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S Mai-o sărbătoare scumpa a întregului popor

Tînăra generație, asemenea tuturor cetățenilor patriei, întimpină 
măreața aniversare a 55 de ani de la crearea Partidului Comunist 
Român cu sentimente de adincă dragoste și recunoștință, cu hotărirea 
de a-și amplifica eforturile pentru înfăptuirea neabătută 
a Programului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism
o zi 

Parti
dului Comunist Român. Sînt de atunci 55 de ani, 
55 de trepte, dacă ne imaginăm viața ca pe un 
urcuș, ca pe un munte dăltuit în sus de mari și 
cutremurate sforțări geologice în miezul cărora 
arde focul înalt și continuu a tot ceea ce se 
apropie de lumină și înseamnă lumină. Sînt 55 de 
ani, timpul și-a dobîndit însă adevărata lui _ mă
sură prin cutezanța și încrederea neabătută în 
victorie, prin luptele și sacrificiile eroicei clase 
muncitoare, bătălii pentru libertate și dreptate so
cială care constituie la un loc istoria vie a glo
riosului nostru partid. Căci o luptă neîntreruptă 
este tot acest drum pe care comuniștii, cei mai 
buni fii ai poporului român, continuatorii de drept 
și de fapt ai secularelor aspirații de libertate și 
progres, l-au croit ca pe un destin la scară na
țională. „Partidul Comunist Român — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — s-a identificat întru 
totul cu năzuințele întregii națiuni, fiind primul 
partid politic din România care și-a făcut un titlu 
de onoare din lupta pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării, pentru întărirea independenței și 
suveranității, pentru o viață mai bună și îmbelșu
gată a întregului popor“.

Sînt 55 de ani în care s-au succedat generații 
ale luptei și muncii, ale spiritului de dăruire și 
sacrificiu în numele idealurilor comuniste. Idea
luri Ia lumina cărora muncim, gîndim și trăim 
azi, construindu-ne țara visată în focul marilor 
bătălii, realizînd, sub conducerea încercatului 
nostru partid, o Românie înfloritoare a socia
lismului multilateral dezvoltat.

Ultimul deceniu — etapa cea mai fertilă din în
treaga istorie a societății românești — avînd puncte 
fierbinți de rezonanță în trei mari evenimente —

Primăvara așează în calendarul inimii 
scumpă istoriei noastre : 8 Mai, ziua creării

Congresul al IX-lea, al X-lea și al Xl-lea ale P.C.R., 
ne conferă una dintre imaginile cele mai cuprin
zătoare atît ale prezentului pe care-1 trăim, cît și 
ale viitorului pe care-1 gîndim și simțim. In tot 
acest răstimp, munca și viața noastră, ca emanație 
a spiritului însuși cu care a acționat și ne-a în
demnat să acționăm partidul, au dobîndit acea di
mensiune permanentă a creației, a mersului ho- 
tărît înainte, corespunzător cerințelor de progres și 
civilizație. Marile succese obținute, felul în care 
gîndim și acționăm acum, nivelul la care se situ
ează azi țara, aici și în lume, modul cum știm să 
ne rezolvăm problemele, în pofida oricăror greu
tăți, sînt nemijlocit legate de rolul și exemplul se
cretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în ale cărei înalte trăsături revoluționare 
tineretul vede întruchiparea a tot ceea ce are pa
tria mai bun, cutezanța mereu vie a celei mai. îna
intate și cuprinzătoare conștiințe.

Pentru tînăra generație a țării, ca pentru între
gul popor, aniversarea creării partidului constituie 
un prilej de puternică reafirmare a dragostei și re
cunoștinței față de partid, a încrederii nestrămu
tate în programul său de luptă și muncă, pentru 
viitorul comunist al patriei. Beneficiar al unor 
minunate condiții de viață, învățătură și muncă 
pentru care au visat, au luptat și s-au jertfit gene
rațiile de luptători comuniști, tineretul știe că cea 
mai înaltă formă de recunoștință este strădania de 
a se situa permanent la înălțimea încrederii acor
date de partid, munca neobosită pentru îndeplini
rea exemplară a tuturor îndatoririlor, pentru 
transpunerea în viață a sarcinilor cincinalului, 
etapă nouă și însemnată pe calea înaintării spre 
comunism.

Aniversarea gloriosului jubileu al partidului pri
lejuiește un însuflețitor bilanț al realizărilor eco-

nomico-sociale obținute în toate domeniile de ac
tivitate, stimulează participarea activă a tuturor 
oamenilor muncii, a întregului tineret de la orașe și 
sate la înfăptuirea angajamentelor de muncă și 
inițiativă creatoare, pentru a da viață Programului 
partidului, mărețelor obiective ale cincinalului re
voluției tehnico-științifice. Acționînd așa cum pre
văd măsurile stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., uteciștii, toți tinerii, în ca
drul colectivelor de oameni ai muncii, trebuie să-și 
consacre eforturile pentru obținerea unor rezultate 
superioare în îndeplinirea sarcinilor de producție, 
în înfăptuirea ritmică a planului pe 1976 și al în
tregului cincinal. Pretutindeni, pe șantiere, în uni
tățile industriale, în agricultură, în toate sectoarele 
de activitate, organizațiile U.T.C. trebuie să-și a- 
firme cu putere spiritul revoluționar pentru întă
rirea ordinii și disciplinei, pentru creșterea respon
sabilității fiecărui tînăr.

în această perioadă marcată puternic de acțiunile 
care au loc în pregătirea Congresului educației po
litice și culturii socialiste, aniversarea partidului 
trebuie să ducă la intensificarea activităților poli- 
tico-educative și cultural-artistice ale organizațiilor 
U.T.C., în cluburi și case de cultură, școli și facul
tăți, pretutindeni, acolo unde trăiesc și muncesc 
tineri, activități menite să contribuie la cunoașterea 
istoriei partidului, a tradițiilor de luptă a clasei 
muncitoare, a mărețelor realizări obținute de po
porul nostru în anii construcției socialiste, a pers
pectivelor deschise de Congresul al Xl-lea. Cinstind 
odată cu întregul popor sărbătoarea de la 8 Mai, 
tînăra generație a patriei, viitorul însuși al națiu
nii, își exprimă prin fapte de muncă atașamentul 
fierbinte față de politica înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român.

RĂDĂCINI PUTERNICE
în istoria luptelor poporului român
pentru eliberare națională și socială

Partidul Comunist Român este 
continuatorul direct și legitim 
al celor mai înaintate tradiții 
de luptă ale poporului, ale miș
cării revoluționare a proletaria
tului din tara noastră. Această 
istorică filiație este demonstra
tă de continuitatea neabătută 
ce caracterizează întreaga 
luptă a clasei muncitoare din 
România — de la primele sale 
manifestări pe arena istoriei — 
ridicată apoi pe noi trepte de 
Partidul Comunist, conducătorul 
încercat al maselor populare în 
opera de înlăturare a orindui- 
rii capitaliste și de făurire pe 
pămintul patriei a societății so
cialiste.

Tradiție în istoria partidului 
nostru înseamnă veacurile 
luptă necurmată împotriva 
supririi de orice fel și _

dr. Vasile Niculae

proletariatului și începuturile 
mișcării noastre muncitorești. 
De acum tradiție înseamnă cele 
dintîi acțiuni revendicative 
muncitorești de la sfîrșitul se
colului al XVIII-lea și din 
prima jumătate a secolului al 
XlX-lea, acțiuni despre care 
marele nostru istoric Nicolae 
Iorga afirma, cu îndreptățire, că

înseamnă „o adevărată cjiestie 
muncitorească“. Ele demonstrau 
vitalitatea tinerelor vlăstare ale 
clasei pe care istoria o desem
nase să schimbe din temelii so
cietatea capitalistă. Este clasa 
care, se subliniază în Progra
mul Partidului Comunist Ro
mân. devine tot mai mult pur
tătoare a „idealurilor celor mai 
revoluționare ale maselor popu
lare, exponentul aspirațiilor vi

(Continuare în pag. a Il-a)

de 
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___ _ _____ . de 
oriunde pentru apărarea drep
tului sacru al poporului ro
mân de a trăi liber. într-o pa
trie unită, independentă și su
verană. Tradiție înseamnă ma
rile bătălii purtate de români 
împotriva tuturor acelora care 
ne voiau supuși și resemnați, 
încărcate de profundele însem
ne ale tradiției sînt luptele îm
potriva exploatării feudale 
duse de țăranii răsculați la 
Bobilna, de eroii conduși de 
Gheorghe Doja, de Horia, Cloș
ca și Crișan, de Tudor din 
Vladimirești.

Continuatoare ale procesului 
revoluționar, generația de la 
1848, masele populare se în
scriu în filele de aur ale tra
diției istorice atît prin ceea ce 
s-a afirmat și realizat în tim
pul clocotului revoluționar, cit 
și mai ales prin ceea ce se va 
înfăptui în etapa următoare, ca 
o consecință directă a revolu
ției — Unirea Principatelor, cu
cerirea independenței de stat, 
într-un cuvint așezarea Româ
niei în rîndul țărilor demne de 
viguroasa lor istorie.

Evenimentul cel mai impor
tant pentru destinele istorice 
ale poporului român l-a re
prezentat apariția și dezvoltarea

Frontului
l>a 19 martie a avut loc 

ședința Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Fron
tului Unității Socialiste.

în cadrul ședinței, Biroul 
Executiv a examinat o infor
mare privind activitatea Fron
tului Unității Socialiste de 
răspîndire a cunoștințelor ști
ințifice în mase.

Biroul Executiv, relevînd 
rezultatele obținute de consi
liile județene, municipale, oră
șenești, comunale ale F.U.S. în 
răspîndirea cunoștințelor ști
ințifice, a recomandat organi
zațiilor componente ale Fron
tului să acționeze mai intens 
în direcția ridicării nivelului 
general de cunoaștere al oa
menilor muncii, pentru for
marea unei concepții înaintate 
despre lume și societate, să 
manifeste mai multă comba
tivitate împotriva concepțiilor 
retrograde, sporindu-și astfel 
contribuția la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a între
gului nostru popor. Este ne
cesar să se analizeze organi
zarea activității de răspîndire 
a cunoștințelor științifice pen
tru a se folosi cu mai multă 
eficiență mijloacele materiale 
și potențialul uman de care 
dispunem, pentru a face cu-

Unității Socialiste
noscute tuturor cetățenilor 
țării cuceririle științei șl teh
nicii moderne, concluziile ma- 
terialist-științifice care de
curg din acestea.

în cadrul ședinței s-a făcut 
un schimb de păreri cu pri
vire la activitatea cultural- 
artistică desfășurată de orga
nizațiile componente ale F.U.S. 
și asupra modului în care 
Frontul Unității Socialiste 
participă la pregătirea Con
gresului educației politice și 
culturii socialiste. Evidențiin- 
du-se rezultatele bune obți
nute pînă în prezent, Biroul 
Executiv a subliniat necesita
tea unei prezențe mai active a 
organizațiilor F.U.S. în condu
cerea și coordonarea activită
ților cultural-artistice, în o- 
rientarea acestora în direcțiile 
stabilite de Congresul al XI- 
lea al Partidului Comunist 
Român.

în continuarea ședinței, Bi
roul Executiv a luat în discu
ție o informare în legătură cu 
activitatea internațională des
fășurată de Frontul Unității 
Socialiste în 1975 și a aprobat 
planul de relații externe pe 
anul 1976.

Biroul Executiv a apreciat 
modul în care organizațiile 
componente ale Frontului Uni
tății Socialiste au acționat 
pentru aplicarea orientărilor

fundamentale stabilite de Con
gresul al Xl-lea al P.C.R. șl 
a stabilit noi acțiuni ale F.U.S. 
pentru înfăptuirea consecven
tă în viață a politicii externe 
a partidului, de întărire con
tinuă a relațiilor de prietenie 
și colaborare cu toate țările 
socialiste, de lărgire a legă
turilor cu țările care au por
nit pe calea dezvoltării inde
pendente, cu toate țările in
diferent de orînduirea lor so
cială, cu organizațiile simi
lare din alte țări, cu mișcările 
de eliberare națională, cu 
partidele politice democratice, 
cu forțele progresiste de pre
tutindeni.

Examinînd situația consti
tuirii Fondului de Solidaritate 
Internațională, Biroul Execu
tiv a constatat cu satisfacție 
că acesta se bucură de spriji
nul și contribuția maselor 
largi de oameni ai muncii de 
la orașe și sate, care își ma
nifestă și pe această cale a- 
deziunea lor la politica inter- 
naționalistă promovată de 
partidul nostru, de Frontul 
Unității Socialiste, sentimen
tele de solidaritate cu lupta 
de eliberare socială și națio
nală din întreaga lume.

Biroul Executiv a aprobat 
planul de activitate pe primul 
semestru al acestui an și a so
luționat și alte probleme cu
rente.

PRIMIRI U TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
• Ambasadorul Republicii Argentina,

care și-a prezentat scrisorile de acreditare
în ziua de 19 martie a.c„ to

varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit, la Palatul 
Consiliului de Stat, pe Tulio Os- 
car Sugasti. care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Argentina în tara noastră.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare au parti
cipat George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu. secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat. Au 
fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei din Bucu
rești a Republicii Argentina.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasado-

rul Republicii Argentina au 
rostit scurte alocuțiuni.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
întreținut, în,tr-o atmosferă cor
dială, cu noul ambasador al Re
publicii Argentina, Tulio 
Sugasti.

Oscar

• Ambasadorul Republicii Gaboneze
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, a primit, vineri 
dimineața, pe ambasadorul

publici! Gaboneze. Jeșn-Firmin 
N’Gondet. in vizită de rămas 
bun. în legătură cu încheierea 
misiunii sale în tara noastră.

Cu acest . prilej, a avut 
convorbire desfășurată 
atmosferă cordială.

loc o 
intr-o
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ADINA VELEA

școlar de 
Făgăraș au

Elevii Grupului 
chimie din orașul 
hotărit înaintea vacanței de 
vară din anul trecut să pre
ia în întregime instalația 
„Calora“ din cadrul combi
natului chimic. Vacanța de 
vară și-au petrecut-o prin 
rotație în combinat, produ- 
eînd fără întrerupere accele
ratorul de priză al betonului.

De atunci și pînă în pre
zent „focul continuu" al pa
siunii pentru muncă nu s-a 
întrerupt. Problemele grele, 
inerente unei bune ritmici
tăți, ca aprovizionarea cu ma
terii prime de la Combina
tul chimic Borzești sau des
facerea către beneficiar a 
produsului (in special șantie
relor pe care se realizează 
obiective industriale și bara-

je hidroenergetice), sînt re
zolvate în întregime de elevi 
sub îndrumarea maiștrilor- 
instruetori din școală.

Secretarul comitetului 
U.T.C. al Grupului școlar de 
chimie — Florin Tucanu — 
ne spunea că, de curînd, ele
vii au preluat documentația 
necesară realizării unei sta
ții pilot pentru producerea 
stialatului de calciu. Acum, 
aceasta ee află în fază de 
execuție în cadrul ateliere- 
lor-școală. Menționăm că a- 
sistența tehnică este acorda
tă în întregime de cadrele de 
specialitate din școală, sub 
supravegherea inginerului 
chimist Mihai Hell, director 
adjunct al grupului școlar.

Acțiunea 2000000
Pentru noile capacitati I ORGANIZAREA
industriale — cadre prega

A ÎNCEPUT CU... ATELIERELE-SCOALÄ
î

La Hunedoara, în marele cen
tru siderurgic se află în con
strucție o importantă unitate a 
industriei ușoare : fabrica de în
călțăminte. în cea mai mare 
parte colectivul său va fi 
format din tinere — soții sau 
fiice ale siderurgiștilor — din 
băieți ai Hunedoarei. Dealtfel, 
acest colectiv există deja, s-a 
format înainte de a se construi 
fabrica, Sau, mai exact, în pa
ralel cu înălțarea ei. După re
crutarea din localități și împre
jurimi a numărului corespunză
tor de elevi din școlile profe
sionale cu acest profil din țară, 
au mai rămas neacoperite cîteva

sute de locuri. Urmau să fie 
completate cu tineri școlarizați 
prin cursuri de calificare la lo
cul de muncă.

Cum se proceda în asemenea 
situații altădată ? Ei erau tri
miși cu destulă cheltuială la di
verse fabrici similare pentru a 
urma cursurile respective, ca 
apoi să revină în momentul 
începerii producției. Ministerul 
Industriei Ușoare a găsit însă o 
soluție mult mai practică, mai 
economică. A hotărit improviza-' 
rea de ateliere pentru instruirea 
viitorilor muncitori chiar în 
localitățile unde urmează a se 
construi noile unități. La Hune
doara, de pildă, 4 ateliere au

fost amenajate în niște foste 
magazii, cu concursul organelor 
locale și cu cheltuieli neînsem
nate. Bineînțeles, dotate cu uti
laje moderne, dintre acelea cu 
care vor fi echipate fabricile.

Profesori și instructori, ingi
neri și maiștri, cuprinși deja 
în schema întreprinderii, deta
șați de la unitățile cele mai a- 
propiate : „Ardeleana“ din Alba- 
Iulia și „Banatul“ din Timișoara.

— Dacă facem un simplu cal
cul. constatăm că prin acest 
mod de organizare a califică-

ROMULUS LAL
(Continuare in pag. a lll-a)

Televiziunea a continuat joi prezentarea 
festivalului de muzică și poezie „Tineretul și 
patria” unde s-au auzit versuri de Mihai 
Eminescu, Tudor Arghezi și Octavian Goga, 
de M. Sorescu și G. Crețeanu, Ana Blan- 
diana și A. Păunescu ș.a. Versuri recitate 
viforos de poetul „ultrasentimentelor”, fa
miliar-solemn, în stilul paradoxalului au
tor al controversaților „Lilieci”, cu glas înalt 
și tînguios de menestrelul Tudor Gheorghe. 
J. Stavarache a pus duioșie în interpre
tarea unei tulburătoare poezii de Ana 
Blandiana, iar Ovidiu luliu Moldovan ne-a 
amenințat pă
trunzător și iro
nic, în numele 
adevărului - 
menirea poetu
lui — dintr-o 
poezie de Mi
hai Eminescu pe 
care n-am mai 
auzit-o de mult.
Fragmentul final din 
ne-a strecurat 
fertilă nedumerire 
pe care trebuie 
meșterilor : pedeapsă 
carea soției zidarului, 
răsună din răspunsul calfelor sau 
sinistra gelozie a Domnului asuprit de gîn- 
dul mănăstirilor ce stau nezidite în mîinile 
și geniul meșterilor ? Firește, ultima supo
ziție s-ar baza pe destinul artistului și artei 
într-un regim totalitar de ev mediu unde 
proiectele ca și virtuțile trebuie să rămînă 
ascunse pentru a nu stîrni mînia ori invi-

unde sinceritatea se plătește scump 
fiindcă marile tentative, marile idei, marile 
proiecte trebuie să rămînă sub regimul de 
monopol absolut al stăpînului ce privește 
totul, chiar și geniul altuia, cu ochii pro
prietății personale. Balada românească fi
xează un sublim și tragic avînt de Renaș
tere în plin ev mediu.

Revenind la spectacol : cu excepția lui 
Tudor Gheorghe trebuie să mărturisim cel 
puțin cu sinceritatea pe care ne-am cîști- 
gat-o de la Baladă încoace, că nu ne-au 
înfiorat deloc chitarele și chitariștii. In-

pentru notă, ori aici nici vorbă de așa ceva, 
nu se repeta pentru notă. Un motiv în 
plus deci de a scrie și spune versuri si 
bune, versuri adevărate, cu mesaj patriotic 
care să cînte partidul cu demnitate pentru 
că „partidul sînt oamenii". Festivalul televi
ziunii a fost un adevărat spectacol popu
lar-patriotic, agitatoric în bunul înțeles al 
cuvîntului.

Nici vorbă că ne imaginăm teama unora 
de efectul produs de chitare sau alte in
strumente asupra marilor noștri poeți. Se 
poate crede că este ireverențios să se cînte 

la chitară (orri- 
bile dictu 1) un 
poem de Tudor 
Arghezi, sau E- 
minescu, sau 
Goga. Să nu ui
tăm totuși că nu 
din cauza chita
rei, aproape ne
cunoscută pe 

vremea aceea, poetul „Cuvintelor potrivite" nu 
a fost odată cel mai potrivit poet. Să nu invo
căm ipocritul respect față de un mit exact în 
clipa cînd o formă, fie și stîngace — oricum, în 
sine, ca formă indiferentă - a acestui res
pect se manifestă sub ochii noștri. Ce deo
sebire este între romanța de vioară și 
voce „Pe lîngă plopii fără soț" și un poem 
arghezian „acompaniat" de chitare și cîn- 
tat cu vocea guturală a Andei Călugărea- 
nu ?! Nici una, doar că, indiferent de acom-

„Tineretul și patriaa

de C. Stănescu

Meșterul Manole 
din

asupra
să o
divină
răzbunarea trufiei ce 

numai

nou aceeași 
semnificației 

dăm căderii 
pentru sacrifi-

să punem entuziasmul miilor de ti- 
care tălăzuiau ca o mare sub vintul 
al poeziei - față de ceea ce, măr- 
cu rușine, nu prea știm să numim 
pop etc. - în seama unei contagi-

clinăm 
neri — 
frumos 
turisim
- folk, 
uni însuflețitoare. Ea cel puțin are meritul 
că ne arată cită rezervă uriașă de adeziu
ne la ritmul poetic conține conștiința tine
retului nostru. Ce facem cu acest entuzi
asm ? Este intr-adevăr impresionantă aceas. 
tă plăcere de a înyăța versurile care ni se 
spun. Știam de mult că repetiția e mama 
învățăturii dar mai știm că elevul repetă (Continuare în pag. a ll-a)
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Spectacole politice la Teatrul
Național din Timișoara

La Naționalul timișorean, tînă- 
rul debutant Ioan Ieremia, o 
mai veche cunoștință a cititori
lor ziarului nostru, cărora li l-am 
prezentat pe scena casei de cul
tură a sectorulu'i 8 din Bucu
rești. ca autor ăl spectacolului 
absolvenților din urmă cu cițiva 
ani. așadar. Ioan Ieremia, acum 
regizor al Naționalului din Timi
șoara, a pus in scenă Un flu
ture pe lampă. Acesta ni se 
pare a fi spectacolul cel mai 
unitar și mai încărcat de semni
ficații din cele văzute. Este în
cărcat de semnificații pentru că 
Ioan Ieremia scormonește in 
textul lui Paul Everac și face 
prezentă ca idee centrală a 
spectacolului una care scapă la 
o primă citire, dar care dă ope
rei dramaturgului noi valențe, 
aproape nebănuite. Peregrinarea 
inginerului Ovidiu Petrescu 
printr-o lume străină în căuta
rea unei iluzorii libertăți abso
lute nu este numai un prilej de 
scoatere la lumină a adevărului 
ce se ascunde dincolo de fațada 
bine șlefuită, nu numai un pri
lej de scormonire în lumea a- 
ceea stranie și incredibilă de 
transfugi, nu numai o ardere 
mocnită, sinonimă cu pierderea 
unei iluzii absurde, ci. mai pre
sus de orice, o tulburare de 
ape. Ca într-un lanț fără sfir- 
șit drama lui PetrescU, drama 
adincă a dezrădăcinării, apare 
în spectacolul timișorean _ în 
mereu alte ipostaze, atingînd 
sub forme specifice aproape pe 
fiecare personaj în parte. Dra
ma lui Petrescu este și degrin
golada soților Martois. trăită de 
fiecare altfel; mai mult sau mai 
puțin ascunsă. bravind_ _ sau 
stringînd din dinți, a părăsirii 
triste și a frămintărilor pictoru
lui Crăciunescu, a marelui actor 
răzbătînd printre aburii — și ei 
„cîștigati“ cu umilințe — ai al
coolului, a profesorului Stiopul 
al cărui unic gest real provocat 
de întîlnirea cu Petrescu 
duce moșrtea. chiar și a 
rașului Găvozdea ultimul 
care-și 
ocean,
Iul lui
de a nu apela niciodată la stră
lucirea facilă, de a se menține 
permanent într-o notă de dis
cuție totuși gravă. Regizorul, 
actorii ---- -------
de o scenografie semnată de 
Emilia 
plă, dar 
traordinar 
la sugerare și nu la ilustrare, 
lăsind replicile să capteze spec-

îi a- 
acto- 
sosit, 
pestearuncă speranța

spre America. Spectaco- 
Ioan Ieremia are meritul

Regizorul,
sînt excelent ajutați

Jivanov,
care ; 
textul.

foarte sim- 
slujește ex- 

, oprindu-se

tatorul prin gravitatea lor și nu 
prin „eleganța“ locului unde au 
fost spuse. Foarte bună ideea 
acelui fundal de lumini și re- . 
clame care se joacă inutil și fals, 
incercînd să ascundă zvîrcolirile 
sufletești ale personajelor. Tre
buie subliniat jocul întregii e- 
chipe de actori, unitar, extrem 
de sensibil la viziunea regizo
rală. Un fluture pe lampă în 
regia Iui Ioan Ieremia este unul 
de ținută, dovedind o matură 
confruntare cu textul (sigur, 
spectacolul are și unele scăderi).

Tot Ioan Ieremia a pus în 
scenă și Dosarul Andersonville 
de Saul Levitt, o piesă de dez
batere etică pe marginea ideii 
de responsabilitate umană. Și 
aici tinărul regizor își face sim
țită opțiunea pentru textul po
litic, cu largi implicații în con- 
temporane'tate, reușind să pună 
în valoare gravele 
dezbătute în textul 
Piesa, aproape documentar, 
duce în fața spectatorilor 
mentul judecării, 
tribunal militar al proaspătului 
stat al Americii Unite, cazului 
unui criminal de război (este 
vorba de războiul de secesiune), 
căpitanul Henry Wirz, coman
dantul unui lagăr de prizonieri 
în care muriseră din cauza con
dițiilor și tratamentului inuma
ne 14 000 de oameni. Ea se des
fășoară, asemenea unui proces 
real, pe baza pledoariilor acu
zării și avocatului apărării, a 
depozițiilor martorilor etc. Tex
tul este aproape ateatral din 
punct de vedere al mijloacelor 
folosite, bazindu-se numai pe 
mișcarea de idei, pe problema
tica gravă a culpabilității și res
ponsabilității actelor comise. 
Este vinovat Henry Wirz de 
moartea celor 14 000 de oameni 
sau nu ? Faptul că n-a făcut 
decît să îndeplinească ordinele 
superiorilor săi ierarhici îi ab
solvă sau nu de crima comisă ? 
Sînt întrebări care, privite as
tăzi, prin prisma ororilor nazis
mului, capătă rezonanțe și mai 
profunde. Acestei confruntări, 
citeodată greu de urmărit pen
tru spectator, devenind obosi
toare ' prin suprasolicitare, prin 
unele lungimi și, mai ales, prin 
lipsa de argumente scenice, re
gizorul Ioan Ieremia are incon
testabilul merit de a-i fi impri
mat’ un ritm pe care textul nu-1 
are, de a fi știut să „opereze" 
unele tăieturi exact acolo unde 
trebuia, de a o fi teatralizat (în 
sensul bun al cuvlntului), de a 
fi găsit ideea regizorală a unui

RĂDĂCINI PUTERNICE
(Urmare din pag. I)

tale ale întregului popor mun
citor spre dezvoltarea p-1-- - 
pe calea progresului, spre 
viată liberă și demnă“.

Din bogatul patrimoniu 
tradițiilor - T-*„„ț*.’

patriei
o

__ __ 81 
tradițiilor’ noastre revoluționa
re face parte procesul de de
venire organizatorică a mun
citorimii române — de la cele 
dinții asociații profesionale cu 
caracter economic, de la jumă
tatea veacului trecut, la „aso
ciația generală a tuturor munci
torilor din România“, ce marca, 
în 1872, începutul organizării de 
clasă, la scară națională a 
proletariatului român ; de la 
experimentul socialist-utopic de 
la Scăeni — Prahova (1835) 
la organizațiile socialiste consti
tuite începînd din anii 1868— 
1871, cadru propice pentru răs
pândirea ideilor marxiste, pen
tru unirea muncitorilor și a in
telectualilor Socialiști in organi
zații politice proprii.

Un eveniment de excepționala 
însemnătate în tradițiile miș
cării noastre muncitorești il 
reprezintă constituirea în 1893, 
a partidului politic al proleta
riatului român, în a cărui ac
tivitate se regăsesc, așa cum a- 
preciază tovarășul Nicolae 
Ceftușescu, „adevăratele începu
turi ale Partidului Comunist 
Român“. Stat major marxist al 
proletariatului român, partidul 
și-a asumat, din prima clipă a 
existenței sale, misiunea isto
rică de a conduce masele mun
citoare la lupta pentru tran
sformarea socialistă a societă
ții românești.

Partidul clasei muncitoare a 
fost prezent în toate momentele 
cruciale pentru destinele țării, 
și-a făcut o datorie de onoare 
din a apăra interesele funda
mentale ale poporului.

Solidaritatea proletariatului cu 
lupta țărănimii în timpul marii 
răscoale din 1907, atitudinea sa. 
rolul său în timpul primului 
război mondial, lungul șir de 
lupte greviste ce vor culmina 
cu greva generală din 1920 sînt 
doar citeva dintre componente
le tradițiilor revoluționare ale 
partidului politic proletar. După 
cum prezenta activă, mobili
zatoare. a muncitorimii în tim
pul evenimentelor din 1918, 
cînd poporul român și-a făurit, 
prin luptă, statul național uni
tar. vor intra pentru totdeauna 
în istorie ca un moment de re
ferință al acelorași glorioase 
tradiții.

Partid patriotic și profund na
țional. în sensul marxist al cu- 
vîntului, detașamentul de 
vangardă al clasei 
muncitoare a fost în 
timp atașat cu sinceritate nobi
lelor idealuri ale internaționa
lismului proletar, el contribuind 
din plin la dezvoltarea conti
nuă a solidarității internaționa- . 
le muncitorești.

Constituit cu 55 de ani în 
urmă, Partidul Comunist Ro
mân. continuatorul mișcării 
revoluționare socialiste din țara 
noastră, al partidului clasei 
muncitoare făurit în 1893, a dus 
mai departe și a, ridicat pe un

plan superior aceste glorioase 
tradiții, lupta de eliberare so
cială și națională a proletaria
tului, a poporului român. In 
virtutea acestor tradiții, parti
dul comuniștilor a constituit 
răspunsul la o adîncă și secu
lară chemare a istoriei. Tot ceea 
ce a ilustrat mai apoi activita
tea eroică a comuniștilor, de la 
crearea partidului și pînă în 
prezent, ne apare ca o perma
nentă reînnoire a angajamentu
lui de neclintită fidelitate pe 
care și l-au asumat față de des
tinele patriei și ale poporului. 
Din necurmata lor luptă pentru 
libertate, democrație, dreptate, 
progres social s-a plămădit 
România socialistă de 
tara în care, din 
sub conducerea 
poporul român aspiră la cele 
mai înalte idealuri, își afirmă 
vocația de creator de istorie, 
împlinirea prin muncă, prin e- 
fort și abnegație a celor mai 
scumpe aspirații cărora gene
rații de-a rîndul și-au dedicat 
secole după secole energia, ne
muritoarea încredere în drep
tul poporului român la o soartă 
demnă de capacitățile lui crea
toare.

Unul din modernele centre comerciale ale Fiteștiului, dominat de 
magazinul universal „Trivale"

Foto : GH. CUCU

A. I. ZAINESCU

CULORI

CINE MAI CREDE

viața -

FINTINISAPAM
ne naștem

patria
DOINĂ(Urmare din pag. I)

sa 
al 

ale

unității 
vitejiei 

discuții

por- 
sfa- 
vom 
vor- 
care

Săpâm fintîni - credința ni-e întreagă 
o știm din datină : nu ne-nchinăm la ploi, 
Dar ne visăm, visăm cum riurile țării

Zic roșu
Și văd sîngele-a sute de ani, 
Celor căzuți la datorie
Le vom slăvi-n veci memoria.

Zic : galben
Și văd spicul din holdă,
Văd holda intreagă cum crește 
Albastru zic
Și văd apele țării cum aleargă

Seara cu-aripile de vultur 
se lasă peste Olt, Ia margini de sat 
printre lacuri mă cheamă.

mai înalt 
umbre, ape 
și toate

Săpăm fintîni de cind 
intr-această vatră ce se cheamă ȚARA, 
sîngele eroilor pulseazâ-n trup 
Ni-e inima o mamă legendară.

Mai înainte de-a ajunge-n mare curg prin noi. 
Săpăm fîntini și ne durăm un rost 
din piatra care ne păstrează rădăcina 
pentru-a lăsa dovezi că-aici stăpini am fost 
și ieri, și azi,

Dunărea, Marea 
spală un cer nesfirșit 

roșu și galben și-albastru

dintotdeauna.
D. A. GLIGANEANU 

profesor

LIVIU OSIAC 
elev

SILVIU VERGU 
elev

Zborul meu cit 
Doină-n valuri 
Dincolo de tot 
Semnu-aproapelui, aproape

românii, 
steag 

cer.
VASILE COSAC 

elev

probleme 
dramatic.

a- 
mo- 

de către un

TU, MAMA...

„Tineretul și

spectacol-dezbatere. Aproape 
trei ore strìnse, grele, încărca
te de sensuri, au fost susținute 
de actori fără ieșiri din ton, cu 
seriozitate și pasiune. Ion Co- 
cieru în Chipman depune efor
turi lăudabile și de cele mai 
multe ori cu bine duse la sfîr- 
șit, Gheorghe Leahu, avocatul 
apărării, trăiește rolul cu o dis
tribuție reținută, cu o sinuozi
tate imperceptibilă, cu o ținută 
scenică impecabilă, Gheorghe 
Stana, în Wirz, cu o dicție mai 
atentă ar fi ajuns la o mai nu
anțată interpretare a persona
jului, Vladimir Jurăscu, Ștefan 
Mării, Ion Haiduc (cum știe 
acest tînăr să facă dintr-un oa
recare moment, cît de scurt, 
unul ce rămine în memoria 
spectatorului) și ceilalți inter
preți contribuie cu dăruire la 
reușita spectacolului. O deose
bită apreciere pentru scenogra
fia Emiliei Jivanov.

Un alt spectacol care atestă 
aceeași opțiune pentru teatrul 
de idei, pentru spectacolul po
litic al Naționalului timișorean 
este Discipolul diavolului de 
George Bernard Shaw, în regia 
lui Emil Reus. O piesă cunos
cută și mult jucată de-a lungul 
anilor în țara noastră, o piesă a 
cărei actualitate — faptul că cei 
care-și propun să cucerească 
țări străine nu vor reuși nicio
dată mai mult de<ît să pună 
mina pe orașe sau sate, dar 
niciodată pe națiune, pe conști
ința poporului pe care vor să-1 
asuprească — este subliniată în 
spectacol prin două elemente 
regizorale personale, foarte in
teresante. Unui este scenogra
fia Doinei Almășan-Popa, a că
rei funcționalitate se prelungeș
te într-o frumusețe plastică deo
sebită, iar celălalt este acea 
prezență mută, neagră, fanto
matică a femeilor care în mo
mentele cheie ale piesei apar, 
strecurîndu-se printre persona
jele principale, luind puștile 
soldaților englezi, lucru ce ac
centuează acea opoziție mereu 
prezentă a poporului împotriva 
asupritorilor. Exceptînd unele 
momente de scădere a ritmului 
spectacolului, toată echipa slu
jește bine ideea regizorală fâ- 
cind din Discipolul diavolului 
un spectacol plin de noutate, 
interesant.

MIRUNA IONESCU

Acțiuni politico-educative
In pregătirea Congresului e- 

ducatiei politice și culturii so
cialiste, în unitățile, subunități
le și instituțiile de cultură ale 
armatei se desfășoară multiple 
activități politico-educative și 
cultural-artistice, la realizarea 
cărora își aduc contribuția nu
meroși ofițeri, maiștri militari, 
subofițeri, militari în termen, 
artiști amatori. Astfel, recent, 
în unitatea în' care muncește și 
colonelul Mircea Chîriac s-au 
organizat unele acțiuni menite 
să ajute pe tinerii militari ~~ 
cunoască trecutul de luptă 
unității, virtuțile ostășești 
înaintașilor. La clubul unității 
a avut loc, sub genericul „Dra
pelul de luptă al 
simbol al onoarei, 
gloriei ostășești" 
marginea registrului istoric

și 
pe 

...... . .... al 
unității, seri literare in cadrul 
cărora s-a popularizat literatu
ra memorialistică care imortali
zează drumul de luptă al arma
tei române pe frontul antihitle
rist.

Colectivul de amatori de tea
tru de pe lingă casa armatei, al 
cărei șef este locotenent-colo- 
nelul Ion Nedelcu. în cadrul 
fazei de masă a Festivalului 
național al formațiilor artistice

de amatori, a prezentat specta
colele cu piesele „Vodă Cante- 
mir“, de Dan Tărchilă, „Pasi
une plus rațiune“, de Alexan
dru Mirodan, „Nepotrivire de 
caracter“, de Ion Băieșu, in u- 
nitățile din garnizoană, in fața 
cadrelor și familiilor acestora, 
la centrul de pregătire militară 
a tineretului din localitate și in 
alte citeva comune din apro
pierea garnizoanei.

Casa armatei, dl cărei șe/ este 
locotenentul-colonel Dumitru 
Celureac, a invitat zilele trecu
te, la o întâlnire cu cadrele mi
litare și familiile acestora pe 
sculptorul Vida Gâza, artist al 
poporului, cu care prilej cu
noscutul artist a vorbit despre 
oglindirea in arta plastică a 
luptei dusă, de-a lungul timpu
rilor, de poporul nostru pentru 
libertate și independentă.

Elevii liceului militar „Ștefan 
cel Mare“ din Cimpulung-Mol- 
dovenesc, sub îndrumarea pro
fesoarei Otilia Sfarghiu, au or
ganizat o expoziție de artă 
plastică cu lucrări inspirate din 
activitatea desfășurată de ei in 
scopul formării lor ca viitoare 
cadre de nădejde ale armatei 
noastre și din frumusețile pei
sajului românesc.

a- 
noastre 
același

astăzi,
Îndemnul ți 
comuniștilor,

paniament, o modă ca oricare 
alta - și nu orice modă este re- 
pudiabilă - nu chitarele rămin 
ci, nemuritor, versul poetului. 
Poate că mîine un instrument 
ultramodern, astăzi necunoscut, 
va răsuna în cinstea acelorași 
versuri, rămase neschimbate în 
glorioasa lor tinerețe.

N-am văzut oare în aceeași 
seară a spectacolului comentat 
aici un fermecător balet mecanic 
cu „soliști” în spiritul veacului : 
o cheie franceză, un patent, o 
șurubelniță, un biet cui și o 
fioroasă lampă de benzină, ana
cronică și retrogradă fiindcă ea 
a rămas pe loc, în timp ce res
tul uneltelor au învățat să se 
joace, să danseze ? Mîine, desi
gur, bietul cui va intra în mu
zeul de antichități, ca și „vene
rabila" chitară sau mai știm noi 
ce instrument ultramodern. In- 
trucît „conținutul de idei", gra
ția, dar și forța de expresie a 
bizarului balet au fost alterate 
de acești neobișnuiți interpreți ? 
Mărturisim că lupta cheii fran
ceze contra rivalului său cioca
nul de tîmplărie a fost plină de 
dramatism, iar fapta plină de 
vitejie a cuiului ne-a emoționat 
la culme. Trecerea lui pe sub 
arcul de triumf al uneltelor în
frățite într-un suprem omagiu 
adus minusculului salvator nu a 
fost cu nimic mai prejos ca în 
baletul „clasic". Ba din contră. 
In orice caz sentimentele noas
tre n-au suferit din cauza suplei

șurubelnițe sau a grațiosului 
compas avintat intr-un dans ne
bun. Nu, nu ne-am simțit vexați 
de îndrăgostitul, zveltul patent.

Mi se pare că trebuie să avem 
generozitatea de a lua de acolo 
de unde este, atît cit este, 
a nu trece sub tăcere ceea 
merită luat. Ceea ce nu 
seamnă deloc că trebuie să 
mulțumim cu puțin. Pe de 
parte, se cade să 
regula jocului dacă miza lui ne 
cere s-o respectăm. Curajul nu 
se degradează fiind lăsat cu 
toată greutatea pe umerii subți
relui erou, cuiul, care dezumflă 
„infernala" mașină de război I 
Respectînd regula jocului, un 
joc nu numai fermecător dar 
și grav, trebuie să avem ceva 
din personajul lui Cervantes 
pentru a accepta iluzia ferti
lă, Cine nu înțelege și nu ac
ceptă aventura Cavalerului tris
tei figuri călare pe Lemnopi- 
ron nu va consimți în ruptul 
capului - fără inimă I — la 
eroismul bietului cui cu floare.

Pusă, deci, pe acest teren 
chestiunea „degradării" poeziei 
din cauza mijloacelor, instru
mentelor care o însoțesc nu ne 
dă nici un fel de temeri fiindcă 
numai superstițioșii cred că 
textul „sfînt" se alterează prin 
noile și nesfîrșitele instrumente. 
Singura condiție rămine, desi
gur, aceea a mesajului versu
rilor pe care sintem aricind dis
puși să le ascultăm în orice a- 
companiament fără a ne simți 
vexați de insolitul mijloacelor

de 
ce 
in
ne 

altă 
respectăm

însoțitoare. Iar dacă recunoșteam 
cu sinceritatea gustului nos
tru personal că acordurile chi
tarei și cintecul suprapuse ver
surilor nu ne-au stîrnit un vol
taj emotiv superior, aceasta nu 
înseamnă nicidecum că ele ne- 
au împiedicat cu ceva să repe
tăm în gind, alb, fără nici 
muzică, poeziile, versurile, 
după orice spectacol bun, 
meditat și ne-am întors 
cărți mai tulburați ca orieînd. 
Și după atîta entuziasm și ro
pote de aplauze, ne trezim mur- 
murînd nemișcați și extatic : „De 
vorbiți mă fac că n-aud, / Nu 
zic ba și nu vă laud ; / Dăn-
țuiți precum vă vine, / Nici vă 
șuier, nici v-aplaud ; / Dară 
nime nu m-a-face / Să mă ieu 
dup-al lui flaut ; / E menirea- 
mi : adevărul / Numa-n inima-mi 
să-l caut". Ovidiu luliu Moldo- 
van, se poate spune, ne-a dă
ruit printr-o mare și dificilă sim
plitate aceste versuri scrise de 
Mihal Eminescu. Fie și atît și 
încă ar fi destul pentru ca să 
încheiem rîndurile noastre cu 
expresia unei înalte bucurii. Dar 
firește că n-a fost numai atît. 
Au fost poezii-manifest, poezii 
patriotice, adevărate acelea pe 
care poeți și interpreți le-au re
citat fiecare după puterea și 
știința lui în fața unei săli 
care mii de tineri nu se gîndeau, 
chiar atunci, dacă este vorba 
de „pop" sau „folk". Asta vine 
pe urmă, fiindcă, vorba poetu
lui, trebuiau să poarte un nume...

In

LA ÎNTILNIREA CU PRIMAVARA
Celor ce-au scris pe adresa acestei rubrici, primilor invitați, de fapt, al cenaclului, Silviu 

Vergu, Liviu Osiac, Vasile Cosac, George Schinteie, D. A. Gligăneanu (pseudonim, poate vă 
găsiți altul I) cuvîntul nostru de bun venit, să ne spunem că-i primăvară, în geamuri bate un 
soare-amețit și dacă ascultăm, dacă ne încordăm mai bine auzul, pînă la splendoarea, pînă 
la spectacolul cu arbori și iarbă de-afară, nu mai e decît o bătaie de inimă. Un manifest de 
primăvara, ora și clipa ce-ndeamnă la vis. Cu ochi mari și curați deschiși larg, cuprinzător 
peste lucruri ca și cum printr-o fîntînă amt___  ____  _ i _ vedea cerul amplu din noi. In fond, ce este
scrisul, ce este aceasta, poezia, dacă nu o descoperire continuă a vieții, dintr-un patos
mereu neuitat ? Întrebarea e alta însă, ea a fost și este pusă mereu, e bine ca fiecare Ia
rindul nostru să ne-o asumăm cu toată convingerea și nu doar pe durata unei clipe și nici a
unei inspirații de-o zi, ci, dacă se poate, pe parcursul întregii vieți. Atunci cînd vedem că 
avem într-adevăr a spune ceva și cînd lucrul nostru asupra cuvintelor, și cu ajutorul cuvintelor 
înseși, formează acea sudură intimă cu timpul și construim în continuarea marelui edificiu 
de spirit și sensibilitate care este poezia românească de la începuturi și pînă azi.

De ce scriem, pentru ce scriem ? - e întrebarea sau suma întrebărilor cu care șă 
nim la drum. Cei mai mulți vor afla singuri răspunsul. Știu ce înseamnă un cenaclu, 
turile care se primesc și se dau aici pot încuraja după cum, tot la fel, pot stînjeni. Ne 
feri, de aceea, de a fi definitivi în aprecieri și vom lăsa cel mai mult pe tinerii înșiși să 
bească, prin propriile lor încercări de creație. Vom găsi probabil și alte mijloace prin 
discuția noastră să îmbrățișeze și aspecte mai concrete, specifice actului poetic în interesul 
unui cît mai bun climat de atenție și participare. Și fiindcă e primăvară, e început de primăvară, 
vă propun ca întîlnirile noastre viitoare să se producă în universul generos al acestei teme 
cu tot ce inspiră și făgăduiește ea. O primăvară românească, înnoitoare, care s-ar putea 
numi și tinerețe și care este a inimii și a frunții,intreagă, o primăvară a muncilor și a zilelor 
ample, fertile, brazdă trasă parcă prin univers.

Cine mai crede că satul e pustiu 
cînd noaptea din înalturi perdele întinde 
asupră-i - ca să-l cunoști 
Ascultă freamătul brazdelor 
cînd iarba-și întinde lumina, 
turme tresar ninse-n vis 
și se-aude cum crește 
cine mai crede 
că satul e pustiu ?

Doină - leagăn de mesteacăn 
Peste mine adormită
Precum dimineața-n cearcăn 
O zăpadă de iubită
Doină - frunza legănată 
Dintr-un ochi în celălalt 
Netrecut e printre stele

Corul
fetelor

La întreprinderea de con
fecții „Porțile de Fier“ din 
Drobeta Tr. Severin s-a în
ființat un cor al tinerelor 
fete. Inițiativa aparține co
mitetului U.T.C. și comitetu
lui sindicatului. Intre cele 95 
de tinere se numără.secreta
re ale 
(Violeta 
POpa, hjwvcnkxi iKiiauiiei, 
membre ale birourilor, ute- 
ciste. Primul spectacol a fost 
prezentat. Acum se fac in
tense repetiții pentru partici
parea la manifestările iniția
te în cadrul pregătirilor pen
tru primul Congres al educa
ției politice și culturii socia
liste. în această prestigioasă 
întreprindere, peste 150 de 
tinere și tineri activează în 
formațiile de dansuri și bri
gada artistică (LIDIĂ PO
PESCUL

organizațiilor U.T.C.
Pătrunjei, Elena 

Severica Enache),-

Văd 
Cum
Zic : _
Și văd totul, văd țara in care
Trăiesc cu mîndrie
Ei au totdeauna-n
Și inimă și griu și

De nouă și cuminte izbăvire, 
s-ar face versu-acesta avintat, 
să-ți plămădești în veci copiii in iubire, 
și-n ochii tăi, și-n sufletu-ți curat, 
s-ar face un arbore mai greu, rodind 
și flacăra semințelor mai mare

Cuvînt ce soarbe dintr-o floare, 
Si bucurie nouă, de argint 
O zi
Cu și mai mari, puternice cimpii 
Să-ți plămădești puterea
In cintecul ce ți-l închin, să fii.

GEORGE SCHINTEIE

VIAȚA SAU LA UȘĂ
Ion Ion, Bîrlact: Ne ceri prea 

mult rugîndu-ne să-ți spunem 
dacă se preconizează ca la con
cursul de admitere pentru me
dicină ediția 1977 să se ceară 
și capitolul „Electricitatea“. Noi 
zicem că trebuie să ai răb
dare și, dacă ai început pregă
tirea pentru concurs de pe a- 
cum, orientează-te după broșura 
„Admiterea în invățămîntul su
perior 1976“, care a apărut.

Cornelia Alexandru, Galați : 
Un liceu de informatică n-ar fi 
contraindicat pentru tine ; no
uă, în prima variantă, după 
cîte ne amintim, ne-ai vorbit 
de un alt profil industrial, care, 
în situația ta. îți era contrain
dicat. In cei doi ani, la liceele 
de informatică a trebuit să se 
organizeze probe de verificare 
a cunoștințelor, fiind mai mulți 
solicitanți decît numărul de lo
curi ; nu se poate anticipa de 
pe acum care va fi anul acesta 
situația. Pregătește-te și pentru 
o asemenea variantă. Discipli
nele cerute la aceste probe sînt

investițiilor ; 
planificare indus-

III 1976.

I.I.L. „METALURGICA“ 
din București, Șos. Iancului Nr. 48, Sector 3, 

ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS:
— inginer principal — specialitatea construcții sau me

canic, avind cunoștințe în domeniul
— economist principal — specialitatea 

trială.
Concursul va avea loc la data de 27 
Informații suplimentare la telefon nr. 35 18 25.

ÎNCADRAM DE URGENȚA:
conducători auto din toate regiunile țării cu carnet de 

conducere — categoria B, C, D și E,
Asigurăm cazare in unitatea noastră la căminul de 

nefamiliști.
Retribuția conform Legii 57/1974.
Relații la telefon 83 64 47 sau 83 65 82.

ÎNTREPRINDEREA PRODUSE LEMN MOBILA, 
cu sediul în București, str. Rocilor 12—16, sector 7 
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi 

vacante :
— șef birou aprovizionare;
— șef birou desfacere ;
— revizor contabil prin

cipal ;
— revizor tehnic auto ;
— tehnician principal nor

mare ;
— maistru produse finite 

lemn ;
Informații suplimentare la 

Salarizare, din cadrul întreprinderii, între orele 7—15,30, 
la telefonul 18 22 09.

— maistru prelucrări me
talice ;

— 3 instalatori de Încălzire 
categ. 5—6 ;

— 3 fochiști autorizați ;
— mecanic pompe categ. 

5—6.
Biroul Personal învățămînt

I

I

matematică și fizică, numai lu
crări scrise și numai din ma
teria clasei a VIII-a.

Grigorescu Dorin, Gorj: Ești 
abia în clasa a VIII-a și nu' e 
cazul încă să te gîndești la o 
școală de desenatori tehnici. De
altfel. nici nu există un aseme
nea liceu, desenul tehnic fiind 
inclus în programa școlară a li
ceelor, desigur, cu ore mai mul
te la liceele care pregătesc în 
profesii tehnice ce solicită uti
lizarea desenului. Există numai 
licee de artă plastică, dar aici, 
după cum poți lesne înțelege, nu 
în domeniul desenului tehnic te 
pregătești. Te sfătuim să-ți alegi 
un liceu cu un profil, care te-ar 
putea interesa. In județul Gorj, 
de pildă, există licee de meca
nică în localitățile Sadu, Ți eleni, 
Rovinari, mai există un liceu de 
prelucrarea lemnului la Tg. Jiu, 
un altul de construcții tot în Tg. 
Jiu. Iți amintim însă că ai chiar 
în comuna ta un liceu real- 
umanist pe care-1 poți urma.

Tatiana Tișcă, Moeciul de Jos, 
Brașov: Da, există un liceu de 
informatică la Brașov, pe Calea 
Bucureștilor nr. 75. Dacă se or
ganizează probe de verificarea 
cunoștințelor, materiile cerute 
sînt: matematica și. la alegere, 
limba română sau fizica, mate
ria clasei a VIII-a, numai pro
be scrise.

Zamfira Croidu, comuna Cea- 
murlia, Tulcea și Ion Becheru, 
Bărăscău. Gorj: In privința pri
mei corespondențe, răspunsul 
este pozitiv: în județul Tulcea 
funcționează licee care pregă
tesc cadre și în domeniul elec
trotehnicii: Liceul de mecanică 
din Tulcea, str. Babadag nr. 140 
și Liceul de construcții din ace
eași localitate, str. 11 Iunie nr. 
7 au și profile de electrotehnică. 
Nu se dă concurs de admitere, 
iar probele de verificare, dacă 
se organizează, prevăd matema
tica si. la alegere, limba română 
ori fizica. Corespondentul din 
județul Gorj trebuie să opteze 
în prima treaptă de liceu pen
tru un profil electrotehnic, un 
liceu de electronică neexistînd. 
Liceul electrotehnic vizat func
ționează pe platforma electroni
cii, în București, dar se numește 
Liceul electrotehnic nr. 3 și se 
află pe str. Pompei nr. 5. Pen
tru eventualele probe de verifi
care, probele sînt cele mai sus 
amintite.

Claudia Constantinescu, comu
na Pirscov, Buzău: In județul 
Buzău nu există liceu cu profil 
sanitar, dacă ții foarte mult la 
acest profil de liceu, îl poți ale
ge pe cel din Ploiești, strada Ni
colae Bălcescu nr, 35, în situa
ția ta avînd posibilitatea să op
tezi și pentru un liceu din alt 
județ.

LUCREȚIA LUSTIG
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TELEGRAME PRIMIRE
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Tunisiene, HABIB 
BOURGUIBA, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a independenței naționale 
a Republicii Tunisiene, vă adresez, în numele poporului român, al 
Consiliului de Stat și al meu personal, cele mai calde felicitări și 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și noi succese 
poporului tunisian prieten, pe calea propășirii sale economice și 
sociale.

îmi exprim deplina convingere că, In spiritul înțelegerilor con
venite cu ocazia vizitei în frumoasa dumneavoastră țară, raportu
rile de prietenie ,și colaborare dintre România și Tunisia, conlucrarea 
dintre ele pe tărîmul vieții internaționale se vor amplifica tot mai 
mult, in interesul ambelor popoare, in folosul cauzei păcii, înțele
gerii și securității in lume.

Președintele Republicii India, FAKHRUDDIN ALI AHMED, a 
trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre și poporului României pentru căl
durosul mesaj de felicitare trimis cu prilejul Zilei Republicii și do
resc, la rindul meu, să vă transmit aceleași sentimente.

Năzuința noastră sinceră este de a întări în continuare legătu
rile de prietenie existente între țările noastre.

Profit de această ocazie pentru a ura Excelenței Voastre sănătate 
deplină și fericire, iar poporului României progres și prosperitate.

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, a primit pe 
George Pelaghias, director ge
neral în Ministerul de Externe 
al Republicii Cipru, aflat în țara 
noastră pentru consultări între 
ministerele de externe ale celor 
două țări.

Oaspetele a avut convorbiri la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale, Ministerul Educației și 
învățămîntului și Ja Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
privind dezvoltarea relațiilor bi
laterale dintre România și Cipru 
și unele probleme internaționale 
de interes comun.

ACORD

CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ
Acțiuni energice

pe tot cuprinsul furii
în acest amplu efort pentru rodnicia ogoa

relor, tinerii satelor sînt antrenați cu toate for
țele. S-au deschis numeroase șantiere ale tine
retului pentru efectuarea celor mai variate lu
crări. Ne oferă în acest sens nenumărate exem
ple organizațiile U.T.C. din județele Ialomița,

Vîlcea, Ilfov, Teleorman, Constanța, unde tra
diția muncii in agricultură este continuată cu 
frumoase rezultate și în acest început 
Consemnăm, în rîndurile de mai jos, 
dintre prioritățile acestor zile șl modul 
acționează concret în unitățile agricole.

de an. 
citera 

cum se

Guvernatorul General al Statului Mauritius, ABDUL RAHMAN 
MOHAMED OSMAN, a trimis președintelui Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Poporul din Mauritius și eu personal apreciem foarte mult salu
tările și bunele urări transmise de Excelența Voastră cu ocazia ani
versării independenței noastre.

Dorim Excelenței Voastre sănătate, iar poporului român pace și 
prosperitate.

Președintele Republicii Cooperatiste Guyana, ARTHUR CHUNG, 
a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Excelentă,
Vă silit deosebit de recunoscător pentru mesajul de bune urări 

pe care dumneavoastră mi l-a ti adresat mie și poporului guyanez 
cu ocazia celei de-a Vl-a aniversări a Republicii Guyana.

Mă însuflețește în mod deosebit convingerea dumneavoastră că 
relațiile de prietenie și cooperare cate există intre țările noastre se 
vor consolida lot mai mult și vor contribui la edificarea unei noi 
ordini economice și politice internaționale.

Permiteți-mi să vă adresez cele mai buhe urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală.

Cu sinceritate, al dumneavoastră.

La Ministerul Afacerilor Ex
terne, a avut loc. vineri dimi
neață, semnarea celui de-al 
treilea Program de aplicare, pe 
anii 1976 și 1977, a Acordului 
de colaborare culturală și ști
ințifică dintre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Cipru. Potri
vit prevederilor programului, 
cele două părți se angajează să 
sprijine lărgirea acestei cola
borări prin organizarea de vi
zite reciproce între oameni de 
știință, cadre didactice, scrii
tori, acordarea de burse univer
sitare. schimburi de cărți și 
materiale documentare între bi
blioteci și instituții de speciali
tate. deschiderea unor expozi
ții de artă, participarea de ar
tiști din ambele țări la mani
festările culturale naționale. 
Va fi favorizată, de asemenea, 
colaborarea în domeniul muze
elor, cinematografiei, arhitectu
rii, presei, radio-televiziunii, 
precum și pe tărîmul sănătății, 
sportului și turismului.

IN CIMP
URGENTA NUMĂRUL 1: 

PREGĂTIREA 
TERENURILOR Șl 

SEMĂNATUL 
CULTURILOR

ECHINOCȚIUL

si Liberală
9

în cadrul formelor tradițio
nale de dezvoltare a contactelor 
și întîlniriior pe linie de tine
ret, un grup de militanti ai Ge
nerației Sociale și Liberale din 
Franța efectuează o vizită în ■ 
țara noastră în perioada 16—21 
martie a.c.

Oaspeții au vizitat obiective 
economice, social-culturale, is
torice și turistice din municipiul 
București, de pe Valea Prahovei 
și județul Brașov, s-au întilnit 
cu tineri, avînd astfel posibiii-

din Franța
tatea să cunoască o seamă de 
aspecte din viața și preocupări
le tinerei generații din țara 
noastră.

Pe parcursul vizitei, delegația 
G.S.L. s-a întilnit cu cadre cu 
funcții de răspundere de la 
C.C. al U.T.C. și Consiliul 
U.A.S.C.R., realizîndu-se un 
schimb de informații în legă
tură cu preocupările actuale ale 
tineretului din cele două țări, 
precum și cu unele aspecte ale 
vieții politice internaționale.

DE PRIMĂVARĂ
Astăzi, 20 martie, ora 13,50, 

Soarele trece din emisfera su
dică a bolții către emisfera nor
dică și se află exact pe Ecuato
rul ceresc: acest moment coin
cide cu producerea echinocțiu
lui de primăvară. Noul anotimp 
începe astfel cu o zi mai devre
me decît în mod obișnuit, dato
rită faptului că 1976 este un an 
bisect, precum și din cauza al
tor corecții astronomice.

Cîteva recomandări. Este ne
cesară grăbirea arăturilor de pri
măvară (au mai rămas de efec
tuat circa 130 000 ha) pe supra
fețele unde această lucrare nu 
s-a făcut din toamnă, cit și a a- 
răturilor pe curba de nivel în zo
nele deluroase din ’toată țara. în 
prealabil terenul poate fi dis
cuit, avînd greutăți suplimenta
re, pentru a mărunți resturile 
vegetale. Se recomandă o ară
tură mai adincă pentru a în
gropa bine aceste resturi vege
tale. Celelalte lucrări de între
ținere a ogoarelor pentru îrisă- 
mînțările de primăvară se fac 
avînd drept scop menținerea 
apei în sol. Acolo unde arăturile 
sînt afinate și nivelate este su
ficientă o lucrare cu grapa cu 
colți reglabili. în zonele din su
dul tării trebuie urgentată lu
crarea de semănat a culturilor 
din prima urgență — mai ales 
în Teleorman, Olt, Dolj — cit și a 
sfeclei de zahăr. In acest scop 
se vor lua măsuri organizatorice 
pe linia folosirii la întreaga ca
pacitate a tractoarelor și mași
nilor de semănat, a celorlalte 
agregate puprinse in lucrările de 
pregătire a patului germinativ. 
Tot în acest complex de măsuri 
vor fi incluse și fertilizările cu 
îngrășăminte chimice și organice 
al căror ritm nu trebuie scăzut.

AGENDA LUCRĂRILOR DE SEZON CONSEM
NEAZĂ : • 35478 ha semănate cu culturi din 
prima epocă • 546 611 ha grăpat ogoare de 
toamnă • 117395 ha pregătit teren pentru în- 
sămințări • au fost insămînțate și plantate pri
mele 249 ha cu legume • peste 48 milioane pomi 
(adică 83 la sută) au primit ingrijiri fitosanitare 
© 335 787 ha au fost fertilizate cu gunoi de grajd 
• aproape 2 500 000 ha au beneficiat de îngră
șăminte chimice.

„•Jr
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Lucrările Plenarei Consiliului
Național pentru Știință și Tehnologie
Sub semnul mobilizator al re

centei vizite de lucru a secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in 
unitati de cercetare și proiecta
re, care a avut ca obiect exa
minarea problemelor fundamen
tale vizînd intensificarea apor
tului științei și tehnologiei ro
mânești la înfăptuirea planului 
național unic de dezvoltare eco
nomică și socială a țării, vineri 
s-au desfășurat la Institutul 
central de cercetări chimice din 
Capitală lucrările Plenarei 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

La lucrări au luat parte to
varășul Gheorghe Oprea, mem- 
biu al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice* 
prim-ministru al guvernului, 
miniștri, reprezentanți ai condu
cerii Academiei Republicii So
cialiste România și ai acade
miilor de științe, directori ge
nerali ai institutelor centrale de 
cercetare, conducători de centrale 
industriale și mari întreprinderi, 
academicieni, rectori ai institu
telor de invățămint superior, 
activiști de partid, cercetători 
și proiectanta cadre didactice, 
alți specialiști.

Desfășurindu-și lucrările în- 
tr-un moment hotăritor pentru 
dezvoltarea României — începu
tul cincinalului afirmării cu 
putere a revoluției științifice și 
tehnologice — în spiritul sarci
nilor de mare însemnătate și 
răspundere încredințate științei 
și, tehnologiei prin Directivele 
celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului, plenara a pus în cen
trul dezbaterilor sale proble
mele introducerii progresului 
tehnic în toate sectoarele eco
nomiei și vieții sociale a Româ
niei pentru dezvoltarea multila
terală a tării, in condițiile creș-

terii necontenite a independen
ței sale tehnologice, ale afirmă
rii puternice și eficiente a crea
tivității științifice și tehnice 
pentru sporirea venitului națio
nal.

In acest cadru, raportul pre
zentat de profesor Ion Ursu, 
președintele . Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, 
a analizat în spiritul unor înal
te exigențe programele de cer
cetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a pro
gresului tehnic desfășurate in 
institutele de profil, in colecti
vele de specialiști, din institu
tele de invățămint superior, 
compartimentele de concepție 
din unitățile economice în pe
rioada 1971—1975 și măsurile da 
perfecționare in continuare a 
acestora in vederea înfăptuirii 
exemplare a obiectivelor actua
lului cincinal.

în continuare, directori gene
rali de institute centrale, de 
centrale industriale, academi
cieni, rectori, cercetători, proiec
tant!, alti specialiști au abordat 
în cuvîntul lor probleme con
crete privind realizarea unor 
programe de cercetare și dezvol
tare tehnologică, specifice diver
selor ramuri.

Participanții la lucrări au a- 
doptat în încheiere, intr-o at
mosferă de puternic entuziasm, 
textul unei telegrame adresate 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, în 
care se subliniază, printre alte
le : Directivele Congresului al 
Xl-lea, indicațiile și recomandă
rile dv. au constituit direcțiile 
de bază pentru orientarea lucră
rilor plenarei, a dezbaterilor 
sale cu privire la căile și mij-

loacele de înscriere a cercetării, 
științifice și .dezvoltării tehno
logice în efortul întregului popor 
pentru îndeplinirea cu succes a 
cincinalului 1976—1980.

Vă raportăm că plenara a 
dezbătut obiectivul prioritar de 
însemnătate esențială al cincina
lului afirmării cu putere a revo
luției tehnico-științifice in Româ
nia — înfăptuirea în ritm rapid 
a progresului tehnic în toate ra
murile și domeniile economiei 
naționale și vieții sociale, pe ca
lea deplinei valorificări a talen
tului și puterii de creație știin
țifică și tehnică a minunatului 
nostru popor însuflețiți și pu
ternic mobilizați de îndemnurile 
și indicațiile date de dumnea
voastră în cursul recentei vizite 
de lucru în institutele centrale 
de cercetare, ne angajăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să nu precupețim nici 
un efort în munca de sporire a 
bogăției materiale și spirituale 
a națiunii noastre, să facem totul 
oentru a merita sprijinul si în
crederea pe care ni le-ați acor
dat. să luptăm hotăriți, sub sem
nul unei înalte conștiințe profe
sionale și politice, al unui fier
binte patriotism, pentru înfăp
tuirea luminoaselor obiective 
din mărețul Program al Partidu
lui Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

• Ea cooperativa agricolă de 
producție din comuna Ceanu 
Mare județul Cluj, 791 ha tere
nuri așteaptă îngrășăminte. In 
loc de 15 600 tone, conducerea 
cooperativei de aici „s-a mulțu
mit“ cu numai 2 500 tone. Pe 
timp nici urmă de mașini care 
să ateste o preocupare, cit de 
cit, pentru a depăși această stare 
de lucruri. In aceeași, situație Se 
află și unitățile din Batiu. Sic 
și Ruginești. Zac remorcile ici, 
colo, iar ingrășămintele chimice 
in vagoane, pe Unii moarte. . 
Cine va plăti alocațiile ? (Radu 
Vida).

ÎN GRĂDINILE

deosebită atenție lucrărilor de 
rcpicat și acoperirea solariilor 
cu folii de polietilenă. Faptul că 
temperatura înregistrează valori 
superioare trebuie să determine 
intensificarea acțiunii de plan
tare a cartofilor în cîmp — de
clanșată în județele Bihor, Dolj, 
Teleorman, Constanța — pentru 
obținerea unor recolte timpurii. 
La realizarea activităților din 
legumicultură tinerii își aduc o 
contribuție deosebită. Un exem
plu în acest sens ni-1 oferă ti
nerii din comuna Mircea Vodă 
județul Brăila, care au hotărit 
în cadrul adunării U.T.C. din 
luna ianuarie să îngrijească cele 
2 ha solarii și 1.5 ha tunele ale 
unității agricole.

cestui obiectiv s-a trecut la ac
țiune incă din aceste zile. De 
pildă, la acumularea Tansa — 
Belcești se lucrează intens, tir- 
mind să fie dată parțial in func
țiune la sfirșitul lunii iunie 1976. 
Echipe de cooperatori pot fi în- 
tllnite și pe șantierele acumulă
rilor locale din comunele Tuto- 
va, , Ciurea, Grotești, 
pe traseul viitorului 
desecare din Sculeni, 
Victoria. De remarcat . . 
lucrările de pe traseele canalului 
„Balta Lată“ din satul Lăceni 
sint

Holboca, 
canal de 

Lăceni, 
faptul că

Lăceni 
efectuate numai de tineri.

POMPILIU COMȘA

E)E LEGUME
IN SISTEMELE

GATA PENTRU 
DECLANȘAREA 

UDĂRILOR ?

LUCRĂRI 
HOTĂRÂTOARE PENTRU 

PRODUCȚIILE 
TIMPURII

Măsurile tehnico-materiale și 
organizatorice deosebite care 
s-au luat în această primăvară 
asigură pe deplin realizarea in
tegrală a planului pe 1976 de 
peste 4 milioane tone legume ! 
In acest scop se impune ca în 
fiecare județ, în fiecare comună, 
în fiecare unitate agricolă să 
fie insămîntate suprafețele pla
nificate, să se respecte întocmai 
graficele de repicat și plantări, 
efectuarea tuturor celorlalte lu
crări de întreținere. Prin extin
derea suprafețelor protejate, atît 
în unitățile agricole, cit și în gos
podăriile populației vor spori 
considerabil cantitățile de le
gume timpurii și extratimpurii, 
In această perioadă se impune c

DE IRIGAȚII

ATENTIE SPORITĂ 
AMENAJĂRILOR 

LOCALE
Odată cu venirea primăverii 

trebuie intensificate și acțiunile 
legate de extinderea sistemelor 
de irigații pe plan local. Prin 
soluții constructive simple și ief
tine se obțin eficiente sporite, 
datorită creșterii potențialului de 
producție al pămîntului. Deoa
rece este recomandat ca majo
ritatea suprafețelor din cele 
5 800 ha planificate pentru 1976 
să fie predate pînă la începutul 
lunii iunie, este necesară acum 
o intensă mobilizare mai ales in 
județele Prahova. Buzău, Dîm
bovița. Vaslui, Hunedoara. Să
laj, Dolj, Olt. unde lucrările se 
desfășoară in ritm necorespun
zător.

Participare intensă la 
modernizarea livezilor vilcene

In județul Vîlcea, „Săptămina pomicultura" se integrează ți dă 
amploare activității continue intr-o livadă ce însumează peste 31 400 
hectare. Zilnic, în fiecare unitate cu fond pomicol, ca ți în gospo
dăriile individuale, tinerii sînt prezenți la întreținerea pomilor, la 
modernizarea plantațiilor. Media participării : peste 4 000 tineri. In 
32 de plantații, cele mal importante din județ, organizațiile U.T.C, 
întreprind acțiuni specifice campaniei pomicole sub îndrumarea spe
cialiștilor din unități sau de la Direcția agricolă județeană. Raidul 
nostru nu le-a cuprins pe toate, dar argumente ale hărniciei și pri
ceperii tinerilor pomicultori am întilnit suficiente acolo unde am 
poposit.

PLANTAȚIILE 
TINERETULUI

AMPLE LUCRĂRI 
DE MODERNIZARE

ORGANIZAREA DE ȘANTIER 
organizat pregătirea cadrelor 
după același sistem : prin ate
lierele improvizate în localită
țile respective și prin, califica
rea la unitățile similare apro
piate.

La Reșița prima promoție de 
160 de muncitori a atelierului- 
școală a și absolvit cursurile. 
Ele sînt continuate în prezent 
de alți 250 de tineri. Majoritatea 
fete. Aproape toate_ sînt absol
vente de liceu. ~ 
cursurilor, inginer 
chita, se declară 
satisfăcută de ușurința cu care 
se însușesc deprinderile prac
tice, precum’ și cunoștințele teo
retice. Cadrele tehnice ingine
rești sînt asigurate și ele. Peste 
30 de ajutori de maiștri se pre
gătesc la București, iar 9 maiștri 
și 8 tehnicieni sînt instruiți la 
Timișoara. Filatoarele pentru 
Drăgănești-Olt se califică la 
filaturile din Arad, București, 
Pucioasa, Pitești și Slatina.

— Deja, precizează tovarășul 
Iacobeanu, ele au încheiat cursu
rile de calificare și în prezent 
lucrează în întreprinderile res
pective ca filatoare. Pînă în 
momentul intrării unității lor 
în producție, aceste tinere par
curg astfel o perioadă de sta- 
giatură ca muncitoare calificate. 
Vor fi deja complet formate și 
putem conta pe un randament 
maxim din partea lor. Așadar, 
putem afirma că forța de muncă 
pentru noile întreprinderi ce se 

1 vor inaugura curînd este deja 
asigurată și temeinic pregătită, 
ceea ce va înlesni realizarea în 
timp corespunzător a parame
trilor lor proiectați.

(Urmare din pag. I)

rii muncitorilor, chiar în locali
tățile lor — ne spune tovarășul 
ing. I. Iacobeanu, director ad
junct în Ministerul Industriei 
Ușoare, — cheltuielile de șco
larizare se reduc considerabil, 
în afară de aceasta, fiind lingă 
familie, în orașele lor,, tinerii 
învață mai bine, sînt mai atenți 
la cursuri, mai sîrguincioși. La 
Hunedoara, rezultatele sînt de 
pe acum foarte bune. Se cali
fică în aceste ateliere cite 120 
de tineri într-o serie de 5 luni. 
S-au constituit deja organiza
țiile de partid, U.T.C. și sindi
cat. Odată cu instruirea profe
sională a început munca de edu
cație, de conturare a unui co
lectiv sudat, disciplinat. Pentru 
aceeași unitate sînt în curs de 
pregătire 6 maiștri confecționeri 
la întreprinderea „Dîmbovița“, 
din Capitală. Anul trecut au 
primit repartiție pentru Fabrica 
de încălțăminte din Hunedoara 9 
absolvenți ai facultății de specia
litate — ingineri confecționeri 
încălțăminte și ingineri meca
nici. care să facă o parte din 
stagiu în/cea mai modernă u- 
nitate de încălțăminte. La vară 
vor absolvi școala profesională 
de pe lingă întreprinderea 
„Dîmbovița“ peste 160 de mun
citori calificați.

— Care e situația forței de 
muncă pentru celelalte capaci
tăți care vor intra în acest an 
în producție ?

— Amintesc două mai impor
tante : Fabrică de confecții din 
Reșița și Filatura de bumbac 
din Drăgănești-Olt. Și aici am

Responsabila 
Maria Ni- 

deosebit de

C.A.P. Mihăești dispune de o 
plantație de 365 hectare cu meri, 
peri și pruni din care 330 hec
tare pe rod. Majoritatea lucră
rilor sînt încheiate. „Săptămâna 
pomiculturii“ a dinamizat și aici 
ritmul de muncă, obținîndu-se . 
rezultate bune. Ultimele supra
fețe însumînd mai puțin de 100 
hectare, concentrează efortul ti
nerilor la săparea pomilor. Au 
venit să execute lucrarea elevii 
Școlii generale din Buleta. îi gă
sim pe Dealul Chiciulă, împreu
nă cu profesorii Teodora Șincu- 
lescu și Marieta Vîrtej. Cei mai 
voinici Sapă, cei mici dezvelesc 
și cară ramurile tăiate. Dar 
punctul de maximă atenție este 
la plantația intensivă de pe cele 
50 hectare. Aici se execută am
ple lucrări de modernizare. La 
cele de desecări și irigații, unde 
participă mai ales lucrătorii spe
cializați, se adaugă lucrările de 
îndesiră pentru a realiza o plan
tație in sistem superintensiv. 
Elevii Școlii generale Măgura 

. au dat o mină de ajutor coope
ratorilor la săparea a 21 000 
gropi, la fertilizarea cu gunoi de 
grajd a pomilor care se plan- 

....iează„ îix,fcuntea acestei acțiuni 
am întilnit pe secretarul comi
tetului U.T.C. al comunei Mi- 
hficțti Dumitra1 Popescu, și pe 
economistele Maria Bălan și Ma- 

.-.ria. Ghcbu. Aici, la plantația 
* ‘SfuțAtdi, '20 hectare revin, spre 

întreținere, tinerilor. Lucrări de 
îridesire a plantației se fac și in 
punctul Ceair, de către elevii --- 
Școlii generale din Govora Sat. 
Dealtfel, în județul Vilcea, sen
sul activităților pomicole este . ..
îndreptat spre modernizarea tu
turor plantațiilor. în perioada 
următoare, 80 ha de plantație 
clasică vor fi transformate în 
plantație intensivă. Vor mai fi 
defrișate și replantate în sistem 
intensiv peste 1 500 ha. Pentru 
completarea golurilor urmează 
să fie plantați suplimentar peste 
1 584 000 pomi. Lucrări care vor 
solicita in continuare aportul . 
tinerilor. ■- -

V. RĂVESCU
Foto : GH. CUCU

Pe „Dealul malului“, unde se 
află o plantație importantă a 
fermei Bujoreni (127 hectare) se 
zăresc echipe de tineri. Sînt cei 
150 de elevi ai Liceului energe
tic, care, sub îndrumarea tână
rului tehnician Marin Marin, a 
celor doi maiștri instructori Du
mitru Popescu și Cornel Tilciu. 
execută un întreg complex de 
lucrări : unii dezvelesc pomii, 
alții balotează materialul de 
protecție, o echipă strînge și de
pozitează crengile rămase după 
tăierile de coroane, alta sapă în 
jurul pomilor terase individuale. 
Beneficiarii sînt foarte mulțu
miți de munca elevilor. „De cinci 
ani de zile, ne spune tovarășul 
inginer Marius Iliescu, șeful 
fermei, elevii de la „Energetic“ 
asigură fluxul continuu al lu
crărilor în această plantație, de 
la întreținut pină la recoltatul 
și sortatul fructelor“. Deși i-am 
remarcat pe toți, am reținut 
citeva nume : Petre Nicuț, Ion 
Ohîi, Gheorghe Antonie, Elena 
Achim, Maria Hristea. Tovară
șul Constantin Fulga, președin
tele Consiliului tineret sătesc' 
ăl Comitetului județean Vîlcea 
.al U.T.C., care ne însoțește,, ne.. 
Informează că, aici, la Bujoreni, 
este una din plantațiile pe. care 
tinerii le-au luat în grijă pe toti 
parcursul anului. Asemenea 
plantații ale tineretului sint și 
cele de la ferma Troian (unde 

‘acționează elevii Liceului me
canic nr. 1 din Rm. Vilcea), de 
la unitățile C.A.P. Mihăești, Bă- 
beni, Călimănești, Nicolae Băl- 
cescu, Popești.

In drum spre Mihăești. ne 
oprim la pepiniera AGROSEM- 
ului. de unde se scot și se în
carcă pomii (pruni) pentru a fi 
plantați in golurile livezilor de 
la C.A.P. Olanu. In această pe
rioadă, tinerii din organizația 
U.T.C. a comunei au participat 
alături de cooperatori la lucră
rile de plantare a 5 000 pomi în 
punctele Drăgioului și Dealul 
Casei Vechi, la fertilizarea plan
tației cu peste 1 000 tone îngră
șăminte organice.

Nu peste mult timp, campania 
da irigații se va declanșa. Este 
vorba mai ales dc Bărăgan. Cim- 
pia Olteniei, Brăila și Dobrogea 
unde rezervele de apă din sol 
reclamă completarea acestora. 
Dacă pe ansamblu pregătirile 
sint încheiate. întreprinderile 
pentru exploatarea lucrărilor de 
imbunătățiri funciare finalizind 
planurile de reparații și decol- 
matări — așteptind momentul 
optim efectuării probelor cu apă 
— în multe unități agricole ca
nalele zac împotmolite, moto- 
pompele nereparate, conductele 
strimbe și cu fisuri, aspersoare- 
le defecte. Unele restante se în
registrează și datorită lipsei pie
selor de schimb, dar majoritatea 
au drept cauză modul defectuos 
de organizare a muncii pe timpul 
iernii. Și pentru ca primăvara 
să nu ne prindă ..descoperiti“ se 
cer remedieri urgente ! După 
cum sîntem informați mai sînt 
de reparat circa 1 500 agregate 
de aspersiune, 70 000 conducte și 
30 000 aspersoare, cantități deloc 
neglijabile, mai 
care dispun de 
irigate.

Grupaj 
ȘTEFAN

ales în județele 
mari suprafețe

EXPRESI

realizat <le 
DORGOȘAN

« In actualul cincinal circa 
3 000 hectare din județul Iași vor 
fi supuse lucrărilor pentru ame
najarea de sisteme locale pentru 
irigații. Pentru îndeplinirea a-

Trei lideri după primele

l

maestru 
ea fiind 
la sută), 

compo- 
nume de
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Se poate cîștiga și cu 3 numere.
In total se extrag 44 de numere în 8 extrageri. 
Participarea se face pe bilete de 6 și 15 lei.
Numai variantele de 15 lei participă la toate extragerile.

După cum se știe, in aceste 
zile se desfășoară în Capitală, 
în Aula Bibliotecii centrale u- 
niversitare, cea de-a 16-a ediție 
a turneului internațional ai 
României, La ediția din acest 
an participă o serie de jucători 
tineri, dornici de afirmare, ca , 
sovieticul Sveșnikov (favorit 
prezumtiv al concursului, re
cent cîștigător al criteriului ti
nerilor maeștri din U.R.S.S. — 
coeficient ELO 2 510), maghia
rul Pinter — 2 420, iugoslavul 
Barle — 2 480, cubanezul Diaz 
— 2 385 sau cehoslovacul Au
gustin — 2 405. Ceilalți concu- 
renti străini sini Mohring 
(R.D.G. — 2 380), Hammer. (El
veția — 2 200). Ogaard (Norve
gia — 2 490). Atanasov (Bulga
ria — 2 405). Țara noastră
este reprezentată de 7 ju
cători : maeștrii internaționali 
M. ?ubă (2 450). Th. Ghi
țescu (2 430), C. Radovici (2 300) 
șt maeștrii E. Ungureanu 
(2 350), M. Pavlov (2 360), T 
Stanciu (2 355) și V. Stoica (2 315) 
Media coeficienților ELO a tur
neului este de 2 389 puncte, echi
valentă cu categoria a 6-a pe sca
ra F.I.D.E. (de la 1—15). Pentru 
jucătorii ce nu au acest titlu, 
este posibilă obținerea in tur
neu a unei norme de 
internațional, pentru 
necesare 9 puncte (60 
Fără a avea, deci. în 
nența sa jucători cu 
mare rezonanță internațională, 
turneul de la București se a-

nunță atractiv, mai ales prin 
echilibrul de forțe ce există in
tre concurența, prin lupta des
chisă ce se prevede pe par
cursul rundelor. Un start exce
lent a luat reprezentantul nos
tru T. Stanciu, care a realizat 
două victorii — cu Hammer și 
Diaz — în primele patru parti
de. In runda a 5-a insă Stan
ciu in mare criză de timp a 
pierdut la Radovici, astfel că 
pe primul loc au trecut 3 jucă
tori. neinvinși, pînă în prezent, 
românii Șubă și Ghițescu și 
cehoslovacul Augustin. Ei au 
arătat un joc solid, fără riscuri 
deosebite, realizind cite. doică 
victorii prețioase, mai. ales prin 
contraatac. Deci, liderii au cite 
3,5 puncte din 5 posibile. Pe 
locurile următoare se află Stan
ciu. Barle, Radovici și Ogaard 
cu cite 3 p. Sovieticul Sveșnikov 
are 2.5 p. și o partidă întrerup
tă în poziție complicată cu Stoi
ca. După primele trei runde, 
caracterizate printr-o prudență 
poate exagerată a majorității 
concurenților, în ultimele două 
zile spectatorii au asistat la cî
teva partide de luptă, intere
sante din punct de vedere teo
retic, din care putem evidenția 
pe cele in care Pavlov și Ghi
țescu au ciștigat frumos în fa
ța lui Mohring și, respectiv. A- 
tanasov.

★
In cea de-a 6-a rundă, dispu

tată aseară, rezultatele sînt ur
mătoarele : Pavlov — Ogaard 
1—0 ; Stoica — Mohring remi
ză ; Hammer — Augustin 0—1 ;

CENACLUL FLACĂRA
In zilele de simbătă 27 martie orele 17 și duminică 28 mar

tie orele 16 se va desfășura in primă ediție

FESTIVALUL DE PRIMĂVARĂ FLACĂRA 1976,

la Palatul Sporturilor și Culturii din Capitală. Cele două 
programe vor fi susținute de membrii reprezentativi ai Cena
clului.

Pentru spectacolul de simbătă biletele se pot procura zilnic 
de la sediul redacției, Piața Scînteii, Nr. 1, între orele 11-20, 
iar pentru spectacolul de duminică, de la casa Teatrului 
Național, tot zilnic, între orele 10-12 și 15-20.

ȘAH: Turneul internațional 

al României

cinci runde
Radovici — Ghițescu 0—1. Trei 
partide au fost întrerupte. In 
clasament conduc Ghițescu și 
Augustin (Cehoslovacia), cu cite 
4.5 puncte. Șubă are 3j puncte 
și o partidă întreruptă. Astăzi 
este programată runda a 7-a, 
duminică fiind zi de pauză.

FLORIN GHEORGHIU

• MEK1©IIÂINI
• INVINGINDU-L cu 6—4,

6— 3 pe Erik van Dillen 
(S.U.A.), tenismanul român 
Ilie Năslase s-a calificat in 
semifinalele turneului inter
național care se desfășoară in 
orașul american La Costa 
(California). tn semifinale, 
Năstase va juca cu argenti
nianul Vilas, învingător cu
7— 6. 6—2 în partida cu ame
ricanul Alex Mayer. In cea 
de-a doua semifinală, se vor 
întilni Jimmy Connors 
(S.U.A.), care l-a eliminat cu 
7—5. 6—2 pe australianul Ray 
Ruffels și Tanner (S.U.A.). 
Acesta din urmă l-a învins 
în sferturile de finală cu 
6—7, 7—5, 7—6 pe Fleming
(S.U.A.).

• ÎN CAMPIONATUL 
MONDIAL DE HOCHEI pe 
gheață (grupa B), care a în
ceput joi în Elveția, selec
ționata țării-gazdă a întrecut 
cu scorul de 5—1 (3—0. 1—0. 
1—I) reprezentativa Bulga
riei. Pentru echipa elveți

BILETELE PENTRU MECIUL 
DE FOTBAL ROMÂNIA - 
FRANȚA, 'din preliminariile 
turneului olimpic, programat 
pe ziua de 24 martie, ora 
16,00, pe stadionul „23 Au
gust” din Capitală, s-au pus 
în vînzare la casele stadioa
nelor „23 August", Repu
blicii, Steaua, Dinamo și 
Giulești, la agențiile Loto- 
Pronosport din pasajul Uni
versității și strada Halelor, 
la agenția de bilete C.C.A. 
și la sediul C.N.E.F.S., strada 
V. Conta nr. 16.

® MEKIIDJAN
ană au marcat: Bcrger, Lott, 
Holzer, Turler. Dubois. iar 
pentru formația bulgară — 
Stoilov,

• VINERI LA PITEȘTI a
avut loc meciul internațional 
amical de fotbal dintre echi
pele de juniori ale României 
și U.R.S.S. Fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (1—0) prin punctul
marcat în minutul 18 de Ște
fan Popa.
• PROBA DE PISTOL 

CU AER COMPRIMAT din 
cadrul concursului de tir de 
la Sofia a fost cîștigată de 
Vladimir Stolipin (U.R.S.S.) 
— 391 puncte. Gered Ale
xandru (Steaua București) 
s-a clasat pe locul 5 cu 386 
puncte, la egalitate cu po
lonezul Zapedski. Pe echipe. 
Steaua București a ocupat 
locul trei, cu 1 529 puncte, 
fiind precedată de Ț.S.K.A. 
Moscova — 1 544 puncte și 
Gwardia Varșovia — 1539 
puncte.



dorește extinderea libertăților
democratice pentru toate partidele

f >Scìntela tineretului“
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Guvernul spaniol a adop
tat joi un proiect de lege 
care modifică articolele din 
codul penal franchist referi
toare la dreptul de asociere, 

în baza acestui proiect de 
lege, ale cărui prevederi prin
cipale au fost publicate de pre
să, se acordă libertatea de aso
ciere, însă cu serioase restricții, 
care privesc in primul rînd 
partidul comunist, precum și 
organizațiile politice ale patrio- 
ților basci. Pînă în prezent, co
dul penal interzicea toate parti
dele politice, care au fost de
clarate ilegale încă din 1939.

Lipsa fundamentală a proiec
tului de lege propus o consti
tuie, după cum remarcă obser
vatorii politici de la Madrid, 
menținerea interdicției referi
toare la activitatea partidului 
comunist, care, datorită luptei 
sale pline de sacrificii, se bucu
ră de un larg sprijin și pres
tigiu în rindul maselor munci
toare. ilustrat pregnant și de 
marile greve și manifestații din 
ultimele luni.

O altă latură negativă a aces
tui proiect de lege o constituie 
interzicerea pichetelor de grevă 
și instituirea unor sancțiuni îm
potriva organizării lor.— măsu
ră abuzivă, care Încearcă să 
stăvilească acțiunile revendica
tive legitime ale maselor mun
citoare, ce au atins o amploare 
si intensitate fără precedent în 
istoria Spaniei.

Tot joi, guvernul a hotărît să 
propună Cortesurilor modifica
rea articolelor din Codul penal 
privind libertatea de exprimare, 
proiectul de lege prevede unele 
libertăți în acest domeniu, dar 
ele mențin restricții similare cu

cel« privind modificările 1« 
dreptul de asociere. Dealtfel, 
într-o conferință de presă, mi
nistrul informațiilor și turismu
lui. Adolfo Martin Gamero, a 
arătat că guvernul consideră 
cele două proiecte de lege ca 
fiind legate între ele.

Noile măsuri ale guvernului 
spaniol, se relevă în cercurile 
observatorilor politici, sînt con
siderate insuficiente de către 
opinia publică democrată spa
niolă. care, după cum arăta 
agenția Reuter, „dorește extin
derea libertăților democratice 
la toate partidele, inclusiv pen
tru partidul comunist“.

Referindu-se la actuala situa
ție: din Spania. Felipe Gonzales, 
prim-secretar al Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol, a 
declarat, în cadrul unui inter
viu acordat ziarului portughez 
„Jornal Nova“, că „Spania tra
versează o 
profundă și 
sporește în 
moartea lui 
Felipe Gonzales 
tura dictatorială devine tot mai 
ruptă de realitate“. Este vorba, 
a continuat liderul Partidului 
Socialist Muncitoresc Spaniol, 
de o situație de adîncă criză, 
atît pe plan politic, cit și eco
nomic. Felipe Gonzales a cerut 
operarea unor schimbări radi
cale în. viața politică a Spaniei, 
inclusiv democratizarea insti
tuțiilor politice, arătînd că este 
imperios necesar ca forțele de 
stingă să acționeze în continua
re pentru a determina cercurile 
conducătoare să pună în apli
care un program concret de re
forme cu adevărat democratice.

Convorbiri
romano
britanice

care să ducă la instaurarea unei

perioadă de criză 
de încordare care 
fiecare zi“. „De la 
Franco — sublinia 

suprastruc-

Guvernul Indiei se pronunță în favoarea 

declarării Oceanului Indian
• •

drept o zona a păcii
făcută in 
de exter- 

Chavan, a 
guvernului 

indian acordat inițiativelor vi- 
zind declararea Oceanului In
dian drept o zonă a păcii și eli
minarea bazelor străine. Tot
odată. a fost reafirmată opozi
ția fată de planurile S.U.A. și 
Marii Britanii de extindere a 
facilităților navale de comuni
cații de pe insula Diego Garcia 
din Oceanul Indian și de trans
formare a acesteia într-o pu
ternică bază militară, care con
travine poziției statelor din re
giune.

Intr-o declarație 
Parlament, ministrul 
ne al Indiei. Y. B. 
reafirmat sprijinul

Comitetul ad-hoc al O.N.U. 
asupra Oceanului Indian, din 
care face parte și India, a spus 
Y. B. Chavan. este angajat în 
consultări in vederea convocării 
unei conferințe internaționale 
la care să fie adoptate măsuri 
pentru aplicarea rezoluției 
O.N.U. cu privire la declararea 
acestei regiuni ca o zonă a 
păcii. Guvernul Indiei, a subli
niat ministrul de externe, se 
pronunță în favoarea unei ase
menea conferințe la care să 
participe atît statele riverane, 
cit și alte state.

Tovarășul Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice 
internaționale, s-a întîlnit, vi
neri dimineață, cu ministrul 
de externe, James Callaghan. 
în cadrul convorbirii 
a avut loc cu acest 
s-a subliniat dorința 
nă de a se extinde 
dinei relațiile bilaterale 
conlucrarea 
că în toate 
activitate.

în aceeași 
român a avut întilniri 
lucru cu ministrul industriei 
Eric Varley, cu ministrul co
merțului Peter Shore, cu 
conducerea și cu membri ai 
Confederației Industriei Bri
tanice referitoare Ia căile și 
modalitățile practice de dez
voltare a schimburilor eco
nomice și a relațiilor de co
laborare și cooperare între 
întreprinderi industriale ro
mânești și firme

După-amiază,
Ion Pățan și Roy Hațter- 
sley, ministru de stat la 
Foreign Office, au semnat 
acordul dintre guvernul Re
publicii Socialiste România și 
guvernul Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de 
Nord privind promovarea și 
garantarea reciprocă a in
vestițiilor.

In prezența tovarășului Ion 
Pățan și a Iui Peter Shore, 
la Ambasada română din 
Londra s-a semnat contrac
tul de asociere pentru înfiin
țarea societății mixte comer
ciale în domeniul tehnologii
lor nucleare „G.E.C. — Ro- 
manian Nuclear Limited“ 
între G.E.C. (Reactor Equip- 
ment Ltd) și Institutul de 
fizică atomică București.

care 
prilej 

comu- 
și a- 

Și româno-britani- 
domeniile de

zi, oaspetele
de

britanice, 
tovarășul

Congresul democrat-creșfinilor
italieni

în prima zi a lucrărilor Con
gresului Partidului Democrat 
Creștin, care se desfășoară la 
Roma, secretarul 
P.D.C., Benigno 
prezentat un raport in care a a- 
bordat aspectele situației econo
mice și politice a Italiei. Rapor
torul a subliniat că actuala cri
ză economică gravă impune lua
rea de măsuri urgente de redre
sare pentru schimbarea structu
rii economice și sociale a țării. 
Printre măsurile de primă ur
gență. el a menționat sporirea 
investițiilor în agricultură, 
troducerea unei planificări 
domeniul energetic, precum 
oprirea evaziunilor fiscale. Zac
cagnini a relevat că depășirea 
dificultăților actuale impune nu 
numai aportul tuturor cetățeni
lor, al sindicatelor, ci și contri
buția tuturor forțelor democra
tice constituționale, inclusiv a 
opoziției comuniste.

Referindu-se la schimbările 
survenite in ultimul timp în 
viața politică a Italiei, Zacca
gnini a arătat, între altele, că 
Partidul Democrat Creștin a în
registrat ,.o scădere treptată de 
tensiune in lupta politică“. El a 
trecut in revistă insuccesele în
registrate de P.D.C. în ultime
le consultări electorale și, in 
special, în alegerile de la 15 iu
nie, „care au marcat o netă de
plasare spre stingă, în mod spe
cial spre partidul comunist“.

Deși a recunoscut că „Parti
dul Comunist Italian reprezintă 
o realitate populară prezentă la 
toate nivelurile vieții țării“, că, 
în prezent, comuniștii au un „rol

national al 
Zaccagnini, a

in- 
în 
și

SlMBÄTÄ 20 MARTIE
PROGRAMUL 1
10.00 Micul ecran... pentru cei 

mici. 10,30 Telecinemateea. 12,10 O 
viață pentru o
Vuia _ ____  ___ -(1843—1910). 12.35 Telex. 12,40 Din 
nou despre preferințele dv. muzi
cale. 13,25 Ilustrate din Polonia — 
film documentar. 13,45 Turism și 
vînătoare. Omul în sprijinul natu
rii. Film de Alex. Satmari. 14.15 
Bucovină, mîndră floare! — mu
zică populară. 14,55 Vîrstele peli
culei. 15,55 Rugbi: Franța—Anglia 
(ultimul meci din ,,Turneul celor 
5 națiuni“). Transmisiune directă 
de la paris. 17.40 Caleidoscop cul
tural-artistic. 18,00 Club T. Trans
misiune de la Tehnic-Club din 
Pitești. 18.55 Cîntece de vitejie. 
Versuri de George Coșbuc. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Teleenciclopedia. 20,45 Publicitate. 
20,50 Film serial: ,.Kojak“. 21.40 24 
de ore. 21,50 Săptămînă sportivă. 
22.00 Festival pe platou — emisiu
ne muzical-coregrafică. 23,00 în
chiderea programului.

idee • Traian
(1872—1950) • Robert Koch

DUMINICA 21 MARTIE
PROGRAMUL I
8,30 — Avanpremiera zilei; 8,40 

Tot Înainte !; 9,35 — Film serial 
pentru copii: Daktari; 10,00 — 
Viața satului; 11,15 — Aventura 
cunoașterii; 11,45 — Bucuriile mu
zicii; 12.30 — De strajă patriei; 
13.00 — Telex; 13.05 — Album du
minical; 16.55 — Cel mai bun con
tinuă !; 17,50 — Nadia Comăneci, 
nașterea unui miracol; 18,40 — 23 
de oameni și muntele: 19,00 — Mi
cul ecran... pentru cei mici; 19,30— Telejurnal. Comentariul săptă- 
mînii; 20,00 — Baladă pentru acest 
pămînt; 20,20 — Film artistic: Căluțul Roib; 22,10 — 24 de ore; 22.20
— Duminică sportivă.

semnificativ în societate. în or
ganizarea producției, in institu
țiile regionale și locale, precum 
și în parlament“, secretarul na
țional a arătat că partidul său 
respinge o înțelegere cu parti
dul comunist, precum și partici
parea sa la guvern. Totuși, a 
spus el, democrat-creștinii se 
pronunță pentru o ..confruntare 
constructivă“ cu partidul comu
nist.

încheierea unei reuniuni a Consiliului

Comunicatul comun, dat pu
blicității la încheierea convor
birilor dintre președintele 
R.S.F. Iugoslavia. Iosip Broz 
Tito, și președintele Venezuelei, 
Carlos Andres Perez, evidenți
ază atașamentul părților la prin
cipiile dreptului internațional și 
subliniază necesitatea ca proce
sul destinderii să devină un 
factor trainic al relațiilor inter
naționale și să cuprindă toate 
regiunile lumii.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat preocuparea față de evo
luția lentă în soluționarea pro
blemelor economice mondiale a- 
cute și față de deteriorarea si
tuației țărilor în curs de dez
voltare. Situația actuală — se a- 
rată în comunicat — reclamă 
măsuri și acțiuni de natură să

ducă la instituirea unei boi or
dini economice internaționale. 
Ei au reliefat, între altele, ne
cesitatea întăririi mecanismelor 
de protejare a prețurilor materi
ilor prime, sporirii valorii a- 
cestora printr-un grad superior 
de prelucrare în. țările producă
toare, precum și a creării și • 
garantării condițiilor unui co
merț internațional echitabil.

Iugoslavia și Venezuela și-au 
reafirmat hotărîrea de a coo
pera in cadrul „grupului celor 
77“. exprimindu-și totodată, 
speranța că reuniunea la nivel 
înalt de la Colombo a țărilor 
nealiniate va constitui o nouă 
contribuție la consolidarea pă
cii mondiale și la progresul na
țiunilor.

Deschiderea lucrărilor Congresului
P. C

La Bonn, s-a deschis vineri 
Congresul Partidului Comunist 
German. La lucrări participă 
770 de delegați și invitați. în 
sala Congresului au luat loc, de 
asemenea, reprezentanți a 31 
de partide comuniste și munci
torești. precum și ai unor miș
cări democratice și de elibe
rare națională din diferite țări 
ale lumii.

Delegația Partidului Comunist 
Român este formată din tovară
șii Virgil Trofin, membru 
Comitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
Comitetului județean Brașov
P.C.R., și Ghizeia Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Herbert Mies, președintele 
P.C. German, a prezentat ra
portul Prezidiului P.C.G.. inti
tulat „Cu Partidul Comunist 
German, împotriva marelui ca
pital, pentru drepturi sociale și 
democratice, pentru pace, liber
tate și socialism“.

După prezentarea raportului, 
au început discuțiile în plenul 
Congresului.

al 
al 
al 
al
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Î'KJ • DEMOKRATIE
m SCHULE UHO B£WB

R. F. GERMANIA : Demonstrație 
discriminărilor existente încă în

a tinerilor din Essen împotriva 
ocuparea locurilor de muncă

Ligii Arabe
Inaugurarea 

unei importante realizări 
a tehnologiei mexicane

• COMPANIA „British Air- 
ivays“ a anunțat că serviciile 
comerciale ale avioanelor sale 
supersonice „Concorde“ spre 
aeroportul internațional „Dul- 
les“ din Washington vor fi 
inaugurate la 24 mai. într-o de
clarație făcută în comun 
compania „Air France“,
britanică precizează că, intr-o 
primă fază, cursele celor două 
companii spre Washington 
fi cîte una pe săptămînă, 
mind ca pînă in toamnă 
mărul lor să crească la cite 
pe săptămînă.

cu
firma

vor 
ur- 
nu- 
trei

O vizită In Tunisia, 
cu popasuri la Bizerta, 
Kairouan. Sousse și, 
bineînțeles la Tunis, 
este un prilej de a 
intîlni peisaje în con
tinuă înnoire, pe mă
sura timpului pe care-1 
străbate această țară 
magrebiană. Schimbă
rile sint vizibile atît în 
mediul urban, unde, in 
cei 20 de ani de la 
proclamarea indepen
denței, în locul cartie
relor supraaglomerate, 
lipsite de cele mai e- 
lementare condiții de 
igienă și sanitare, au 
apărut întregi ansam
bluri moderne de lo
cuințe, platforme in
dustriale. în mediul 
rural, acolo unde pă
mintul oferă posibili
tatea practicării unei 
agriculturi intense, 
s-au creai, prin spri
jinul financiar al sta
tului. cu eforturile 
locuitorilor, stații pi
lot cu producții vege
tale și animale tot 
mai eficiente. Atît în 
orașe, cit și in satele 
înșirate de-a lungul 
șoselelor șerpuind u- 
șor peste întinderile 
din apropierea litora
lului dantelat al Me- 
(literanei. sau brăz- 
dind spațiile sahari- 
ene, s-au înălțat, în
tr-un ritm accelerat, 
numeroase școli pri
mare, secundare, s-a 
îmbogățit și amelio
rat continuu sistemul 
de învățămînt superior.
Kairouan, veche cita

delă la porțile fier
binți ale oceanului de 
nisip, iși întregește is
toria multiseculară, 
tradițiile renumite de 
mare producător al u- 
nor covoare ca-n po
vești. cu noi adăugiri, 
Ia fel de valoroase. în 
viitorii ani, aici ur
mează a fi construită o 
zonă industrială in 
care se vor include fa
brici de produse cera
mice, de 
noase. de 
uleiurilor 
filatură și o țesătorie.

Aria pe care se vor 
extinde noile obiec
tive economice 
apreciată la 
30 ha.

La Sousse, în 
drul uzinei de
vehicule, specializată 
pînă nu de mult în
deosebi în lucrări de 
montaj, a început 
procesul de asimilare

este 
peste

ca- 
auto-

montarea de tractoare 
agricole, de utilaje 
grele pentru industria 
construcțiilor. Primele 
tractoare tunisiene se 
vor îndrepta de aici, 
de la Sousse, spre o- 
goarele țării, începind 
cu anul 1979.

Și în alte domenii, 
guvernul a elaborat 
planuri ambițioase,

COORDONATE AIE NOULUI

ÎN TUNISIA

paste făi- 
rafinare a 

vegetale, o

a unor piese și sub- 
ansamble. La autobuze 
și autocare, acest pro
ces — simbol al unor 
pași însemnați pe dru
mul maturizării tinerei 
industrii tunisiene 
constructoare de ma
șini — se ridică în 
prezent la mai mult 
de jumătate, iar Ia ca
mioane între 36 și 44 
Ia sută. Au început 
ample pregătiri pentru 
a se putea trece la

menite a marca acest 
an jubiliar prin noi 
înfăptuiri. In acest 
sens, pentru 1976 s-a 
prevăzut un volum de 
investiții de 530 mili
oane de dinari, cu 14 
la sută mai mult de- 
cit în anul precedent. 
S-a remarcat faptul 
că, în 1976, cola in
vestițiilor străine va 
reprezenta numai 14,7 
la sută, în comparație 
cu un nivel de 40 la

sută, înregistrat In 
urmă cu cițiva ani. Se 
vor deschide noi șan
tiere, care, odată cu 
intrarea în producție 
a obiectivelor econo
mice respective, vor 
accelera ritmul indus
trializării, se vor asi
gura noi locuri de 
muncă pentru fluxul 
uman continuu, din 
sat spre oraș.

Eforturi susținute se 
depun și în agricul
tură unde, după un 
an record, cum este 
socotit 1975, an în care 
s-au recoltat 13 mili
oane quintale de cere
ale. se încearcă a se 
obține in cursul recol
tei viitoare 
ție de 
quintale. 
realizări 
(iile de 
nu prea 
s-au putut dobindi in 
special pe terenurile 
irigate, aceste supra
fețe urmind a deține, 
către sfirșitul dece
niului. 45 la sulă în 
totalul suprafețelor a- 
gricole. La moderni
zarea și punerea in 
valoare a resurselor 
de care dispune Tuni
sia, ca și 
rea unor 
pregătire 
superioară 
conomia 
duce lipsă, contribuie 
colaborarea rodnică, 
diversificarea și extin
derea cooperării cu 
România. Cu fiecare 
perioadă, conlucrarea 
româno-tunisiană și-a 
vădit valențele, în 
interesul reciproc, al 
înțelegerii internațio
nale. în acest context, 
ca român, poposind pe 
pămintul 
Cartagine, 
pinat cu 
de respect 
se vorbește cu since
ritate și încredere des
pre Tunisia prezentu
lui, dar 
mă de 
viitori.

o produc- 
milioane 

Asemenea 
în condi- 

sol și climă 
favorabile —

15

la pregăti- 
cadre cu 
medie sau 
de care e- 

’tunisiană

legendarei 
ești intîm- 
sentimente 
și stimă, fi

mai cu sea- 
cea a anilor
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COLABORAREA ROMANO-BUL 
GARĂ IN DOMENIUL 

fAMiNTULUI
19 martie, la 

Bogdan, adjunct 
educației și i

INVÄ

i Sofia, 
al mi- 

invăță-

CAIRO. — în capitala egip
teană s-au încheiat lucrările 
celei de-a 65-a conferințe bia
nuale a Consiliului Ligii Arabe 
la care au participat miniștrii 
de externe sau reprezentanți ai 
acestora din cele 20 de țări 
membre ale organizației, pre
cum și o delegație a Organiza
ției pentru Eliberarea Palesti
nei. Participanții au dezbătut, 
timp de patru zile, o serie de 
probleme actuale privind situa
ția din lumea arabă și relațiile 
acestora cu țările africane. în 
ultima zi a lucrărilor, Comite
tul politic al sesiunii Consiliu
lui Ligii Arabe a adoptat o re
zoluție in care sprijină lupta 
mișcărilor de eliberare africane 
pentru independență. într-o 
altă rezoluție, participanții și-au 
exprimat solidaritatea cu lupta 
poporului angolez împotriva in
tervenției sud-africane, cerînd 
retragerea trupelor regimului de 
la Pretoria de pe teritoriul An- 
golei.

lupta popoarelor 
și Zimbabwe (Rho- 

independență, 
lan-

Sprijinind 
din Namibia 
desia) pentru 
participanții la conferință 
sează o chemare pentru a boi
cota regimurile rasiste de la 
Pretoria și Salisbury în confor
mitate cu recomandările Orga
nizației Națiunilor Unite și a 
altor organisme internaționale.

Comitetul politic a cerut se
cretarului general al Ligii Ara
be. Mahmud Riad, să ia legă
tură cu guvernele statelor mem
bre ale organizației pentru a 
acorda sprijin statelor africane 
care și-au dobîndit recent inde
pendența. El va trebui, totoda
tă. să organizeze o sesiune mi
nisterială specială în scopul 
a pregăti reuniunea arabă 
nivel înalt.

Participanții la conferință 
dezbătut în încheiere unele as
pecte financiare și economice 
din activitatea Ligii Arabe.

de 
la

au

în prezenta președintelui 
Luis Echeverria, în localita
tea Tuia a fost pusă în func
țiune rafinăria Miguel Hi
dalgo, cea mai importantă 
lucrare de acest gen con
struită în ultimii șase ani de 
întreprinderea de stat mexi
cană specializată în exploa
tarea petrolului — Pemex. 
Actul inaugural a coincis cu 
aniversarea a 38 de ani de Ia 
naționalizarea industriei pe- 
proliere mexicane, decretată 
de fostul președinte Lazaro 
Cardenas.

Rafinăria Miguel Hidalgo 
poate fi considerată drept 
una din cele mai mari reali
zări ale tehnologiei mexicane 
— a arătat președintele tării 
—, precizînd că producția ei 
zilnică se va ridica. într-o 
primă etapă, la aproximativ 
150 000 de barili.

• LA 
Radu C. 
nistrului 
mintului, și Marin Petrov, se
cretar general al Comitetului 
pentru știință, progres tehnic 
și învățămînt superior din R.P. 
Bulgaria, au semnat înțelegerea 
de colaborare în domeniul în- 
vățămîntului pe perioada 1976— 
1980 și planul de aplicare a a- 
cestci înțelegeri pe anul 1976.

Documentele prevăd lărgirea 
schimbului de experiență și de 
informații în domeniul organi
zării științifice, planificării și 
conducerii invățămintului supe
rior, dezvoltarea colaborării in 
domeniul cercetărilor științifice, 
precum și lărgirea schimburilor 
de studenți. aspiranți și tineri 
cercetători.

• CU prilejul împlinirii a 90 
de ani de la nașterea poetului 
român George Topîrceanu. la 
Casa prieteniei popoarelor din 
Moscova a avut loc, vineri, o 
seară omagială, organizată de 
Uniunea Asociațiilor Sovietice 
de Prietenie și Relații Culturale 
cu Străinătatea și Asociația 
de Prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.).

Au participat membri ai con
ducerii A.P.S.R., oameni de li
tere din capitala sovietică, un 
numeros public, precum și 
membri ai Ambasadei române 
la Moscova.

• CAMERA DE COMERȚ ex
terior a R.D. Germane a înfiin
țat la Leipzig o secție pentru 
România. împreună cu secția 
pentru R.D.G. de pe lingă Ca-

PROGRAMUL II MARȚI 23 MARTIE
10,00—11,30 — Matineu simfonic; 

20.00 — Eroi îndrăgiți de copii; 
20,20 — Ora melomanului; 21,20 — 
...,,Mi-am pus flori tn pălărie“ — 
documentar; 21,40 — Film serial: 
Kojak

LUNI 22 MARTIE
PROGRAMUL I
16,00 — Teleșcoală; 18,30 — E- 

mislune în limba maghiară; 19,00

PROGRAMUL I
9,00 — Teleșcoală; 10,00 — Ce- 

teraș cu cetera. Melodii populare: 
10.20 — Film artistic : Frații (re
luare) ; 11,50 — Telex; 16,00 — Te
leșcoală; 16,30 — Curs de limbă 
franceză; 17,00 — Telex; 17,05 — 
Pentru sănătatea dv; 17.15 — Is
toria — o permanență a culturii românești: 17,35 — Bujor roșu din 
fereastră. Muzică populară; 18.00 
— Lecții TV pentru lucrătorii din

mentar; 10.25 — Muzică populară; 
10,35 — Meridiane literare (relua
re); 11.35 — Dincolo de note: 
Aurel Giroveanu; 11.55 — Telex; 
15,00 — Teleșcoală; 15,20 — Gurs 
de limbă rusă; 15,50 — Fotbal: România — Franța (meci retur în 
preliminariile turneului olimpic). 
Transmisiuni, directă de pe Sta
dionul ,.23 August“; 17.50 — A- 
teneu popular TV; 18,20 — Artă 
plastică; 18,45 — Un Interpret al 
cînteculul popular: Ion Crețu; 
18,55 — Tribuna TV; 19,20 — ,1001 
de seri; 19,30 — Telejurnal; 20,00

18,00 — Atenție la... neatenție !; 
18,25 — Univers științific; 18,50 — 
Itinerar elen: Film documentar;
19,20 — 1001 de seri;. 19,30 — Tele
jurnal; 20,00 — Floarea . din gră
dină. Emisiune-concurs pentru tineri interpret: de muzică popu
lară; 20,50 — Meridiane. Emisiu
ne de actualitate internațională;
21,15 — Fără cuvinte... Figurinele 
de șah; 21,25 — Revista literar-ar- 
tistică TV; 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

SÀPÏÀMÎNA TV
20,00 — Concertul orchestrei 

simfonice a Radioteleviziunii Române; 22,05 — Pagini de umor: 
Ce vrăji a mal făcut nevasta mea.

VINERI 26 MARTIE
PROGRAMUL I

(20 MARTIE 26 MARTIE 1976)

— Familia: 19.20 — 1001 de seri; 
19.30 — Telejurnal; 20,00 — Coloc- 
vii contemporane; 20,25 — Laudă 
omului; 20,55 — Emisiune pentru 
tineri. Aici, la poalele Munților 
Clbin; 21,30 — Forsyte Saga: E- 
plsodul 13 ..Intîlnire"; 22,10 — 24 
de ore.

agricultură; 18.30 — Teleglob. Lahore; 19,00 — Teleobiectiv; 19,15 — 
Publicitate: 19,20 — 1001 de seri;
19.30 — Telejurnal; 20,00 — România de azi, România de mîine;
20.30 — Seară de teatru. Bărbierul 
din Sevilla; 22,15 — 24 de ore.

— Telecinemateea; 22,10 — 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

PROGRAMUL II
PROGRAMUL II

niera de comerț șl industrie a 
Republicii 
acest organ 
tribuie 
durilor 
între cele două țări și să spri
jine întreprinderile membre ale 
secțiilor in stabilirea și adin- 
cirea relațiilor de cooperare.

Socialiste România, 
urmează să con- 
realizarea acor- 

existcnte
la
comerciale

• VINERI, la Moscova au a- 
vut loc convorbiri intre Andrei 
Gromiko. ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.Ș., și Bohuslav 
Chnoupek, ministrul afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace. Cu 
acest prilej, părțile au făcut un 
schimb de opinii privind rela
țiile dintre cele două țări, pre
cum și unele probleme interna
ționale actuale.
SEARA BRANCUȘI LA HAVANA

• SUB auspiciile Consi
liului Național al Culturii ji 
Uniunii Naționale a scriito
rilor și artiștilor (U.N.E.A.C.) 
din Cuba, la Havana a avut 
loc o seară dedicată cente
narului nașterii sculptorului 
român Constantin Brâncuși. 
Cu acest prilej, a fost pre
zentată o expunere despre 
viața și opera marelui artist 
român și au fost proiectate 
scurt-metraje.

Au participat Nicolas Gu- 
illen, președintele Uniunii 
naționale a scriitorilor și 
artiștilor, membri ai condu
cerii U.N.E.A.C. și ai 
siliului Național al 
rii, numeroși oameni 
cultură și artă, ziariști.

Con-
Cultu- 

de

• PREȘEDINTELE Republi
cii Populare Mozambic, Samora 
Machel, a avut convorbiri cu se
cretarul general al Common- 
wealthului, Shridath Ramphal, 
aflat în vizită la Maputo. Au fost 
examinate o serie de aspecte 
privind asistența economică a- 
cordată Mozambicului, în urma 
măsurii adoptate de această 
țară, de a închide frontierele 
salg cu Rhodesia.

După cum 
citată, 
mează să 
îndreptindu-se 
unde va conferi cu o serie de 
oficialități guvernamentale zam- 
biene.

precizează agenția 
Shridath Rampila! ur- 

părăsească Maputo, 
spre Lusaka.

17,00 — Telex: 17,05 — In pre
gătirea Congresului educației po
litice
17.20 
timul de : 
20,00 Daktari (reluare); 20,25 
teca pentru toți; 21.15
21.20 — Nevoia de cultură: 21.40 — 
Dans și muzică: 21.50 — 23 de oa
meni și muntele. Reportaj TV.

șl culturii socialiste ;— Film artistic : Ul- 
l Samurai; 19.20 — 1001
seri; 19,30 — Telejurnal;— Film serial pentru copii: 

Biblio- 
Telex;

20.00 — Film serial: Chelul. Episodul I; 20,50 — Telex: 20,55 — 
spectacolul lumii (IX); 21,20 — 
Tezaur de cîntec românesc; 21,50 
— Aventura cunoașterii: Vîrsta de 
aur a fierului.

20,00 — Ce dai, ce primești de la societate; 20,20 — Din nou des
pre... preferințele dv. muzicale; 
21,05 — Telex; 21,10 — Telerama; 21.40 — Roman foileton (reluare). 
Forsyte Saga.

16,00 - Teleșcoală; 16.30 — Curs 
de limbă engleză (nivel mediu); 
17,00 — Emisiune în limba ger
mană; 18,45 — Tragerea loto: 18.55 
— Din lumea plantelor și anima
lelor; 19,20 — 1001 de seri; 19.30 — 
Telejurnal; 20,00 — Intîlnire cu 
Sofia Vicoveanca și cu publicul 
din Suceava; 20,15 — Revista e- 
conomică TV; io,45 — Film artistic: Cercurile dragostei: 21,55 — în 
lumea canțonetei; 22,10 — 24 de ore.

• La Torino, în prezența a 
numeroși oameni de cultură și 
artă și studenți. a avut loc con
stituirea Asociației culturale 

. italo-române „Vasile Alecsan- 
dri". Președinte al asociației a 
fost ales dr. Franco Mollo, di
rectorul Centrului de studii so
ciale din capitala Piemontului.

CONGRESUL CONFEDERAȚIEI 
GENERALE A OAMENILOR 

MUNCII DIN PERU

JOI 25 MARTIE
PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

MIERCURI 24 MARTIE
PROGRAMUL I
9,00 — Teleșcoală; 10,00 — Cupa 

tineretului la schi: Film docu-

16.00 — Teleșcoală; 16.30 — Cui 
de limbă germană; 17,00 — Telex; 
17,05 — Din țările socialiste: R.P. 
Bulgaria; 17,15 — Muzica. Emisiu
ne de actualitate muzicală: 17.35 
— Enciclopedie pentru tineret;

17,00 — Telex; 17,05 — Vîntule de primăvară; 17,25 — Caratele 
aurului verde (reluare); 17,55 — 
La revedere iarnă! Emisiune de 
muzică și divertisment; 18,20 —
Vîrstele peliculei: 19,20 — 1001 de 
seri; 19,30 — Telejurnal: 20.00 — 
,.Pui de lei“. Reportaj.TV; 20.15 — Armonii intime: 20,45 — Viața e- 
conomică a Capitalei; 21,05 — Te
lex; 21,10 — Seară de operă: 
Flautul fermecat de W.A. Mozart. 
Actul I.

• LA LIMA s-au deschis lu
crările celui de-al IV-lea Con
gres al „Confederației generale 
a oamenilor muncii din Peru“ 
(C.G.T.P.). Intre delegațiile sin
dicale din diferite țări, invitate 
do C.G.T.P., care asistă Ia lu
crări se află și o delegație re- 
prezentinfl Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România. Par
ticipă. de asemenea, președin
tele Federației Sindicale Mon
diale, Enrique Pastorino.

• LA Budapesta au luat sfîr- 
șit lucrările sesiunii Adunării 
de Stat a R.P. Ungare. După 
dezbateri au fost adoptate pro
iectele de lege privind apărarea 
națională, apărarea mediului în
conjurător și darea de seamă a 
ministrului siderurgiei și con
strucțiilor de mașini cu privire 
la pregătirile în vederea înde
plinirii sarcinilor noului cinci
nal 1976—1980.

• LIDERI ai 
cial-democrate 
cidentală, Asia, 
rica Latină, precum și din S.U.A. 
se vor întîlni. între 20 și 25 
mai, la Caracas, în cadrul unei 
prime tentative de a stabili o 
cooperare lărgită între social- 
demoorația vest-europeană și 
partide de aceeași tendință din 
alte zone ale lumii — a decla
rat președintele P.S.D. din. 
R.F.G.. Willy Brandt, într-un 
interviu acordat 
presă norvegiene 
Pressekontor“.

unor partide so
di n. Europa oc-
Africa și Arne-

agenției de 
„Arveidernes

mixtă a celor 
Congresului 

proiectul 
privind extinderea la

• O COMISIE 
două camere ale 
americap a aprobat 
de lege
200 de mile marine a zonei na
ționale de pescuit a S.U.A. Mă
sura ar urma să intre în vigoare 
la data de 1 martie 1977.
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Situația din Liban 
s-a agravat din nou

Pentru prima dată de la în
ceputul războiului civil din Li
ban, care durează de 11 luni, 
un tir de rachete incendiare — 
anunță France Presse — a lo
vit un avion militar sirian, aflat 
pe aeroportul din Beirut, în 
timp ce se pregătea să decoleze. 
Avionul avea la bord mai multe 
personalități politice libaneze, 
printre care primul ministru, 
Rashid Karame. președintele 
Adunării Naționale, Kamel El 
Assad. și fostul prim-ministru, 
Saeb Salam. care urmau să 
plece la Damasc, la invitația 
președintelui Siriei, pentru a 
continua consultările privind 
accelerarea găsirii unei soluții 
actualei crize libaneze. Cu toate 
că avionul a luat foc, toți cei a- 
flati la bord nu au avut de su
ferit.

Ziua de vineri s-a caracteri
zat printr-o nouă escaladă a 
luptelor pe străzile Beirutului și 
ale portului Tripoli. în ultimele 
24 de ore, peste 50 de persoane 
au fost ucise. Viața cotidiană în 
Beirut a regăsit atmosfera zile
lor negre — relatează A.F.P., 
care arată că se înregistrează o 
lipsă totală Ia unele produse de 
primă necesitate. Astfel, brută
riile au fost închise, la fel băn
cile și școlile.

• JEAN BERNARD, MEMBRU AL ACADEMIEI FRANCEZE. 
Profesorul Jean Bernard, unul din cel mai mari specialiști din 
lume în maladiile singelui, a fost primit joi la Academia Fran
ceză, fund ales în locul scriitorului Marcel Pagnol. Secretarul 
permanent al Academiei, Etienne Wolff a reamintit rezulta
tele decisive obținute de profesorul Bernard și de colabora
torii acestuia in tratamentul leucemiilor și, mai ales, în boala 
iul Hodgkin, cel mai frecvent cancer primitiv al ganglionilor 
limfatici, incurabil pînă în 1955.) Au fost evocate, de aseme
nea, lucrările literare ale noului ales, Intre care „Supravie
țuire“ — o culegere de poeme compuse șl - gravate pe pereții 
unei închisori în timpul ocupației, apoi reconstituite din me
morie • O REPLICA A CELEBRULUI „Simplon Orient Express“ 
care a efectuat legătura Paris—Istanbul între 1919—1963, a pă
răsit joi orașul Milano pentru a ajunge după 52 de ore pe malul ile Bosforului. La „bordul“ trenului, ce urmează să so
sească azi la Istanbul, de unde va pleca, în aceeași seară, 
înapoi spre Milano, se află 80 de pasageri, care și-au cumpărat 
bilete dorind să readucă în actualitate, timp de cîteva zile 
„epoca eroică a drumurilor de fier“, notează agenția France Presse • UN ASTRONAUT AMERICAN NUMIT AMBASADOR 
LA OSLO. Fostul astronaut american, William Anders a fost 
numit joi ambasador al S.U.A. la Oslo. In prezent în vîrstă 
de 42 de ani. William Anders a fost pilot al modulului lunar 
„LEM“ in 1968, în timpul zborului navei ,,Apollo-8“. Acesta a 
fost primul zbor american cu echipai în direcția Lunii a MOAR
TEA UNUI AUTENTIC MAFIOT SICILIAN. Unul din ultimii 
șefi autentici al mafiei siciliene, Giusseppe Genco Russo a în
cetat din viață joi, în insula sa natală, după un lung exil în 
nordul Italiei, impus de justiție. In vîrstă de 80 de ani, Genco 
Russo a fost considerat un veritabil „boss mafiot“ fiind unul 
din personajele cele mai influente ale „onorabilei“ societăți, 
potrivit raportului comisiei parlamentare antl-mafia dat re
cent publicității în Italia. El a fost unul.din personajele „achi
tate etern din lipsa de probe“, menționează agenția France Presse, care consemnează faptul a SCHIUL ȘI COPILUL: 6 
NOUA PEDAGOGIE. Peste 200 de medici de diverse naționali
tăți s-au reunit in această săptămînă la Anzere, în Elveția, 
pentru a-și disputa cea de-a șaptea cursă mondială de schi a 
medicilor și pentru a participa la congresul științific ce se des
fășoară în paralel. Una din principalele teme abordate a fost 
„Schiul și copilul“, experiențele efectuate în acest sens demon- 
strînd că schiul rămîne un sport care aduce echilibrul fizic si 
psihic dorit • USTUROIUL OMOARA MICROBII. In deceniul 
IV al secolului nostru s-au descoperit în usturoi, iar apoi și 
în alte plante, substanțe denumite fitocite (în limba greacă — 
plante ucigătoare). Fitocitele opresc creșterea microorganisme
lor. a bacteriilor și ciupercilor. Majoritatea substanțelor fito
cite cunoscute sînt însă volatile. Fac excepție rădăcina de bujor sălbatic șl usturoiul, care-și mențin proprietățile. Astfel, fi
tocitele emanate de • sturoi pot să omoare o serie de microbi 
ele acționînd asupra agenților febrei tifoide, bacilului dezinte: riei, vibrionulul holerei etc.
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