție de reușită nu 
este atit o problemă de organi-.. .
zare, cit una de mentalitate și 4 
atitudine, de manifestare activă - 
a acestora prin actele cotidiene 
de muncă ale fiecărui tinăr che
mat să angajeze tot ceea ce 

' are în el aptitudine, voință și 
energie — este aceea de a cobori 
fără intîrziere sintagma „educa
ție prin știință“ de la nivelul 
conceptual la cel operațional și 
de a o extinde, dincolo de sfera 
colectivelor de excepție, la sfe
ra întregului tineret. Ciștigul va 
fi enorm și se va exprima 
printr-o mai mare receptivitate 
a tineretului față de știință 
printr-o mai largă și mai pro- . 
fundă înțelegere a fenomenelor 
caracteristice acesteia și a re
lațiilor ei cu dezvoltarea social- 
economică. printr-o mai mare 
disponibilitate pentru rezolvarea 
cu mijloacele științei și tehno
logiei moderne a problemelor 
puse de activitatea practică. 
Prin activitatea de creație — o 
permanentă competiție in care 
fiecare moment are o valoare de 
neinlocuit — formăm acel deo
sebit de prețuit respect față de 
timp. Ea' constituie totodată o 
excelentă cale de autocunoaște- 
re. de stabilire și dezvoltare a 
propriei personalități.

Dacă activitatea de cercetare 
este o formă particulară a- 
muncii, atunci „educația prin 
știință" — și îmi permit să 
adaug „pentru știință“ — nu. . 
trebuie înțeleasă altfel decit ca 
o componentă, din ce in ce mai 
importantă a „educației prin 
muncă și pentru muncă". Iar, 
dacă a face educație prin muncă 
impune — drept o condiție ne- 
cesară —a munci, tot astfel, a 
face educație prin știință, im
pune — tot. ca o condiție nece
sară — a cerceta ; mai puțin 
pretențios spus, a încerca in 
permanență să adopți și să a- 
firmi o atitudine novatoare. Este 
ceea ce se așteaptă de la fiecare 
tânăr in acest cincinal al revo
luției tehnico-științifice.
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Etapa a XX-a văzută de CORNEL DINU

PUBLICUL ȘI „ACTORII“
DI PE GAZON

Agricultorii fără anotimpuri
(Urmare din pag. I)

sint identice cu cele pé care le 
ridică șahistului desfășurarea 
unei partide. Este un mod dé 
a gindi. Mărturisesc sincer că 
seara nu plec acasă obosit, că 
duminica — după tipicul mi
crobiștilor — ne întilnim în 
seră și discutăm. Nimeni nu 
este convocat, nimeni nu are 
sarcină de serviciu, este modul 
nostru de a ne réconforta.

Diferența dintre director și 
fâta care încarcă lăzile cu to
mate in autocamion, nu este 
luai mare decit cee dintre un 
șăhist și . un atlet. Este o altă 
disciplină. Ai fost in hală, ai 
văzut, fetele noastre încarcă, 
intr-o zi de virf. 10—15 vagoa
ne de marfă. Sint subțirele, 
dacă au 50—55 kg. Merge ban
da pină lingă camion, dar acolo 
lada trebuie luată și aranjată. 
Nu-i. grea, 5—6 kg, dar pină la 
sfirșitul lucrului se adună cite- 
va tone bune. Dar ai văzut, 
fetele rid, glumesc. Cum îți ex
plici ? Să-ți spun : un sportiv, 
preocupat să realizeze perfor
manțe, este preocupat, în pri
mul rind, ca fiëcare mișcare 
s-o facă cu un minimum de 
efort.

— Ușile sediului dumneavoas
tră se deschid acționate de ce
lule fotoelectrice, fermele sint 
dotate cu telefoane, creații, am 
aflat, ale electricienilor din 
unitate.

— Aproape în toate locurile 
de muncă, creația colectivă a 
condus la reducerea efortului 
fizic, la imbunătățirea calității 
produselor. La un ciclu de pro
ducție, de exemplu, noi manipu
lăm peste 33 000 de tone de 
turbă, nisipuri, gunoi de grajd. 
Pină de curind toate acestea 
se descărcau cu lopata din 
vagon pe rampă — zvîrlitfe 
pe deasupra obloanelor — și 
apoi încărcate in autocamion. 
Ne-am dus afară cu mai mulți 
oameni și 
putem 
găsit, 
cioare 
băgat pe ușa _ vagonului, 
cu celălalt 
Tot efortul 
la o simplă lopătare. 
brica de conserve, ca să 
dau un exemplu recent, ciuper
cile erau puse cu mina în cutii. 
Toate procedeele clasice erau 
neutilizabile, intrucit ciupercile 
se lipeau de dispozitive. Dind 
această temă spre studiu, oa
menii au venit cu multe pro
puneri. Pină la urmă am ales 
soluția propusă de un nespecia- 
list. Un om care încarcă cutia, 
alltrenind ciupercile cu un jet 
de aer.

— într-un anumit stadiu, o- 
mul se poate declara mulțumit 
dé cëeà ce a realizat, dé ceèà 
ce are.

— Atunci intervine ..antreno
rul“. Am realizat multe lucruri 
în sprijinul direct al oamenilor 
fără ca ei să ne-o ceară.

— Vă referiți la 
alimentar din incinta 
derii ?

— Este puțin lucru

lumea lucrează in halat. Sint 
.luni întregi cind in seră nu 
poți pune pe tine mâi mult de 
un halat. Această haină de pro
tecție era spălată pină àcum dé 
fiëeate acasă. Și nu èra bine. 
Nu era bine pentru că noi lu
crăm cu pesticide Cu mare 
emanație, cit tot felul de soluții 
toxice. Oricit s-âr fi străduit 
femeia acasă, haină de protecție 
tot vèneà in contact cu altele, 
poate cu lucrurile copiilor. Pré- 
lUînd dé la un spital niște ma
șini de spălat, scoase lă refor
mă, am organizat o spălătorie 
unde fiecare lucrător al serelor, 
ducindu-și halatul îl poate primi 
curat pesté cêl mult două ore

— Pe masa dumneavoastră 
de lucru am văzut o situație 
operativă mâi mult decit ciu
dată. Alături de coloanele evi
dențiind însămînțârile, recol
tările, livrările, coloane cu des
fășurarea unei acțiuni stomato
logice. cu cazurile la zl ale îm
bolnăvirilor, cu evoluția trata
mentelor.

— Aproape cu mijloace pro
prii ne-am pus la punot, în în
treprindere, un cabinet stoma
tologic, unul de tratamente, de 
interne, ginecologie, cardiologie. 
Fiecare lucrător al serei are o 
fișă medicală, cunoaștem starea 
de sănătate a fiecărui om. Așa 
am descoperit că durerea de 
dinți esté o boală profesională 
în sere. Dealtfel, tot persona
lul, pe baza unei planificări 
riguroase, este în tratamentul 
cabinetului stomatologic.

— Tovarășe Șimandan, cum 
poate lucra un director, desigur, 
în....................limitele legii, pentru mări-

rea retribuției muncitorilor din 
întreprindere ?

— Poate, și încă foarte mult. 
Dacă mă zbat acum să ni se 
deschidă finanțarea pentru â 
construi citevă blocuri de gar
soniere pentru nefamiliști și 
pentru tinerii căsătoriți și tină
rul sau tînăra de la noi nu va 
mai plăti 400 de lei pe lună la 
o găzdă, ci numai 40—60 lei, 
oare asta nu este o mărire a 
retribuției ? Ca 
bim de bunele 
le creăm astfel 
învățătură.

— Și tinerii 
vață ?

— în prezent 
care urmează 
frecvență ale 
tehnice, iar alți 
la A.S.E. Nu-i 
2.2 care, completîndu-și studiile, 
au fost promovați în diferite 
munci în întreprindere. Dar pe 
această linie, nu toate 
sint în ordine.

— Aveți și insuccese
— Nu știu dacă așa 

mese, O nereușită a mea este 
că n-am determinat forurile de 
resdrt să Înțeleagă că atestarea 
calificării muncitorilor din seră 
este absolut necesară. Avem 
femei care lucrează de 10 ani 
în seră și continuă să aibă sta
tut de muncitor necalificat, deși 
prestează o activitate de o 
mare complexitate. Și etic și 
sub raport material este nejust. 
Da^ă omul nu poate avansa pe 
scara profesiei sale, atunci ce-l 
poate stimula în perfecționare? 
Este o barieră care se pune 
caleă tinerilor care lucrează 
sere.

să nu mai vor- 
condiții pe care 
tinerilor pentru
de là sere în-
avem 15 tineri 
cursurile fără 
unor facultăți

15 sint studenți 
uit nici pe cei

lucrurile
?
s-o nu-

in 
in

--- .. □

Noi cluburi ale tineretului
Acrot-lub î La. ;Deviț s-a con

stituit 
profilat

. norisrp. 
poseda 
teoretice și practice vor 
lua ființă incă două speciali
tăți : sportul cu motor și para
șutismul. Sub îndrumarea com
petenta a unor piloți și in
structori reputați. cei peste 200 
de tineri care activează in ca
drul aeroclubului Învață cu a- 
siduitate și pasiune, în aștep
tarea zilei cind vor efectua pri
mul zbor. .

Clubul „Galaxia" și-a început 
receht activitatea la Casa de 
cultură a sectorului IV. Sub 
îndrumarea unui consiliu știin-

un aeroclub județean. 
, deocamdată;! pe pia- 

. Cind pârticipanții vor 
suficiente, cunoștințe 

ma'

țific, compus din personalități 
marcante, clubul „Galaxia“, pune 
in dezbatere, utilizind intre al
tele filme documentare, dia- 

, filme, diapozitive, exemplifi
cări din literatură. muzică, 
pictură, probleme de larg in
teres privind cunoașterea spa
țiului cosmic.

Cercuri practice noi au fost 
înființate și la Ateneul tinere
tului. Este vorba despre cercu
rile de depanare radio T.V. și 
stenografie. Ele se adaugă ce
lorlalte acțiuni — unde se mai 
pot anunța cei care doresc tea
tru. brigadă artistică, dans te
matic, cor, soliști vocali, 
serie, pictură, sculptură, 
engleză.

.1,. „„.m.;.

Privind starea vremii, meteo
rologul Egaterina Ion Bor
dei ne comunidă : Atmosferă 
va continua să se încălzească u- 
șor. Cerul va prezenta înnourări 
accentuate in sudul și sud-vestul 
țării, unde, local, vor cădea pre
cipitații mai ales sub formă de 
ploaie. In rest, cex- variabil și 
precipitații izolate. Temperatu
rile din cursul zilei de azi vor 
fi cuprinse 
grade, 
minimele 
—5 și +5 grade.

intre -5 și +15 
izolat mai ridicate, iar 

de la noapte, între

tapi- 
limba

ieșeni

NU DE RETORICA
ne-am întrebat 

face. împreună 
O transportoare cu 
telescopice, cu un

ce 
am 
pi- 
cap 
iar 

în autocamion, 
s-a redus acum 

La Fa- 
mai

magazinul 
intreprin-

— Este puțin lucru ca feme
ia, venind dimineața la mun
că, să-și lase la intrare sacoșa 
și o notă cu cele dorite pentru 
ca la plecare să le găsească 
gata pregătite ? Gindiți-vă cit 
timp economisim femeilor noas
tre ! Dar eu voiam să mă re
fer la o altă înlesnire, o reali
zare mai recentă. La noi toată

ERA NEVOIE
(Urmare din pag. I)

Șitinut rezultate, dar mai sint 
lipsuri...“. Referatul a prezen
tat lucrurile importante la ega
litate cu restul, nescoțînd mai 
pregnant în evidentă ceea ce 
merita cu adevărat, să constituie 
obiectul dezbaterilor. Limitîn- 
du-se la a fi un inventar volu
minos. el a limitat în mod ine
vitabil si spiritul critic si auto
critic al dezbaterii.

Nimerii nu contestă efortul 
mare depus și la Universitate 
pentru a gîndi diversificarea 
muncii politico-ideologice incit 
aceasta să corespundă preocu
părilor și nevoilor formative și 
ale studentului de lâ filozofie și 
istorie și ale celui de la mate
matică, biologie, drept etc, folo
sind o interesantă gamă de 
mijloace — de la informare la 
mese rotunde, la colocvii, sim
pozioane și cercuri de dezbate
re etc. Cind însă un președin
te de A.S.C. — și nu de la o 
facultate oarecare, ci de la Fi
lozofie — exemplifică ca model 
de combativitate și măturîtatc 
dovedite de opinia colectivului, 
faptul că aceasta a fost de a- 
cord, „în unanimitate“, ca o 
studentă surprinsă furînd să 
fie exclusă din facultate (?!), e 
fiVesc să rămînem pe gînduri în 
privința eficienței formelor. 
Consiliul are asemenea motive 
să rămînă pe gînduri — unul 
reprezentîndu-1. de pildă, exem
plele date in plenară de către

locțiitorul secretarului comite
tului de partid, tovarășul Mircëâ 
Popa, privind numeroasele ab
sențe ale studenților de la Fa
cultatea de limba și literatura 
română la adunările generale 
âls A.S.C. în care se analizează 
și dezbat probleme de interes 
pentru activitatea lor profesio
nală și politică, iar altul fiind 
cel citat chiar în referat, privi
tor la existenta unui număr, de
loc neglijabil, de studenți care 
încalcă regulamentele universi
tare. ■

Oricit de numeroase ar fi ac
țiunile — și ele au fost intr-a
devăr numeroase — au cerut e- 
fort din partea activiștilor de 
asociație, existenta printre stu
dent! și a unor atitudini refrac
tare muncii, contravenind cali
tăților moral-politice ne care 
trebuie să le dobîndească un tî- 
năr în facultate, impune o re
considerare a consistentei si a 
forței lor de a influenta întreaga 
activitate si viată a studenților.

Asprimea observațiilor la a- 
dresa plenarei de la Universi
tate si. prin aceasta, la adresa 
Consiliului U.A.S.C., trebuie 
bine înțeleasă ; ne referim la ca
pacitatea de a se autoanaliza a 
unor studenți activiști, repre
zentând una din cele mai mari 
și mai puternice organizații 
studențești din institutele 
învățămint 
față 
justificat, foarte mari.

de 
superior ale țării 

de care pretențiile sint,

In acest an, vor 
funcționa in județul 
Iași 4 șantiere ‘ " 
țene și 47 de 
re locale, unde 
realiza lucrări 
loare de peste 
lioane lei La începu 
tul săptăminii s-au 
deschis deja două șan 
tiere județene, pre
cum cel de la între
prinderea de țesături, 
fibre 
din 
«jin 
două

jude- 
șantic- 
se vor 
în va- 
30 ml-

de in și clnepă 
Tașcani șl cel 
Iași. Celelalte 
șantiere jude-

țene vor funcționa 
la baza sportiva „Ale
xandru cel. Bun“ Iași 
și la modificarea ecar- 
tamcntului transpor
tului electric In muni
cipiul Iași. Ca răspuns 
la chemarea la Între
cere, lansată de tine
rii din Buzău se vor 
organiza acțiuni in 
sprijinul producției în 
valoare de peste 10 
milioane lei. In agri
cultură ei vor efectua 
lucrări de îmbunătă
țiri funciare pe o su
prafață de peste

planta2 000 ha, vor
cu pomi fructiferi 20 
ha și vor amenaja și 
întreține 30 000 ha pă
șuni. De asemenea, in 
silvicultură tinerii vor 
împăduri o suprafață 
de 400 ha și vor în
treține 500 ha culturi 
silvice, vor efectua 
și multe alte acțiuni 
de colectare a meta
lelor, deșeurilor tex
tile, ambalajelor din 
sticlă etc.

POMPILIU
COMȘA

DIN AGENDA MANIFESTĂRILOR POLITICO-EDUCATIVE
e La Clubul lucrătorilor din 

comerț s-a încheiat concursul de 
istorie cu tema : „55 de ani de 
luptă și de glorii“, organizat la 
nivelul sectorului 6 al U.T.C., cu 
prilejul aniversării creării Parti
dului . Comunist Român • La Bi
blioteca municipală a tineretului 
a avut loc prelegerea „Intro
ducere în tainele artei“ • La 
masa rotundă a Ateneului tinere
tului s-a discutat despre „Va
lorile etice ale societății noâstre 
socialiste* • Elevii din sectorul 2 
al Capitalei își dispută cunoștin
țele într-un concurs : „Pe urmele

fondatorilor Crucii Roșii“ • „Ca
dranul politic internațional“ de la 
Clubul T 4 a programat comuni
carea ..Contribuția statului român 
la rezolvarea în mod eficient a 
problemelor legate de securitatea 
și crearea unei atmosfere de pace 
și înțelegere în Europa ® Procu
rorul Ștefan Roman conduce, la 
Tehnic-club. o dezbatere despre 
,.Legea organizării și disciplinei 
muncii în organizațiile de stat“ « 
Cadrele U.T.C. din sectorul 8 au 
inițiat vizionarea în grup a spec
tacolului de la Teatrul Giulești : 
„Cine ucide dragostea ?“.

Evocare Brâncușî
Căminul cultural din Chi

tită a dedicat ieri, marelui 
sculptor Constantin Brân- 
cuși, o manifestare omagia
lă. Lectori ai Muzeului de 
artă al R.S.R. au evocat per
sonalitatea artistului și au 
prezentat publicului, expo
ziția organizată cu acest pri
lej.

Din nou, 70 000 de spectatori 
la un cuplaj bucureștean, de 
fapt primul din acest sezon. Șo
cat utilă „pentru fotbal o- astfel 
de programare, pentru că acest 
jog primește, astfel, o jertfă pli- 
nă de obligații pentru cei ce-l 
practică. Intre public și „actorii 
din iarbă“ se poartă un. dialog 
veridic, plin de semnificații și 
pentru unii și pentru alții. Cred 
că este cazul să declanșăm, cu 
toții, din nou o campanie- de-pu
nere“ de acord cu ,'dădari re
ciproce. in care preferințele de 
club șă fie subordonate intere
sului general, acela al reprezen
tării naționale. Este o muncă 
condiționată in timp, dar lucrin- 
du-se cti multă abnegație, 
timpul poate pleda tn favoarea 
noastră.

Pină acum, prin absențe voite 
sau argumentate, fotbalul ncfstru 
a fost lipsit — trebuie s-o recu
noaștem — de prezența unor 
personalități marcante necesare 
in dirijarea vieții sale. Nu mai 
este cazul acum. Bunele intenții 
trebuie recondiționate, gindi- 
du-ne măcar la zgomotul tram
vaielor care ne poartă, pe fie
care, cu păsurile și preferințele 
noastre, cu destinația ..la mecil". 
Eșecul nescuzabil pentru nimeni, 
repet, de la Blois. mă macină 
din nou și pentru a nu știu cita 
oară... Liniștea și hotărirea de 
a face ceva, ale actualului di
rector tehnic al naționalei, mă 
fac să sper că suflarea care bate 
drumul meciurilor va fi din nou 
zimbitoarc. in curînd... Noi, care 
jucăm astgzi și nu vom mai fi 
miine, sintem existențe efemere 
și este normal astfel, atunci cind 
bunele intenții ale celor care ne 
conduc primează, sint veridice 
și pot asigura progresul așteptat.

Etapa de astăzi are iarăși 
cîteva capete de afiș. In primul 
rind duelul de la distanță 
Steaua — Dinamo continuă, deși 
avansul liderului ș-a mărit. S’ 
la Constanța și la Tg. Mureș, 
ocupantele- primelor două locuri 
au meciuri grele. Vintul și poate 
frigul nu vor fi in mod cert sin
gurele obstacole. Dinamo va a- 
borda „altfel“ decit in „Cupă“ 
acest joc, iar Steaua încearcă să 
continue seria succeselor, înce
pută încă din pregătiri. Rapidul 

o 
o

La 2—0

tăfiri expresive... Craiovenii joa
că bine irț. Capitală, așa că.. 
Robert Cos’moc, un vechi rene
gat al metodologiei cu care con
ducea antrenamentele echipei 
naționale, din rolul de secund 
acum doi ani, pină la triumvirat, 
a reușit sa surprindă, aducind

1 pe F. C. Bihor pe locul trei.-' 
Cunoscind oamenii acelor locuri 
șl competența fostului elev al 
lui Angelo Nicuiescu, nu impăr-t. 
tașim mirarea ce-l poate cu---' 
prinde — nu i-o dorim — pe în
cercatul mentor al Sportului 
studențesc la sfirșitul jocului. 
La Reșița, horă mare. Se intil- 
nesc furnizorul cu beneficiarul. 
Asta m viața de toate zilele; pe 
■teren relațiile pot denatura.
Ce-ar fi să mai scoată ceva 
profesorul Ionescu, coniestat 
pentru rigiditate, pentru că nu 
prea glumește cind, vorbește des
pre fotbal. Deși imi cam place, 
sint convins că „șueta“ face din 
ce in ce mai puțin corp comun 
cu discuțiile in jurul jocului. 
Studenții clujeni, melancolici ca 
și cintecele vechii generații, ui
tate, sper, de actuali, stau rău. 
„Argeșul“, după cum spune Do- 
brin — citez din „clasicul“ care 
a debutat mtr-o astfel de intil- 
riire — nu a pierdut de mult in 
potcoava de lingă Someș. Lu
mina lanternei purtate de „U" 
poate òrbi tradiția. „Poli“ Timi
șoara — Politehnica lași, Olim
pia Satu Mare — S. C. Bacau și 
U.T.A. — C.E.R. Cluj-Napoca 
sint dispute in care prima șansă 
este, indiscutabil, de partea gaz
delor. De-oi greși nu vreau să 
împărtășesc 
mincinoși !

soarta profeților

★
în Capitală, pe stadionul Re

publicii, se vor desfășura in 
cuplaj intilnirile Sportul studen
țesc — F. C. Bihor (ora 14,00) și 
Rapid — Universitatea Craiova 
(ora 16,00, meci televizat).

Stațiile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de 
la 
se 
cu

meciurile etapei. Transmisia 
va efectua pe programul I, 
începere de ia ora 15,50.

„Trofeul Carpazi

rămâne pentru mine, acum, 
echipă îndoielnică, așa cum 
caracterizează istoria.
pentru Steaua, trei jucători s-au 
perindai mișcînd balonul pe 
punctul de 11 metri. Neho-

ASIGURAREA FACULTATIVĂ DE ACCIDENTE A CONDUCĂTORILOR DE AUTOTURISME 
AFLATE ÎN AUTOTURISMESI» A ALTOR PERSOANE

Intensificarea continuă a trafi
cului rutier determină, în mod 
inevitabil, și creșterea pericolu
lui producerii de accidente, 
cu toate măsurile ce se iau 
pentru prevenirea și combate
rea cauzelor care le pot pri- 
cinui. Ca urmare, conducătorii 
de autovehicule manifestă o grijă 
crescîndă pentru evitarea acci
dentelor și, în egală măsură, in
teres față de mijloacele avute la 
dispoziție, pentru diminuarea u- 
nor urmări ale acestora.

Pentru a informa pe cei inte
resați dacă au posibilitatea să În
cheie la AOAS o asigurare, care 
să corespundă unor situații ne
prevăzute ce pot surveni, am so- 
lcitat unele precizări tov. Marin 
Rece, director adjunct in Admi
nistrația Asigurărilor de Stat, 
care a spus :

— Răspunzînd cerințelor deținăto
rilor de autoturisme interesați in 
realizarea unor mijloace supli
mentare de prevedere în condiții 
le intensificării circulației rutie
re, alături de numeroasele asigu
rări care au ca obiect autovehicu 
iul ca atare și răspunderea față 
de terți pentru pagube produse 
cu autovehiculul, Administrația A 
sigurărilor de Stat a introdus o 
altă asigurare specifică de o rea-

lă utilitate practică pentru con
ducătorii de autovehicule, și a- 
nume asigurarea facultativă de 
accidente a conducătorilor de 
autoturisme și a altor persoane 
aflate în autoturisme.

Această asigurare poate fi în
cheiată de către persoanele fizi
ce, deținătoare de autoturisme 
înmatriculate in țara noastră și 
acoperă cazurile de accidente pro
duse in timpul in care conducăto
rul sau alte persoane, nenomina
lizate, se aflau in autoturism, in
clusiv in remorca trasă de a- 
cesta.

— Dar persoanele care conduc 
autoturisme ce nu Ie aparțin nu 
pot incheia asemenea asigurări?

— Tocmai voiam să adaug că asi
gurarea poate fi încheiată și de 
către conducătorii amatori care 
conduc autoturismele altor per
soane, dacă pentru perioada in 
care conduc autoturismele res
pective au încheiat și asigurarea, 
pentru despăgubiri datorate pro
prietarului sau deținătorului au
toturismului ca urmare â pagube
lor de avarii produse din culpa sa 
autoturismului condus.

— Vă rog să mai dați și alte a- 
mănute tn legătură cu asigurarea 
de accidente.

— Asigurarea de accidente a

conducătorilor de autoturisme și 
a altor persoane aflate în autotu
risme se încheie, de regulă, pe o 
perioadă de un an, însă, la cere
rea asiguratului, se poate încheia 
și pe o perioadă mai mică, dar 
cel puțin de 6 luni, fiind valabilă 
atît pentru accidentele produse 
pe teritoriul R.S. România, cit și 
în afara acestui teritoriu, inclusiv 
în timpul în care autoturismele 
sint utilizate la concursuri, în
treceri sau antrenamente pentru 
acestea.

Asigurarea se poate încheia, la 
alegerea asiguranților, la urmă
toarele sume asigurate :

• pentru fiecare persoană ac
cidentată, dar cel mult numărul 
persoanelor corespunzător numă
rului de locuri stabilit în certifi
catul de înmatriculare al autotu
rismului ;

— pentru 
permanentă

— pentru 
permanentă 
suma de mai sus; proporțională 
cu gradul de invaliditate ;

— pentru cazul de deces: 5 000 
de lei ;

e la dublul sau la triplul sume
lor asigurate, specificate.

Tn caz de producere a eveni
mentelor cuprinse în asigurare^

sumele asigurate se plătesc per
soanelor care au devenit invalide, 
iar in caz de deces, moștenitori
lor legali ai persoanelor decedate, 
Independent de despăgubirile cc 
se acordă in baza asigurării prin 
efectul legii de răspundere civilă 
auto sau a altor asigurări faculta
tive.

Prima de asigurare anuală pen
tru această asigurare este de 80 de 
lei de fiecare autoturism, la asi
gurările încheiate pentru sumele 
asigurate de 15 000 lei și, respec
tiv, de 160 de lei sau 240 de lei 
la asigurările încheiate pentru 
dublul, respectiv triplul sumelor 
asigurate minime.

Asigurarea poate fi încheiată 
prin organele împuternicit e de 

inclusiv prin filialele

cazul de invaliditate 
totală: 10 000 de lei ;
cazul de invaliditate 

parțială, o parte din

ADAS, 
A.C.R.

Avînd 
care le 
precum 
nuale de asigurare, care sint ac
cesibile, pot fi plătite și în rate 
subanuale, recomandăm dețină
torilor de autoturisme încheierea 
acestei asigurări, considerind a- 
cest lucru ca o necesitate obiec
tivă de ’ tare a unor măsuri su
plimentare de prevedere pentru 
timpul în care se exploatează 
autoturismele.

In vedere avantajele pe 
oferă această asigurare, 
și faptul că primele a-

Baia Mare (prin telefon) 
Cea de-a 16-a ediție a Trofeu
lui Carpați s-a încheiat aseară 
la Baia Mare cu victoria primei 
reprezentative a României. In 
ultimul meci handbaliștii noștri 
au intilnit selecționata R. D. Ger
mane, partenera lor in finala 
ultimului campionat mondial. 
Și de data asta au ciștigat jucă
torii români, net superiori, la un 
scor care ne scutește de alte 
comentarii : 21—14 (11—5). Punc
tele formației noastre 
marcate de Grabovschi 
găniță și Voina — cite 
și Licu cite 3, Birtalan 
cite 1. Cel mai frumos 
zilei l-au furnizat insă forma
ția secundă a României și echi
pa Ungariei, revelația turneului, 
care termină competiția neîn
vinsă. Hapdbaiiștii maghiari au 
ciștigat meciul in ultimele două 
secunde de joc cind Vess a 
transformat o lovitură de la 9 
metri ! 20—21 (13—13). în celă
lalt meci al zilei Iugoslavia a 
învins, fără să forțeze, Bulgaria 
cu 27—18 (11—10).

în clasamentul final al între
cerii, România s-a situat pe pri
mul loc cu 9 puncte, urmată de 
selecționatele Iugoslaviei și Un
gariei, eu cite 7 puncte, depar
tajate de golaveraj. Selecționata 
secundă a țării noastre s-a si
tuat pe un merituos loc patru. 
Înaintea reprezentativei R. D. . 
Germane ! Pe locul VI, forma
ția Bulgariei. Aseară, în cadrul 
festivității de premiere, jucăto
rul român Radu Voina a fost 
desemnat și a primit cupa ofe
rită celui mai bun jucător al 
turneului;

DUMITRU VIȘAN

au fost
5, Dră- 
4, Palici 
și Gatu 
meci al



Necesitatea statornicirii unor
reglementări echitabile în domeniul 

maritim

Primul ministru al Kuweitului Reuniune pregătitoare

CUVÎNTUL REPREZENTANTULUI ROMAN LA LUCRĂ
RILE CELEI DE-A III-A SESIUNI A CONFERINȚEI O.N.U.

ASUPRA DREPTULUI MARII *

l-a primit pe consilierul 
președintelui României

a Festivalului mondial

al tineretului

și studenților
La 16 martie, prințul moșteni

tor și prim-ministru al statului 
Kuweit, șeicul Jaber Al Ahmed 
Al Sabah. a primit pe tovarășul 
Nicoiae Doicaru, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România. Cu acest prilej, s-a 
făcut o analiză a stadiului ac
tual al relațiilor bilaterale, evi- 
dențiindu-se noi posibilități pen
tru dezvoltarea în continuare a 
legăturilor de prietenie si a coo-

pentru cele
Ahmed AI 
cu această

perării economice pe baze recif 
proc avantajoase 
două țări.

Șeicul Jaber Al 
Șabah a reafirmat
ocazie dorința emirului Sabah 
Al Salem Al Sabah. a sa perso
nală și a guvernului kuweitian, 
de a-1 avea, cît mai curînd, 
ca oaspete, pe președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicoiae Ceausescu.

pregătire al ce- 
XI-lea Festival 
tineretului și 

ce va avea loc

Londra Premierul Harold Wilson
și-a anunțat demîș'a

Primul ministru al Marii Bri
tanii. Harold Wilson, și-a anun
țat, marți, demisia, precizînd că 
aceasta va deveni efectivă în 
moiȚientul desemnării unui nou 
lider al Partidului Laburist 
care conform uzanțelor va ocupa 
funcția de șef al guvernului, 
înainte de a-și face cunoscută 
demisia, Harold Wilson i-a in
format pe membrii cabinetului 
său, precum și pe regina Elisa- 
beta a II-a. Un comunicat ofi
cial al guvernului menționează 
că Harold Wilson și-a motivat 
demisia din funcția de prim- 
ministru prin faptul că a fost li
der al Partidului Laburist timp 
de peste 13 ani consecutiv ; că 
perioada cit a fost premier a 
durat mai mult decît a oricăruia 
din predecesorii săi în timp de 
pace ; că dorește ca funcția de 
premier să nu fie ocupată prea 
mult timp de aceeași persoană ; 
că este necesar ca succesorul 
său să-și preia funcțiile acum, 
astfel incit să poată să-și im
pună stilul și să elaboreze stra
tegia de urmat pentru perioada 
care mai rămîne pină la viitoa
rele alegeri, ce se vor desfășura 
pină în octombrie 1979. în sfîr- 
șit, H. Wilson prezintă ca ultim 
motiv al demisiei sale „nevoia 
de a se recurge la un om nou, 
în timpuri cu schimbări rapide“.

Pentru alegerea noului lider 
al Partidului Laburist a fost con
vocată pentru marți seara re
uniunea grupului parlamentar 
laburist.

Liderul Partidului Conserva
tor, Margaret Thatcher, a de-

clarat în Camera Comunelor că 
cel mai bun mod de a 
țara din incertitudinea 
prin demisia lui Harold 
este organizarea de noi
generale. Ea a adăugat că par
tidul său este gata să participe 
la alegeri într-o. perioadă mi
nimă de trei săptămîni.

scoate 
creată 

Wilson 
alegeri

La Havana s-au desfășurat 
lucrările celei de-a doua re
uniuni a Comitetului inter
național de 
lui de-al 
mondial al 
studenților,
in Cuba în vara anului 1978.

Din România a fost pre
zentă o delegație a U.T.C. 
condusă de tovarășul Radu 
Enache.

Participanții au dezbătut 
probleme referitoare la pre
gătirea Festivalului mon
dial al tineretului’și studen
ților și au adoptat un „Apel 
pentru cel de-al Xl-lea 
Festival mondial al tinere
tului și studenților“.

în încheierea lucrărilor, 
Râul Castro, al doilea se
cretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, a rostit o alocuțiune.

La sediul Națiunilor Unite din 
New York s-au deschis, luni 
după-amiază, lucrările celei de-a 
IlI-a sesiuni a Conferinței 
O.N.U. asupra dreptului mării, 
reuniune la care participă 156 de 
state, precum și instituțiile spe
cializate și alte organizații in
ternaționale.

Actuala sesiune își propune să 
elaboreze noi reglementări juri
dice cu privire la spațiile mari
time de sub jurisdicția statelor, 
la cercetarea științifică și ocro
tirea mediului marin, precum și 
la zona internațională a terito
riilor submarine, declarată de 
Adunarea Generală a O.N.U. 
drept „patrimoniul comun al în
tregii umanități“.

După dezbaterile din cadrul 
celor două sesiuni precedente, 
la Caracas în 1974 și la Geneva 
în 1975, noua sesiune urmează 
să sintetizeze pozițiile statelor 
într-o formulă juridică unitară, 
care să acopețe toate domeniile 
și sectoarele activității mariti
me.

Sesiunea a fost deschisă de 
reprezentantul permanent al Re
publicii Sri Lanka la O.N.U., 
ambasadorul Hamilt-on Amera- 
singhe, președintele conferinței, 
care a subliniat importanța deo
sebită a lucrărilor în promova
rea unor reglementări corespun
zătoare cerințelor etapei actuale 
în domeniul maritim

în cuvîntul de salut adresat 
conferinței, Kurt Waldheim, se
cretar general al O.N.U., a ară
tat că un rezultat favorabil al 
dezbaterilor ar putea avea o in- - 
fluență determinantă asupra 
concretizării eforturilor de în

TINERETUL LUMII

situației
din Liban

participări largi, democratice 
tuturor națiunilor lumii.

R. P. POLONĂ - Aspect de pe șantierul oțelăriei „Katowice", unul din cele mai mari obiective 
de investiții din ultimii 30 de ani

staurare a unei noi ordini eco
nomice și politice internaționa
le.

Luînd cuvîntul în ședința ple
nară de deschidere a lucrări
lor Conferinței, reprezentantul 
României, Dumitru Mazilu, a 
subliniat importanța pe care o 
acordă țara noastră statornicirii 
unor reglementări echitabile în 
domeniul maritim, în scopul asi
gurării condițiilor necesare exer
citării drepturilor suverane ale 
tuturor statelor în zonele de ju
risdicție națională, precum și 
participării acestora — pe baze 
democratice — la explorarea și 
exploatarea resurselor submari
ne ale zonei internaționale. 
Noua convenție, a subliniat vor
bitorul, va trebui să reflecte 
tendințele actuale ale dezvoltă
rii și perfecționării dreptului in
ternațional, elaborării unor ase
menea reguli care să asigure 
realizarea efectivă a drepturilor 
economice ale tuturor statelor. 
De asemenea, ea trebuie să re
flecte pozițiile efective ale tu
turor statelor și să ofere garan
ții reale pentru înfăptuirea aces
tor interese în domeniul mari
tim. Pentru ca aceste obiective 
să fie realizate, a subliniat vor
bitorul, România consideră ne
cesar ca in toate organele Con
ferinței să fie posibilă exprima
rea opiniilor și propunerilor tu
turor statelor, în scopul elabo
rării unor soluții juste și echi
tabile, potrivit exigențelor unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale.

în încheiere, reprezentantul 
român a subliniat că noua re
glementare trebuie să fie ex
presia consensului tuturor sta
telor suverane și rezultatul unei 

a

de locuitori, la care se aaaugâ 
miile de turiști din toată lumea 
ce-și încep aici „circuitul elin", 
continuîndu-l spre Corint, spre 
Delfi, spre salba de insule ege- 
ene. Deschiși, plini de tempe
rament, atenienii mi s-au părut 
a fi oameni cu o psihologie a- 
parte, specifică celor ce trăiesc 
lingă marile drumuri ale apelor, 
avînd un fel de neastîmpăr in

rhe „noului val“ a! poeziei, mu
zicii și filmului, care continuă 
tradiția de valoare a lui Seferis, 
Ritsos, Teodorakis, a unei ple
iade înscrise cu majuscule în 
conștiința culturală a patriei 
sale. Și, ca un argument al me
sajului adevărat al artei, poeme
le lui Seferis și Ritsos sînt trans
mise prin intermediul muzicii 
orchestrelor de „buzuki", sefre-

PRIMĂVARĂ ETERNĂ
LINGĂ ACROPOLE

Evoluția

prin 
prin 
ase- 
Flo-
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Manifeste de protest 
in instituțiile 
de învățămînt 
sud-coreene

.11 muli ■ J

în ultimele zile. în dife
rite instituții de învățământ 
sud-coreene au fost difuzate- 
numeroase manifeste în care 
este exprimat un protest 
ferm împotriva recentelor 
arestări efectuate de organe
le represive ale autorități
lor de la Seul în rîndul unor 
lideri ai opoziției sud-coree
ne. Manifestele cer. .totodată, 
eliberarea celor arestați și 
anularea așa-numitelor „legi 
excepționale“, pe baza căro
ra este organizată reprimarea 
luptei pentru libertăți demo
cratice a populației sud-co
reene.

_____________________ ---------------------------------

• AMBASADORUL ROMÂ
NIEI ÎN U.R.S.S., Gheorghe Ba- 
drus, a fost primit luni de 
Aleksei Șitikov, președintele So
vietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Convorbirea 
care a avut loc cu acest 
a decurs într-o atmosferă 
icnească.

prilej 
prie-

PRO- 
EXPUSE

VIU INTERES PENTRU 
DUSELE ROMÂNEȘTI

LA TIRGUL DE LA LEIPZIG
• STANDURILE românești din 

cadrul actualei ediții a Târgului de 
primăvară de Ia Leipzig se 
bucură de un viu interes in rîn- 
dul participanților din țara gaz
dă și de peste hotare, prezenți 
Ia această importantă manifes
tare economică internațională, 
în cursul zilei de marți, .minis
trul comerțului exterior al 
R.D.G., Horst Solie, a vizitat

JA

„Air 
zbo- 

eare urmau să 
„Kennedy" dili 

' i „Autori
tății portuare din New York și New Jersey” de a nu per
mite aterizarea pe aeroportul newyorkez, care se află sub 
administrația sa, a avionului supersonic franco-britanic „Con
corde”. Cele două companii au precizat că se vor conforma 
deciziei adoptate de „Port Authority of New York and New 
Jersey” și vor renunța la zborurile de încercare și la des
chiderea serviciilor regulate la data de 10 aprilie, acțiunea vii
toare a acestora situindu-se pe planul procedurii judiciare. 
De menționat, că Ministerul Federal al Aviației dăduse asi
gurări în ciuda acestei decizii, că aparatul „Concorde” va 
beneficia de sprijinul controlorilor aerieni de la aeroportul 
din New York, dacă zborurile de încercare ar începe în această 
săptămînă, ei deplnzînd de acest departament al guvernului 
american « ECHIPA DE SALVARE care lucrează de 12 -zile 
pentru degajarea celor cinci mineri prinși de o surpare, într-o 
mină de aur din Fllipine, a auzit, marți, semnale repetate, in- 
dicînd: că.. minerii au supraviețuit. Potrivit unor surse oficiale, 
pentru transmiterea semnalelor minerii au folosit conducta de 
ventilație care trece și prin zona surpării. Se crede că pentru 
degajarea celor 
lucru intens în 
TEBNAȚIONAL 
creată recent în
rea și studierea ......... .
popular tradițional, între altele, organizația preconizează să sta
bilească Insula Zante, cunoscută. pentru tradițiile sale folclorice 
bogate, drept loc de întîlnire și reprezentații pentru grupuri și 
companii de teatru din diferite țări ale lumii, care susțin spec
tacole specifice teatrului lor medieval, folcloric, de păpuși, pri
mitive, arhaice sau de ceremonial etc. De asemenea, orga
nizația a hotărît să’ publice un buletin propriu. Prin întreaga 
sa activitate, acest organism își propune să contribuie la „dez
voltarea teatrului modern pe baza tradițiilor vii ale teatru
lui popular și a elementelor sale celor mai utile“. între 8 
și 18 august, anul acesta, în Insula Zante va fi organizai un 
simpozion internațional cu tema „Forme de teatru medieval 
și popular în Europa șl influența lor asupra proceselor de 
creație ale teatrului modern”, precum și o expoziție inter- 

. națională, a cărții, asupra teatrului medieval și popular • CO
MANDANTUL MISIUNII „APOLLO-1“, EUGENE CERNAN, 

' cea mai complexă din cadrul programului lunar al 
S.U.A., și-a anunțat' retragerea din corpul astronauților ame
ricani. împreună cu Harrison Schmldt, Cernan a petrecut pe 
suprafața selenară 22 de ore, recoltînd mostre de sol în greu
tate totală de peste 100 kg (cifră record) • UNUL DINTRE 
AUTORII RĂSUNĂTORULUI ATAC ÎMPOTRIVA TRENULUI 
POȘTAL DE PE LINIA GlASGOW-LONDRA, din august 1963, 
Thomas Wisbey, a fost eliberat, luni, condiționat. După cum 
se știe atacul împotriva trenului s-a soldat cu sustragerea 
a 2.5 milioane lire sterline. Wisbey a fost condamnat 4n 1964 
la 30 de ani închisoare. Din cei zece membri ai bandei care 
a săvîrșit „furtul secolului", numai trei se mai află în închi
soare.

• RENUNȚARE. într-o declarație comună, companiile 
France“ și „British Airways“ au anunțat că renunță la 
rurile de încercare ale,avionului „Concorde” 
înceapă în această săptămînă spre aeroportul 
New York. Acest anunț este o urmare a hotărîrii

cinci nlineri vor mai trebui două-trei zile de 
subteran • ORGANIZAȚIA „CONGRESUL ÎN
DE TEATRU MEDIEVAL ȘI POPULAR“ a fost 
Grecia, avînd ca obiective esențiale populariza- 
diferitelor tipuri și forme de teatru medieval și
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standurile în aer liber ale Româ
niei, unde sînt expuse tractoare, 
mașini agricole, utilaje industri
ale. Cu acest prilej ei a apre- 
<At exponatele prezentate, re
levând totodată posibilitățile in
tensificării, în continuare, a 
schimburilor economice între 
cele două țări.

• O REMANIERE guverna
mentală a fost efectuată, luni 
seara, în Gabon, s-a anunțat 
marți, la Libreville.

Echipa guvernamentală este 
’ formată din 42 de membri. Prin
tre, cei nou numiți se numără 
ministrul consilier personal al 
președintelui republicii însăr
cinat cu coordonarea afacerilor 
economice și financiare, Jean 
Francois Ntoutoume.

• DUPĂ consultări între par
tidele frățești participante la 
pregătirea conferinței partide
lor comuniste și 
rești din Europa, la 
tie 1976 a început 
lin reuniunea grupului 
dacțional, care va continua acti
vitatea de redactare a proiec
tului de document al conferin
ței. La reuniune participă re
prezentanți ai 27 partide comu
niste și muncitorești din Europa. 
Din partea partidului nostru 
participă o delegație condusă 
de Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R.

munci to-
16 mar

ia Ber- 
re-

SIMPOZION INTERNAȚIONAL 
ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI
• UNUL din obiectivele țări

lor nealiniate, condamnarea re
gimului rasist al Republicii Sud- 
Africane. va figura ca punct 
central ’pe agenda simpozionu
lui internațional împotriva apar
theidului, ce se va desfășura la

MIERCURI, 17 MARTIE

FRUNZE 
9; 11,15;

Favorit
16; 18,15;

IMPERIULUI

roz : 
13.30; 

(orele 
20.30).

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

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

ARBORELE CU 
Luceafărul (orele 
16; 18,15; 20.30) ; 
9.15; 11,30; 13,45;

PRIN CENUȘA
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;
20,30), 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 FARA BATRÎNEȚE : 
Doina (orele ’1,15; 13; 14,45; 16.30; 
18,15: 20 — program pentru copii 
— ora 9,30).

UN CÎNTEC PE BROADWAY î 
Central (orele 9,30: 12.30; 16; 19). 
Bucegi (orele 15,45; 19).

DINCOLO DE POD: Sala Pala
tului (orele 17.15; 20,15): Grivița 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,15), 
Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16;

Havana în perioada 24—28 mai 
a.c. — a declarat Enuga Raddy, 
înalt funcționar al O.N.U. în 
cadrul secțiunii pentru proble
mele africane, aflat în vizită la 
Havana. El a precizat că aceas
tă manifestare se integrează în- 
tr-un vast plan de acțiuni des
fășurate la nivel internațional 
în pregătirea conferinței mon
diale împotriva rasismului și 
discriminării rasiale, care va 
avea loc în acest an în Ghana.

Forțele armate aflate sub con
ducerea generalului Aziz Al Ah- 
dab și grupul militarilor disi- 
denți, se arată într-o declarație 
difuzată marți la Beirut, au re
nunțat pentru un timp la ideea 
folosirii forței împotriva pre
ședintelui Libanului, Suleiman 
Frangieh, „pentru a evita o 
vărsare de singe“. Postul de ra
dio al grupării loiale șefului 
statului libanez a infirmat, to
todată, zvonurile potrivit cărora 
președintele Frangieh ar inten
ționa să demisioneze. Pe de altă 
parte, agenția M.E.N. subliniază 
că în cursul nopții de luni spre 
marți au avut loc numeroasa 
contacte între liderii unor par
tide politice și conducători din 
rîndul armatei pentru a analiza 
situația creată. în schimb, în
cercarea de a convoca Adunarea 
Națională a eșuat din cauză că 
majoritatea parlamentarilor a 
refuzat să participe la o astfel 
de reuniune.

Pe străzile Beirutului, se văd 
acum, din nou, baricade și au 
fost semnalate citeva schimburi 
de focuri între elementele înar
mate. în cursul incidentelor, în 
ultimele 24 de ore, 43 de per
soane și-au pierdut viața, iar 
alte 100 au fost rănite. Confrun
tările cele mai înverșunate au 
avut loc în zona marilor ho
teluri.

tena, Grecia, 
un oraș și o 
țară care au de
venit cumva si
nonime cu isto
ria, locuri pen

tru puterea gîndului încărcat de 
impresiile unor legende și ale 
unei literaturi ce constituie punct 
principal de referință în cultura 
lumii. Desigur, astăzi urmele nu 
pot fi găsite numai în „orașul 
alb" de la Marea Egee, ci peste 
tot, în Peloponez, în Creta, în 
regiunile de nord, însă inima, 
nucleul'de semnificație și marcă 
primă a succesiunii civilizațiilor 
rămîne Atena. Liniile de forță 
ale cetății antice se petrec de 
pe colina Acropole către fosta 
Agora, către amfiteatrele de la 
bază, care au consacrat gloria 
marelui teatru grec.

Orașul contemporan cuprinde 
ca într-o plasă aceste însemne 
ale începuturilor. Spre deosebire 
de alte centre ale culturii vechi, 
Atena pare să fi ignorat, 
expansiunea sa modernă și 
concepția urbanistică, axele 
zării, primordiale. Dacă
rența, de exemplu, se ordonează 
în jurul marilor lăcașuri-simbol 
ale Renașterii, păstrînd în toate 
fibrele sale culoarea „secolelor 
de artă", aici, la Atena, noile 
artere, clădirile, piețele, miile de 
magazine acoperă toată aria 
oferită privirii, izolînd parcă re
perele istoriei.

Am văzut Atena în acest 
început de primăvară, cînd ano
timpul nu se limpezise încă, vîn- 
turile reci mai fulgerau dinspre 
insule, se succedau ploi scurte, 
ceață și bură de zăpadă, cînd 
șirurile de rodii și măslini pă
reau amenințate de un frig con
tinental. Dar atmosfera, ritmul 
rămîneau mereu aceleași, ale 
unui oraș mediteranean, expan
siv în febra carnavalului de patru 
săptămîni - o reminiscență a 
serbărilor dionisiace —cu lampi
oane și măști în toate vitrinele, cu 
muzică pînă noaptea tîrziu și cu 
o circulație debordantă.

Din cartierul Placa, un fel de 
Montmartre atenian, unde străzi
le în pantă sînt încadrate de 
zecile de „taverna” (restaurante 
mici cu „specific local"), spre 
Omonia și Syntagma — Piața 
Constituției - capitala se desfa
ce pe marile bulevarde Pane- 
pistimiou, Stadion, Sofias, Athi- 
nas, Patission.

împreună cu suburbiile, cu 
portul Pireu, acum parte inte
grantă a orașului, Atena are 
astăzi aproape două milioane
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însemnări din Grecia de Nicoiae Dan Fruntelată

gesturi și-n replică, o grabă de 
a trăi, o adevărată 
vieții publice.

Am stat de vorbă 
ai Politehnicii, acel 
al rezistenței populare în timpul 
dictaturii, cu tineri muncitori din 
cartierul Nea Smirna, mi s-a 
părut relevant felul lor matur de 
a comenta fiecare dintre pro
blemele țării și lumii, pornind 
de la cunoașterea istoriei pro
prii, de la sentimentul particiaă- 
rii la lupta pentru libertate, care 
constituie o permanență pentru 
poporul Eladei. Prin scriitorul Kos- 
tas Valetas, statornic prieten al 
României, am cunoscut citeva 
din dominantele artei contem
porane a Greciei, din preocupă-

vocație a

cu studenți 
glorios fort

so
de

a

de

doneazâ pe străzi, la spectaco
le, pe stadioane, fac fondul

• nor al unor filme semnate 
Arghiropoulos, o tînără stea 
cinematografiei grecești.

In orașul dintre hotare
mare și munții Imitos, Pendelis 
și Parnis, acoperiți de păduri 
subțiri, primăvara începe devre
me, prelungind o iarnă blîndă, și 
se dezlănțuie în aer, în pomi, 
în culoarea fructelor, în firea oa
menilor de pe acest scut al des
chiderii Balcanilor către Medi- 
terană, ca un anotimp etern din 
care se poate privi înapoi, înă
untru, la cercul solar al anti
chității. Ca dintr-un loc unde 
timpul și spațiul capătă sensu
rile absolutului.

REMANIERE A GUVERNULUI 
NIGERIAN

• ȘEFUL statului nigerian, 
generalul Olusegun Obasanjo, a 
anunțat o remaniere a guvernu
lui constituit de predecesorul 
său. generalul Murtala Muham- 
med, care a fost ucis în cursul 
tentativei eșuate de lovitură de 
stat de luna trecută.

Remanierea vizează opt mi
nistere — în -urma ei fiind nu
miți cinci noi miniștri, alți trei 
schimbînd portofoliile. Portofo
liul apărării, care era deținut de 
generalul Iliyasu Bisalla, execu
tat săptămînă trecută pentru 
participarea sa la tentativa de 
lovitură de stat din 13 februa
rie, nu a fost încă atribuit unui 
alt ministru. Au fost numiți, de 
asemenea, trei noi guvernatori.

• La CONAKRY a avut loo 
o intilnire între președinții An- 
golei. Guineei și Guineei-Bissau 
— Agostinho Neto. Sekou Toure 
și Louis Cabrai — și primul mi
nistru al Cubei, Fidel Castro. A 
fost dat publicității un comuni
cat în care se arată că în cen
trul convorbirilor s-a situat pro
blema Africii de Sud. a politicii 
acesteia în lumina ocupării de 
către trupele de la Pretoria a 
unei porțiuni din teritoriul an
golez.

Recrutări secrete de mercenari
pentru

Dezvăluiri ale

Rhodesia

În legătură

„La Londra a început recru
tarea secretă a mercenarilor 
pentru Rhodesia“ — scrie zia
rul „Sunday Telegraph“. „Aces
tora, în special foști militari 
din armata britanică, li se oferă 
cîte 200 dolari pe săptămînă pen
tru a-1 ajuta pe Ian Smith să 
lupte împotriva mișcării de gue
rilă — serie ziarul. Un număr 
de 13 englezi au și părăsit ae
roportul Ringway din Manches- 
ter. Alții au plecat în mod izo
lat în ultimele zile. Un număr

cu relațiile9

dintre R. A. Egipt și U.R.S.S.
CAIRO 16 (Âgerpres). — A- 

dunarea Poporului a Repu
blicii Arabe Egipt a adoptat le
gea privind abrogarea Tratatului 
de prietenie și colaborare dintre 
R A.E. și U.R.S.S., „întrucît 
U.R.S.S. nu mai onorează acest 
tratat“ — anunță agenția M.E.N.

în cuvîntul său. în fata Adu
nării Poporului. președintele 
Anwar El Sadat a motivat abro
garea tratatului, relevînd — po
trivit agenției M.E.N. — că. în 
ultimul timp, „Uniunea Sovie
tică a adoptat o linie rigidă fată 
de Egipt, pe plan militar si eco
nomic“, „refuză să reprogra- 
meze rambursarea datoriilor e- 
giptene“. iar „guvernul sovie
tic refuză să 'livreze Egiptului 
piese de schimb pentru arma
mentul sovietic. în special mo
toare de avioane“.

în raportul Comitetului pen
tru politică externă al Adunării 
Poporului a R.A.E. asupra pro
iectului de lege privind abroga
rea Tratatului de prietenie și 
colaborare sovieto-egiptean se 
exprimă speranța că „relațiile 
dintre Egipt și U.R.S.S. vor con
tinua în toate domeniile și că 
ele se vor dezvolta pe baza 
prieteniei dintre state indepen-

dente. respectînd responsabilită
țile și obligațiile stipulate 
documentele O.N.U,“.

MOSCOVA 16 (Âgerpres). 
în legătură cu abrogarea tra
tatului, agenția T.A.S.S. declară 
că „acțiunea întreprinsă de pre
ședintele Egiptului 
nouă manifestare 
neprietenești fată 
Sovietică, pe care 
dus-o de mult 
constituie o legalizare _ ____
situații în care aplicarea Trata
tului de prietenie și colaborare 
dintre U.R.S.S. și R.A.E. a fost 
de fapt paralizată în urma aces
tei politici. Agenția T.A.S.S. este 
împuternicită să declare că în
treaga răspundere, atît pentru 
consecințele politicii duse în an
samblu de conducerea Egiptului 
față de Uniunea Sovietică în ul
timii ani. cît și pentru cele ale 
ruperii Tratatului de prietenie 
și colaborare dintre U.R.S.S. și 
R.A.E. revine părții egiptene“.

„Uniunea Sovietică — infor
mează T.A.S.S. — a dus și va 
duce si pe viitor o politică prin
cipială, consecventă. îndreptată 
spre dezvoltarea relațiilor prie
tenești cu Republica Arabă 
Egipt, cu poporul egiptean

de

constituie o 
a 
de

- de 
timp.

politicii 
Uniunea 
tant a 
Aceasta 
a acelei

presei britanice
de 15 mercenari s-au angajat 
în gărzi plătite de un grup de 
fermieri albi“.

în continuare, „Sunday Tele
graph“ arată că „eforturile în 
direcția găsirii unui număr cît 
mai mare de mercenari brita
nici vor continua în săptămî- 
nile ce urmează, în ciuda aver
tismentelor guvernului că cei 
care recrutează încalcă sancți
unile impuse de guvernul brita
nic împotriva Rhodesiei și, ca a- 
tare, sînt pasibili de pedeapsa 
cu închisoarea“.

Amănunte despre recrutarea 
de mercenari britanici pentru 
Rhodesia oferă și ziarul „Guar
dian“, care arată că „persoa
nele amestecate în angajarea de 
mercenari își continuă activi
tatea“. După cum subliniază 
ziarul, față de această situație, 
deputatul laburist Gwilym Ro
berts a anunțat că va cere mi
nistrului de externe James Cal
laghan „să acționeze imediat 
pentru a opri, recrutarea de mer
cenari britanici pentru Rhode
sia“.

încheierea lucrărilor 
Congresului Partidului 
Socialist Democratic 

Italian
în cursul nopții de luni spre 

marți, la Florența s-au încheiat 
lucrările celui de-al 17-lea Con
gres al Partidului Socialist De
mocratic Italian. Congresul a 
respins, cu 420 voturi contra și 
201 pentru, raportul prezentat 
.de secretarul național, Mario Ta- 
nassi, ca și rezoluția finală pre
zentată de curentul „Socialismul 
Democratic“, 
cum, deținea 
partid.

Totodată, delegații la congres 
au ales noul Comitet Central 
și au aprobat, cu 51,14 la sută 
din voturi, rezoluția celor trei 
curente de stingă la care s-a < 
raliat și un alt grup din P.S.D.I. 
în cursul acestei săptămîni, 
Comitetul Central urmează sâ 
aleagă Direcțiunea partidului 
și noul secretar național.

După ce relevă că politica de 
centru-stînga a intrat în criză, 
documentul curentelor de stînga 
subliniază, între altele, necesi
tatea ca P.S.D.I. să-și adapteze 
linia sa politică ji acțiunile la 
condițiile noi ale societății ita
liene.

care, pînă a- 
majoritatea în

Reacții după retragerea francului 
din „șarpele monetar“

Sub titlul „Neliniște 
generală în Europa 
(occidentală) după de
cizia franceză“, agen
ția France Presse 
transmite numeroase 
rfeacții față de retra
gerea francului din 
sistemul monetar al 
fiotării concertate. In 
general, predomină un 
sehtiment de neliniște 
în fața acestei „victo
rii à speculatorilor“ și 
teama de noi furtuni 
monetare posibile.

Purtătorul de cuvînt 
al Camerelor de Co
merț și Industrie din 
TLF.G. consideră mă
sura Franței drept cu
rajoasă și necesară. 
Flotarea liberă a fran-

16;

PROGRAMULNoi 
18;

18; 20). Miorița (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18 20).

MR. MA.TESTYC : Excelsior (O- 
rele 9: 11.15: 13.30; 16; 18.15; 20,30), 
Gloria (orele 9: 11.15; 13.30; 
18.15; 20.30)

FILIP CEL BUN Timpuri 
(orele 9: 11.15; 13.30: 15.45; 
20,15).

INSPECTORUL
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30) Drumul Sării 
15,30; 18; 20,15) Giulești
15,30; 17,45; 20)

PREMIU!» : Floreasca 
15,30; 18; 20,15).

ZORRO : Melodia (orele 9; 
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).

BRANNIGAN :
16: 

(orele 
(orele

(orele

11,45;

CELE PE CARE NU LE-AM UI- 
TAT : Crîngași (ora 16).

UN SURTS TN PLINA VARA : 
Pacea (orele 16; 18; 20).

CEI TREI MUȘCHETARI : Voise 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15) , Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.15).

AUTOMOBILUL, 
CĂȚELUL : Viitorul 
20). n

SINGURĂTATEA 
Moșilor (Orele :15,45;

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

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

EU ȘI DRAGELE MELE MA- 
TUȘI : Cosmos (orele 18; 20,15).

EVADAREA : Flacăra (orele 
15.30; 18: 20)

ȚINE-ȚI MINTE NUMELE : Arta 
(orele 15.30; 17,45; 20).

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

CURSA ; Rahova (orele 15 45; 18;
20.15)

LINIA DE ÎNALTĂ TENSIUNE l 
Progresul (orele 15,30; 17,30; 19,30).

VIOARA ȘI 
(orele 16; 18;

FLORILOR : 
18; 20).

Popular

9,00 — Teleșcoală; 10,00 — Emi
siune pentru tineret (reluare); 
10.25 — Biblioteca pentru t.oti. 
Pavel Dan; 11.15 <— Tineri lnter- 
preți de muzică populară; 11,30
— Atenție la... neatenție ! (relua
re); *11,55 — Telex; 16.00 — Fot
bal : Rapid - Universitatea Cra
iova (campionatul național — di 
vizia A). Transmisiune directă de 
la București: 17,50 — Telex; 17,55
— Cîntece de la Săpînța; 18.05 — 
Arta plastică; 18.25 — Tragerea 
pronoexpres; 18,35 — Dincolo de 
note: Azi compozitorul Aurel Gi- 
roveanu; 18,55 — Tribuna TV. 
Concepția P.C.R despre noua or
dine economică internațională; 
19,20 - 1001 de seri; 19,30 — Tele
jurnal; 20,00 — Revista economică

cului era cea mai 
bună soluție, din cau
za politicilor moneta
re șl financiare dife
rite ale țărilor mem
bre ale C.E.E., sub
liniază el.

Flotarea liberă a 
francului constituie o 
victorie a speculatori
lor, se apreciază la 
Londra, în dercurile 
financiare. Potrivit o- 
piniei exprimate în 
aceste cercuri ale fl- 
nanței britanice, ar
monizarea politicilor 
eco'homice vest-euro- 
pene nu a atins un 
stadiu suficient de 
avansat pentru ca sis
temul „șarpelui mone- 

să poată funcțio-

fără dificultăți ț 
monetară tre- 
rămînă un 
pe termen

n»
Uniunea 
buie să 
obiectiv 
lung.

La Roma, flotarea 
liberă a monedei fran
ceze a provocat neli
niște, pentru că ea 
demonstrează gravita
tea crizei care afectea
ză sistemul occidental 
al schimburilor.
. în 
ciare 
ciază 
ceză1 
tr-un 
flotarea liberă a fran
cului succedind crizei 
monetare a lumii oc
cidentale.

cercurile finan- 
olandeze se apre- 
că decizia fran- 
face parte din- 

„cerc vicios“.

Teleclnemateca. Cl-
Marl actori: Marcello Mas- 

troianl și Richard Burton. Repre
salii ia Roma Premieră tv; o 
producție a studiourilor cinema
tografice Italiene; 22.10 — 24 de 
ore.

Teatrul Național (Sala Mare) t 
COANA CHIRIȚA - ora 19,30; 
(Sala Mică) : A 12-A NOAPTE 
(prezentat de Teatrul Național din 
Cluj-Napoca) — orele io și 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : 
LUI RAMEAU - ora 19,30; 
Studio) : ELISABETA I — 
19,30; Tearul „C I. Nottara”

NEPOTUL
(Sala 

ora 
.... _________  (Sala

Magheru) : LADY X - ora 19 30; 
(Sala Studio) : CORRIDA - óra

PROGRAMUL II

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

Opera Română I COCOȘATUL 
DE LA NOTRE DAME (ESMERAL
DA) — ora 19; Teatrul de Opere
tă 1 SINGE VIENEZ — ora 19,30;

(Sala Studio) : CORRIDA
19; Teatrul Mic : VIAȚA E CA UN 
VAGON ? - ora 19,30: Teatrul
Giulești (Studio ’74) : NĂPASTA 
ora 17; (Sala Mare) : PATIMA
ROȘIE — ora 13,30; Teatrul „Ion 
Vasllescu” : LA DOI PAȘI DE 
BUCUREȘTI — ora 19.30; Teatrul 
„C. Tănase” (Sala Savoy) : RE
VISTA CU PAIAȚE - ora 19,30; 
(Sala Victoria) : UITE CA NU 
TAC — ora 19,30; Teatrul ..Țăndă
rică” (Sala Victoria) : CUM SE 
CÎNTA LA.. ORICE (prezentat de 
Teatrul de păpuși „Drak” — R. S. 
Cehoslovacă) — orele 10 și 17; (la 
Clubul T4 — Turturele) : CENU
ȘĂREASA — orele 10 și 15; (Sala 
Academia) i RAI ȘI NĂTĂRĂI — 
ora 17; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : NE-AM PUS DORURI- 
LE-N CÎNTEC — ora 19,30: Stu
dioul I.A.T.C. : CINCI SERI - ora 
19.30; Circul București : ZOO CIR- 
CUS PRAGA — ora 19,30.
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