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8 MAI 0 SĂRBĂTOARE SCUMPĂ A ÎNTREGULUI POPOR

gfl^Să cinstim aniversarea partidului
îmbogățind cu noi realizări

tradiția muncii patriotice
Ce înaltă datorie patriotică, ce altă formă 

mai expresivă de manifestare a sentimentelor 
de prețuire, de dragoste ,și încredere ale între
gului popor față de partid poate fi mai presus 
decît activitatea neobosită a tuturor celor ce 
munceșc pentru transpunerea în viață a politi
cii partidului ? Iată de ce, aniversarea partidu
lui constituie pentru 'fiecare om al muncii, tî
năr sau vîrstnic, un.'nou și minunat prilej de 
continuă autodepășife pentru obținerea unor 
cît mai bune realizări. Alături de eforturile de
puse în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan 
în industrie, agricultură, investiții, a depășirii 
angajamentelor asumate în întrecerea socialis
tă, alături de amplele manifestări politice și 
cultural-educative, în această perioadă premer
gătoare aniversării partidului, acțiunile de 
muncă patriotică se înscriu în perimetrul de 
efort și dăruire al tinerei generații ca expresie 
directă a voinței și dorinței profunde de a mun
ci și acționa în chip comunist pentru transpu
nerea în fapte a cuvîntului partidului.

Angajare fermă, sinceră, pasionantă, puter
nic dinamizată de conștiința clară a mersului 
nostru înainte. Stau mărturie zecile de șantiere 
ale muncii patriotice deschise în această pe-

rioadă în majoritatea județelor țării, bilanțul 
bogat în realizări pe care tinerii — elevi, stu- 
denți, muncitori, cooperatori și intelectuali — 
l-au înscris cu majuscule în cronica acțiunilor 
desfășurate în „Săptămîna pomiculturii“. Pe 
aceleași coordonate se înscriu, de asemenea, și 
importantele succese pe care ' organizațiile 
U.T.C. de pe întreg cuprinsul țării le consem
nează în domeniul acțiunilor în sprijinul pro
ducției, al lucrărilor desfășurate în agricultu
ră și silvicultură și în domeniul edilitar-gospo- 
dăresc ca răspuns la Chemarea Comi
tetului județean Buzău al U.T.C. adresată tu
turor organizațiilor județene ale Uniunii Tine
retului Comunist pentru realizarea și depăși
rea obiectivelor de muncă patriotică pe anul 
1976. După cum, la loc de cinste se situează, 
prin semnificația sa, Chemarea 
U.T.C. din comuna 
ța, care a antrenat 
U.T.C. din cele 120 
orașe în cincinalul 
unor valoroase inițiative menite să contribuie la 
creșterea contribuției tinerilor în acțiunile de 
dezvoltare, gospodărire și înfrumusețare a a- 
cestora.

organizației
Dragalina, județul Ialomi- 

organele și organizațiile 
de localități ce vor deveni 
1976—1980, la declanșarea

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMII GRUPUL DE TINEREI

55 GENERAȚIA SOCIALA Șl LIBERALA“u u

DIN FRANTA

a tineretului
Desigur însă succinta enumerare a celor cî- 

teva obiective care concentrează, în prezent, 
munca și atenția tinerilor, a organizațiilor 
U.T.C. nu epuizează gama largă a acțiunilor pe 
care tînăra generație este chemată să le des
fășoare acolo unde patria și partidul o cer. 
Tată de ce, acționînd pe baza îndemnurilor și 
indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu ex
primate la ședința festivă , de deschidere a lu
crărilor Congresului al X-lea al U.T.C., avem 
obligația de a face din îndeplinirea angajamen
tului de muncă patriotică o datorie de onoare 
a fiecărui tînăr, o însemnată pîrghie în educa
rea prin muncă și pentru muncă a tinerei ge
nerații. Experiența pozitivă acumulată pînă în 
prezent trebuie de aceea să se amplifice prin 
noi și valoroase inițiative menite să asigure o 
largă participare a tinerilor la activitatea le
gată de realizarea investițiilor, la lucrările de 
îmbunătățiri funciare și edilitar-gospodărești. 
Să facem, așadar, din aniversarea gloriosului 
jubileu al partidului un prilej de omagiere 
prin muncă și fapte de prestigiu a dragostei 
și recunoștinței noastre față de partid, a în
crederii nestrămutate în programul său de 
luptă și muncă.

D. CONSTANTIN

în întreaga lume, fn instaurarea 
unei noi ordini economice in
ternaționale, în afirmarea unor 
relații noi între state, bazate pe 
egalitate, pe respectarea inde
pendentei și suveranității națio
nale, neamestec in treburile in
terne, pe dreptul fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele, 
pentru a se pune capăt vechii 
politici imperialiste de domina
ție și asuprire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat convingerea că tine
retul va acționa pentru a con
tribui la soluționarea probleme
lor complexe ale lumii contem
porane Și. in acest spirit, a ară
tat că relațiile dintre tineretul 
român și tineretul francez pot 
constitui un aport important. 
In încheierea întrevederii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat dorința unei colaborări 
cit mai active intre tineretul 
român și tineretul francez, în 
interesul celor două popoare, al 
întăririi prieteniei și colaborării 
tradiționale dintre România și 
Franța, al cauzei păcii, Înțele
gerii și cooperării 
nale.

întrevederea s-a 
într-o atmosferă de 
dialitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, sâmbătă dimineața, 
grupul de militanti ai organiza
ției de tineret „Generația Socia
lă și Liberală“ din Franța, din 
care fac parte Domiinique Bus- 
sereau, președintele G.S.L., 
Henri Giscard d’Estăing și Mi
diei Jollant, secretari naționali, 
Jean Jacques Blanco Carlotti, 
trezorier național, Michel Gay 
și Jean Claude Pfeffer. membri 
ai Biroului Politic al G.S.L., Ni- 
colas Giscard d’Estăing, însăr
cinat cu problemele internațio
nale, Pascale Jollant. membră a 
G.S.L.

La întrevedere au participat 
tovarășii Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politie 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. ăT U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului. Radu Enache. secretar 
al C.C. al U.T.C., Ion Sasu. se
cretar al C.C. al U.T.C., preșe
dintele Consiliului U.A.S.C.R.,

«■Mm

I oîm ne Ixre ^partîdiă

Primăvară
la Ostra

Reportajul in pagina a ll-a

200 DE TINERI BRIGA
DIERI AU PRELUAT 1N 
EXECUȚIE PROPRIE 
CINCI OBIECTIVE DE 

INVESTIȚII

" AU'Ți

mcREU in prudele rirduri ■

• In Carpații Moldovei, un nou șantier al tineretului • Peste 
200 de brigadieri acționează aici pentru execuția unor inves
tiții în valoare de 2 267 000 lei • Angajamentul tinerilor pre
vede predarea tuturor obiectivelor cu 15—20 de zile înainte de 
termen • Peste 50 de tineri se vor califica în șantier în mese
riile de zidari, fierafi-betoniști, dulgheri, instalatori • Impor
tante economii de materii prime și materiale obținute prin con
struirea de către brigadieri a unor instalații și agregate de mare 
productivitate • în fiecare seară, după terminarea programului 
de lucru, acțiuni cultural-educative • Brigadierii de la Ostra 
vor face totul pentru a purta cu cinste mai departe tradițiile de 

muncă ale organizației noastre revoluționare

coiiiunistul-niodeliil Ia care ne raportam
■ a . ■ _____________________________________________

..Membrii partidului și ai Uniunii Tineretului 
Comunist trebuie să aibă, in toate împrejură
rile, o conduită politică, morală și 
care să le asigure un înalt prestigiu 
selor. Prin faptele lor, ei trebuie să

sit 
mineată, fabrica incendiată de 
patron, pentru a încasa o asi
gurare substanțială. Nu a cău
tat un alt loc de muncă. Era 
membră a organizației de par-

profesională 
in fața ma
fie exemple

înaintate pentru toți cei în mijlocul cărora tră
iesc și muncesc. Unitatea dintre vorbă și faptă 
trebuie să caracterizeze pe fiecare comunist.“ 

(Codiți principiilor și normelor muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și echității socialiste)

Intîi i-am ascultat vorbind. 
Vorbind cu vocea lor „de toată 
ziua“, oamenilor alături de care 
muncesc.

Două voci. Una abia toarsă, 
alta puternică. Voci obișnuite, 
așa cum întilnim la orice pas. 
Cuvinte obișnuite. Ale unor oa
meni care nu stăpinesc tainele 
oratoriei, nu sînt făurari de 
fraze meșteșugite. Și totuși vo
cile lor sint voci ascultate. Cu
vintele lor sint cuvinte urmate. 
Care este secretul acestei încre
deri ?

Acum 36 de ani, Anica Tudor 
a venit la „Flamura roșie“ să 
stea pînă în primăvară, să-și 
strîngă ceva zestre, cum era 
„moda“ fetelor de atunci. Astăzi, 
vede pentru a 36-a oară pomii 
înflorind, tot la „Flamura roșie“, 
și a tesut zestre poate pentru 
fetele unei intregi Românii 1 A 
început să muncească în condi
ții grele, la patron. Cînd de-a- 
bia ieșea din adolescentă, a in
trat în rîndurile comuniștilor și 
— comunistă — a luptat și a 
muncit împreună cu ei. își a- 
mintește de ziua cînd și-a gă-

cu spaimă, intr-o bună di- — Vă mărturisesc, tovarășă 
Tudor. că v-am urmărit mai 
mult timp la locul dumneavoas
tră de muncă. Am văzut 
mereu sînteți solicitată de 
tele din atelier, ba o mașină

că 
fe- 
nu

lăsat înfrîntă. Le interesează 
probleme legate de familie, 
le inspiră încredere exemplul 
familiei mele. Comunistă fiind, 
am pus întotdeauna semnul e- 
galității între principiile pe care 
le-am afirmat și clădirea pro
priei mele vieți, conform aces
tor principii. Această concor
danță deplină mi-a fost de mare 
ajutor pentru îndeplinirea uneia 
dintre principalele mele sarcini

V

„PROBA FĂRĂ GREȘ
A PROPRIILOR FAPTE“

tid de aici și locul ei era aici. 
Și-a suflecat cu îndîrjire mîne- 
cile, alături de celelalte femei și 
a' devenit zidar, ca să înalte o 
altă teșâtorie, ce avea să le a- 
partină lor, muncitorilor. A par
ticipat cu munca și sufletul la 
toate prefacerile și moderniză
rile succesive ale fabricii. Și a 
crescut,' în trei decenii, pe lingă 
propriul ei băiat, atîtea fete că 
le-a pierdut numărul...

merge cum trebuie, ba s-au pri
mit niște note mici la școală... 
Tinerele mi-au spus că sfaturile 
și îndemnurile dumneavoastră 
sînt urmate fără greș. Ce anume 
dă unor simple vorbe o aseme
nea forță ?

— Poate faptul că știu că 
mi-am îndeplinit mereu angaja
mentele. Au greutăți, vin la 
mine fiindcă știu că am trecut 
și eu prin multe, că nu m-am

de comunist — educarea tineri
lor. Nu-i convingi nici cu lec
ții, nici cu angajamente rostite 
cu'emfază în ședințe ; numai cu 
proba fără greș a propriilor 
fapte !

..Proba fără greș a propriilor 
fapte“. Peste trei decenii de 
muncă neîntreruptă, de muncă 
tenace. Și, un amănunt, deși mi
nor, in aparentă, totuși nu mai 
puțin important — o verighetă

de argint, adăugată celei de 
aur pe mina țesătoarei, vorbind 
despre . 30, de ani de dragoste, 
de prietenie, de viață in 
Anica Tu dor este o femeie 
runțică, timidă, al cărui 
încă tremură de emoție în 
unui auditoriu numeros. Cu a- 
ceastă voce mică, secretara de 
partid a celei mai mari organi
zații de la „Flamura roșie“ a 
rostit, în numele comuniștilor 
vîrstnici și tineri, angajamente 
ce însumează milioane. întotdea
una această voce a fost ascul
tată, crezută. Fiindcă vorbele 
s-au materializat, nedesmințit, 
la timpul sorocit, în adevăruri.

— înainte de a pune altora 
întrebări despre cum muncesc, 
cum trăiesc e bine să ți le pui 
mai întîi ție însuți, obișnuiește 
să spună ing. Marin Lungu, șe- 

. ful atelierului de metrologie de 
la „Semănătoarea“.

O uzină, măi ales una con
structoare de mașini, este un loc 
unde lucrurile — adică utilajele, 
tehnologiile, produsele — se 
schimbă de la o lună la alta. Un 
loc unde pur și simplu nu ai 
voie să te oprești, nici cu pri
ceperea, nici cu cunoștințele.

doi. 
mă- 
glas 
fata

MONICA ZVIRJINSCHI
(Continuare in pag. a 111-a)

Nicu Ceaușescu, membru al Bi
roului C.C. al U.T.C.

A luat parte Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

Reprezentanții organizației de 
tineret din. Franța și-au mani
festat satisfacția pentru posibi
litatea oferită de a vizita Româ
nia, pentru atmosfera caldă și 
prietenească pe care au S'imtit-o 
pretutindeni in zilele petrecute 
în tara noastră. Ei au relevat 
caracterul fructuos al vizitei, 
care le-a permis să cunoască 
aspecte din viața și preocupările 
tineretului român, contribuția 
sa la dezvoltarea multilaterală 
a tării și să aibă un schimb de 
păreri în legătură cu promova
rea colaborării dintre organiza
ția G.S.L. și organizațiile de ti
neret din România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că vizita oaspeților 
constituie o contribuție la dez
voltarea relațiilor prietenești 
dintre România și Franța, la mai 
buna cunoaștere între cele două 
popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat rolul important care 
revine tinerei generații în reali
zarea unui regim de pace și 
securitate trainică în Europa și

internatio-

desfășurat 
caldă cor-

Contribuții de prestigiu 
la patrimoniul culturii naționale

0 COLECȚIE CONSACRATĂ
CONSTANTELOR IDEOLOGIEI

LITERARE ROMÂNEȘTI
J

vație. național 
și universal, mi. 
siunea 
rului 
poran, 
mul in 

literatură și cu- 
anunțate pen-

Z, Ornea

fructuoase, 
deosebire 

cultu- 
apariții- 

con- 
acti-

scriito- 
contem- 

realis- 
litera-

E îmbucurător — 
să constați că 
inițiativele edi
turilor noas
tre se dovedesc _
a fi, în ultimii 
ani, cu adevărat 
Fenomenul e cu
evident în acțiunea 
rală de inseriere a 
lor, probă întotdeauna 
cludentă a maturității 
vității editoriale. Printre, co
lecțiile de efectiv interes se 
impune cu distincție Perma
nente și Perspective patronată 
de Editura Eminescu. Chiar de
nominația colecției (fericit găsi
tă) îi dezvăluie semnificația : de 
a aborda probleme cu valoare 
constantă în ideologia literară, 
subliniindu-le și direcțiile posi
bile ale dezvoltării. Temele ale
se pentru studiu sint cu adevă
rat importante : tradiție și ino-

După un turneu victorios și înaintea
altor confruntări de elită ale gimnasticii românești

0 discuție
cu Bela
Karoly
si Nadia
Comaneci
despre

tvra română, 
noaștere. Sint 
tru apariție într-o perspectivă 
apropiată alte volume care vor 
dezbate asemenea teoreme es
tetice și ideologice ca : spiritul 
militant in literatură, etic și 
estetic, urban și rural, fru
mosul în literatura populară.

Firește că ideal ar fi fost 
să ne aflăm în fața unor volu
me de elaborare originală care 
să dezbată aceste probleme. Nu 
ne îndoim că această treaptă 
ideală va fi atinsă. Pînă atunci 
Editura Eminescu a găsit calea 
cea mai potrivită de a pune la 
indemîna publicului interesat 
instrumente utile de lucru care 
clarifică și lămuresc dimensiu
nile multiple ale fenomenelor 
abordate. Așa cum se prezintă 
aceste volume, ele se constituie 
ca o selecție articulată (tematic 
și cronologic) a contribuțiilor 
românești în fiecare dintre pro
blemele abordate. Compacte (in 
cele mai multe cazuri și sub
stanțiale) studii introductive, un 
aparat de note și comentarii cu 
caracter funcțional întregesc lă
muritor finalitatea volumelor. 
Cum se vede, aceste volume 
sînt mai mult decît crestomații 
pe genuri și probleme, recoman- 
dindu-se drept adevărate con
tribuții de reală semnificație in 
literatura chestiunii. Ele sint a- 
devărate însumări a tot ceea ce

(Continuare in pag. a ll-a)

IN PAGINA a 2-a
® A Xlll-a Conferință 

națională a cercu
rilor științifice stu
dențești.

IN PAGINA a 3-a
Numele gimnastei Nadia Co

maneci. și nu numai al ei. ci al 
întregii echipe din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, se află 
astăzi pe buzele tuturor amato
rilor de sport nu numai din 
țara noastră ci de pretutindeni. 
Acest „copil mintine" al gim-

nasticii românești, acest „bul
găre de energie“ cum o numesc 
cronicarii, continuă să surprindă

VASILE CĂBULEA
Foto: V. RANGA

(Continuare în pag. a lll-a)

SĂPTĂMÎNA PO
MICULTURII. Front 
larg acțiunilor de 
primăvară.
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A XIII-a Conferință națională 
a cercurilor științifice studențești

De ce au absentat 
reprezentanții producției ?

Cum am mai anunțat, secțiu
nea invățămint agronomic s-a 
desfășurat la Universitatea cra- 
ioveană ; au luat parte studenți 
și cadre didactice din șase cen
tre universitare. „Cu siguranță, 
această ediție marchează un 
salt calitativ — spunea în în
cheierea lucrărilor prof. dr. Ti- 
beriu Nicola, rectorul universi
tății și președintele secției. Co
municările au avut in majorita
tea ior un nivel ridicat, datorat 
nu numai bogăției informației, 
siguranței și cursivității expu
nerilor, cit, mai ales, valorii a- 
plicative probate de cele mai 
multe dintre concluziile prezen
tate“. Lucru cu atît mai demn 
de remarcat dacă avem in vede
re specificul cercetării in agri
cultură, faptul că ea trebuie să 
se desfășoare pe o perioadă mai 
lungă de timp (cel puțin doi 
ani de zile), reclamind în pri
mul rînd o continuitate a cer
cetării mai greu de realizat de 
către studenți în aceeași unita
te. Dezvoltarea stațiunilor di
dactice și experimentale a re
zolvat într-o mare măsură și 
acest deziderat. Dovadă, numă
rul mare de lucrări prezentate, 
în conferință, ca rod al cercetă
rilor întreprinse in cadrul lor.

Pornindu-se de la aceste re
zultate certe,, dezbaterile au re
levat insă faptul că se impune 
cu necesitate cuprinderea tot 
mai largă a studenților, in spe
cial a celor din anii mari, în 
colective mixte de cercetare, a- 
lături de cadrele didactice.

Lucrările realizate în stagiile 
de practică efectuate și în alte 
unități agricole de către stu
denții anului V s-au impus 
fiindcă au răspuns unei serii 
de cerințe ale producției. 
Este regretabilă. în acest sens, 
lipsa unor reprezentanți ai uni
tăților din zonă în care studen-

Teme valorificabile, 
dar si valorificate !

J

Lucrările celei de-a XlII-a 
Conferințe naționale a cercuri
lor științifice studențești, secția 
matematică. fizică. filologie. 
(Iași), s-au remarcat prin va
loarea teoretică și aplicati
vă a comunicărilor prezen
tate, prin ana diversă a te
maticii, prin abordarea cu
rajoasă a problemelor difici
le din domeniile de virf. in 
special în secțiile matematică și 
fizică. Nu numai numărul lu
crărilor, dar și calitatea acesto
ra, apreciată de specialiști de 
prestigiu, au evidențiat interesul 
sporit al studenților față de 
activitatea de cercetare, privită 
ca un important element al pro
cesului de integrare a invăță- 
mintului. în cadrul subsecției in- 
formatică-cercetări operaționa- 
nale s-au impus lucrări cu a- 
plicativitate in economie, geo
fizică. transporturi, chimie. în 
același timp, o serie de comu
nicări au vizat direct procese de 
optimizare a producției, de pro
gramare operativă a fluxurilor 
tehnologice, de soluționare te
matică a controlului de calitate. 
Studenții ieșeni și clujeni au a- 
dus in discuție și o serie de 
teze cum ar fi modelul de diag
nostic și formulare a terapiei in 
boala ulceroasă, sau studiul mo
delelor matematice pentru re
prezentarea și calculul biopoten- 
țialelor scoarței cerebrale, afir- 
mînd, astfel, o fructuoasă direc
ție în cercetarea studențească. 
La subsecția fizică s-au remar
cat soluțiile constructive avan
sate de tinerii cercetători în do
meniul laserilor, lucrările teo
retice dedicate studiului mag
netismului cu aplicabilitate în 
industria constructoare de ma
șini și in industria metalurgică, 
cercetările dedicate surselor de 

ții și-au efectuat cercetările și 
pentru care ei au propus soluții 
practice. Participarea specialiști
lor din producție, mai cu seamă 
la schimbul de opinii pe care 
îl reclamă o astfel de manifes
tare, este absolut necesară, nu în 
ultimul rînd pentru că aceasta 
ar contribui la îmbunătățirea 
alegerii temelor. Nu o dată se 
aleg teme lipsite de interes 
practic ori cărora deja li s-au 
dat soluții de către alți cercetă
tori.

Deși fenomenul integrării invi
tă la investigații ample, capa
bile să soluționeze aspectele 
complexe ale producției, cerce
tarea studențească nu a îndrăz
nit în această direcție prea 
mult. Statutul fermelor din ca
drul institutelor agronomice cer 
ca studenții să desfășoare cer
cetarea științifică în echipe, să 
investigheze problemele intr-un 
cadru mai larg și mai concret. 
Problemele luate în studiu pot 
fi ale stațiunilor didactice și ex
perimentale sau ale altor uni
tăți care solicită, pe bază de 
contract, rezolvarea lor. Exem
plul celor două facultăți de pro
fil agricol din cadrul Universi
tății craiovene este cît se poate 
de edificator. Astfel, cîmpurile 
experimentale ale stațiunii răs
pund atît necesităților proprii, 
cit și ale altor unități produc
tive de bază (I.A.S., C.A.P., Di
recții agricole județene etc.). iar 
temele prioritare de cercetare 
pe bază de contract se referă la 
ridicarea productivității pășuni
lor montane,- valorificarea su
perioară a terenurilor remaiate 
prin exploatarea cărbunilor de 
la Rovinavi și a deșeurilor in
dustriale in agricultură, valori
ficarea intensivă a solurilor 
brun-roșcate. a terenurilor ni
sipoase și irigate.

ION MIHALACHE

energie clasică pentru obținerea 
unor randamente superioare. La 
rindul lor. studenții cercetători 
de la Baia Mare s-au remarcat 
prin racordarea întregii tema
tici la necesitățile industriale 
extractive, colectivele fiind alcă
tuite din studenți aflați in ani 
diferiți, in vederea continuării 
și optimizării rezultatelor obți
nute.

în domeniul filologic, împărțit 
în șase subsecții, au fost pre
zentate tematici variate, legă
tura între literatura comparată, 
literatura universală, lingvisti
că. folclor etc. Dacă o serie de 
lucrări s-au impus prin adînci- 
mea analizei, prin utilizarea 
unor instrumente moderne în 
cercetare (matematice, sociolo
gice, structuraliste), multe lu
crări nu au depășit nivelul unor 
referate de seminar, abundind 
în citate analizate superficial, 
sau in aprecieri adesea școlă
rești. Aceasta a impietat și a- 
supra timpului necesar dezbate
rilor, simțitor dominate de lec
torii unor lucrări cu o simbolică 
valoare participativă. Ca o con
cluzie. desprindem aprecie
rea prof. dr. George C. Moi- 
sil, de la Institutul politeh
nic București : „Această se
siune a constituit și un incon
testabil schimb de experiență 
între cadrele universitare și stu
denții din întreaga țară cu pro
fil asemănător și cu un spectru 
de preocupări foarte larg. Ideea 
axării cercetării studențești pe 
teme valorificabile și valorifica
te prin contracte economice este 
o idee de mare rezonanță, atit 
în rîndul tinerilor, dar și în rin
dul cadrelor didactice“.

CĂLIN STĂNCULESCU

0 activitate științifică 
eficientă cere 

beneficiari fermi

Pentru prima dată în istoria 
sa de centru universitar, muni
cipiul Baia Mare a fost gazda 
unei prestigioase manifestări 
științifice, aici s-au desfășurat 
lucrările celei de-a XIII-a Con
ferințe naționale a cercurilor 
științifice studențești, secția 
subingineri. cu participarea a 13 
centre universitare. Au fost pre
zentate 125 de lucrări. întocmi
te de către studenți. In colabo
rare cu cadre, didactice ori cu 
colective de specialiști, munci
tori din uzine, ele fac dovada 
tendinței tot mai 'pronunțate ca 
munca de cercetare să devină o 
activUnt" largă. De fapt. Găsirea 
modalităților de cuprindere a 
întregii mase studențești in cer
cetare a constituit, alături de 
probleme privind finalitatea și 
continuitatea cercetării, un punct 
important al dezbaterilor de la 
Baia Mare.

Perfecționarea tehnologiilor, 
modernizările proceselor de 
producție, reducerea importului 
de inteligență tehnică repre
zintă țelul major al activi+ătii de 
cercetare. „In acest context — 
sublinia Marcel Fărcăsescu. stu
dent în anul II. secția T.C.M.. 
Institutul de subingineri din 
Reșița — nu ne putem permite 
să facem cercetare de dragul 
cercetării. Cele trei lucrări pre
zentate de noi sint rodul cola
borării între institut și diferite 
uzine constructoare de mașini 
din iudet. Combinatul siderur
gic din Reșița, Exploatarea mi
nieră Moldova Nouă cu care am 
încheiat contracte". Tocmai po
sibilitatea aplicării cercetării a 
fost mobilul încheierii unui con
tract prin Institutul de cerce
tări cu Centrala minelor — 
continuă ideea Silviu Hațiega- 
nu, student la Facultatea de 
subingineri. secția mine.

Caracterizate prin t.inută știin
țifică. cele mai multe lucrări 
susținute au un pronunțat ca
racter de noutate. Unele, fina
lizate acum, sint rodul mai mul
tor ani de cercetare. Faptul re
liefează necesitatea formării 
unor colective cu participarea 
studenților din diferiți ani. care, 
însușindu-și metodologia cerce
tării. pot asigura continuitatea în 
Studierea unor teme ce suscită 
un timp mai îndelungat.

Experiența realizării unor cer
cetări pe bază de contracte — 
instituită deja la Brașov. Reșița. 
Galați. Cluj-Napoca. Pitești și 
în alte centre universitare — a- 
sigură cointeresarea studenților 
și a producției, imprimînd un 
plus de seriozitate activității de 
cercetare, motiv pentru care s-a 
insistat cu deosebire asupra 
permanentizării activității de 
cercetare științifică studențeas
că pe bază de contracte ferme.

MIRCEA BORDA

(Urmare din pap. I)

s-a spus valabil la noi în sfera 
temei respective, realizind întot
deauna mai mult decît o carto
grafie a problemei.

Cine citește cu atenție cele 
cinci volume apărute pină acum 
în această frumoasă colecție 
constată lesne că autorii și-au 
conceput fiecare sumarul potri
vit înțelegerii lor despre tema 
propusă. De un criteriu unifi
cator nu se poate vorbi decît în 
datele sale generale. Uneori e 
bine că lucrurile stau așa. în a- 
cest fel, stăpîn pe opțiunile sale, 
autorul fiecărei antologii și-a 
structurat materia cum a socotit 
că e mai potrivit pentru a-i fixa 
disponibilitățile și valorile. Si
gur că unele inconveniente nu 
intîrzie să se arate, de vreme ce 
citeodată (ca in volumul Lite
ratură și cunoaștere realizat de 
Mihai Nadin și A. I. Brumaru), 
sumarul urmează o prea comodă 
și aplatizantă ordine cronologică, 
deși aici compartimentările pe 
direcții de probleme și motive 
estetice se impuneau cu necesi
tate. Nu ne ascundem preferin
ța pentru ordonarea tematică a 
sumarelor acestor volume. Un 
exemplu concludent îl oferă 
în acest sens volumul Tra
diție și inovație (alcătuit de 
Florin Mihăilescu). Materia su
marului e aici organizată pe

Primăvară la Ostra
Cunoscut centru minier din 

Carpații Moldovei. Ostra găz
duiește de cîteva săptămîni mai 
multe sute de uteciști veniți să 
continue aici pe ..Șantierul tine
retului“ glorioasele tradiții de 
muncă ale brigadierilor. Organi
zat din inițiativa Comitetului 
județean Suceava al U.T.C., 
șantierul, conceput ca o școală 
de formare^ și educare a tinerei 
generații în spiritul dragostei 
fața de muncă, are drept scop 
preluarea in execuție proprie de 
către tineri a mai multor obiec
tive social-edilltare. Pe toată 
durata acestui an peste 200 de 
brigadieri vor lucra aici pentru 
construirea unui modern com
plex comercial și de prestări 
servicii, unei cantine pentru, mi
nerii și muncitorii din localitate, 
cu o capacitate de trei sute de 
locuri și pentru introducerea u- 
nei conducte de aducțiune lun
gă de 4,5 km prin care se va 
face alimentarea cu apă a co
munei și a celor 140 apartamen
te noi construite in blocurile din 
vecinătate. Vor mai fi executate 
aici de către tineri un baraj de 
captare a apei, o stație de pom
pe și una de filtrare. în total 
brigadierii vor efectua la Ostra 
lucrări în valoare de 2 267 000 
lei.

Constituiți in două brigăzi și 
patru detașamente, cei peste 200 
de tineri se întrec zilnic in șan
tier pentru efectuarea unor lu
crări de bună calitate și la ter
menele stabilite, cum prevede 
angajamentul asumat în ziua 
deschiderii șantierului. Așa cum 
remarca tovarășul Ion Grăma
dă, comandantul șantierului, ter
menele din angajamentul inițial 
vor fi devansate cu 15—20 de 
zile. Pină la începutul lunii de
cembrie toate obiectivele vor fi 
predate beneficiarilor. Au fost 
deja atacate lucrările la cantină 
și complexul comercial iar ca
nalul in care va fi îngropată 
conducta de apă a fost săpat pe 
o lungime de aproape 1 000 me
tri. Odată cu săpăturile, o echi
pă de sudori și instalatori pre
gătesc conductele care au fost 
deja aduse in șantier. O bună 
parte din fundațiile viitoarelor 
obiective au fost deja executa
te iar in unele locuri s-a ajuns 
la nivelul I al construcției. în 

cîteva mari motive, probleme și 
orientări, (Temelii naționale, O- 
rizonturi noi. Replica tradiției, 
Modernism și echilibru, Sensu
rile avangardei, Sub semnul sin
tezei). Se îngăduie astfel citito
rului să-și formeze o imagine 
mai adecvată despre ansamblul 
și detaliile temei, fără a trebui 
să consulte de fiecare dată în
tregul volum. într-un fel ase
mănător au procedat și autorii

O COLECȚIE CONSACRATĂ

(Al. Săndulescu. Marcel Dută. 
Adriana Mitescu) volumului 
Conceptul de realism în litera
tura română. Pornind de la prin
cipiul că logicul reproduce isto
ricul. autorii au dispus materia
lul pe trei mari secțiuni, care 
constituie, de fapt, momente sem
nificative pentru evoluția aces
tui concept în literatura noastră. 
Fiecare secțiune se deschide cu 
un studiu introductiv care ra
diografiază analitic fizionomia 
conceptului în cele trei mari pe
rioade istorice. Și chiar dacă am 
fi preferat un singur studiu cu
prinzător intr-o elaborare uni- 

ziua cind am vizitat șantierul, 
tinărul instalator Viorel Lu- 
chian, secretarul organizației
U.T.C., remarca cu vădită min- 
drie că, datorită eforturilor de
puse in cele trei săptămîni de 
muncă, lucrările sint cu mai mult 
timp în avans față de grafice. 
Zilele acestei primăveri vor fi 
aici la Ostra. zile fierbinți de 
muncă și dăruire, de în
trecere tinerească.

Pentru a se asigura peste tot un 
înalt ritm de lucru a fost con
struită o stație de. betoane a 
șantierului. Activitatea de apro
vizionare cu materiale și com
bustibil. de recrutare și califi
care a forței de muncă intră tot 
în atribuțiile brigadierilor. Pină 
in luna august pe ..Șantierul ti
neretului“ de la Ostra se vor 
califica peste 50 de tineri in me
seriile de zidari, dulgheri, insta
latori, fierari-betoniști. Dintre 
cei care s-au remarcat în mod 
deosebit pină acum în executa
rea unor lucrări de bună cali
tate, în însușirea cunoștințelor 
necesare pentru efectuarea lu
crărilor de construcții-monta.1 
am reținut numele maistrului 
Dumitru Văduva, a.l muncitori
lor Dragoș Cazac, Teodor Oni- 
sie. Nicu Grigoraș. Constantin 
Stafi. Ion Aungurenci, Constan
tin State.

Activitatea de producție în 
șantier este frumos împletită la 
sfîrșitu'l fiecărei zile de muncă 
cu acțiuni educative și sportive, 
excursii la sfîrșit de săptămînă. 
Brigadierii au un club al lor in 
localitate, o brigadă artistică de 
agitație înființată de citeva zile, 
un teren, de sport și in plus sint 
invitați să participe la toate ac
țiunile organizate de căminul 
cultural din comuna Ostra. A- 
vînd create condiții bune de 
muncă și viață, tinerii, construc
tori din „Șantierul tineretului“ 
de la Ostra, caracterizați de en
tuziasmul și hărnicia specifice 
tinerei generații, sint hotărîți să 
facă totul pentru a-și îndeplini 
angajamentele și pentru a purta 
cu cinste mai departe tradițiile 
de muncă ale organizației revo
luționare de tineret.

NICOLAE MILITARII
Foto : O. PLECAN

tară (celelalte oferind doar date 
sumare pentru o mai bună in
troducere in problemă), e lăuda
bilă intenția — realizată — a 
autorilor de a călăuzi util citito
rul în studierea unei chestiuni 
atît de importante ca aceea a 
destinului conceptului de rea
lism în literatura română. în 
sfîrșit, tot un criteriu oarecum 
sistematic a adoptat și Antoane- 
ta TănăsescU cind și-a ordonat 

materia volumului care a inau
gurat această colecție (Misiunea 
scriitorului contemporan).

E^adevărat, Pompiliu Mareea 
a evitat în antologia sa (Națio
nal și universal) mijloacele or
donării sistematice. I s-a părut, 
probabil, că terna va fi slujită 
mai bine dacă va lăsa materia 
„să curgă“ așa cum a fost afir
mată de la Kogălniceanu pină 
în zilele noastre. Singura subdi
viziune pe care și-a îngăduit-o 
a fost pentru a marca frecventa 
motivului în celelalte arte (mu
zica. plastica, teatrul, cinemato
grafia). Ar fi nedrept să nu re-

sapi a mine*
j;inea\ìITO«raiìCàì

„ARBORELE
CU FRUNZE ROZ“

Este păcat că Armando Nan- 
nuzzi trece cu dezinvoltură me
lodramatică pe lingă un subiect 
ce se contura in sfera drama
ticului, dacă nu a tragicului. 
Asa cum tot mare păcat este 
că s-a trecut pe lingă minunata 
lecție despre rolul metaforei 
și al simbolului în artă pe care 
o dă povestea arborelui cu frun
ze roz (introdusă de regizor in 
filmul căruia-i împrumută și 
titlul). Dealtfel, pare că singu
rul lucru care l-a interesat in
tr-adevăr pe Nannuzzi a fost să 
smulgă cite un hohot de ris 
spectatorilor, hohot pe care a- 
ceștia aveau să-l plătească in 
final cu lacrimi amare. Viata 
micului Marco se desfășoară în
tre năzbitiile sale sau ale cole
gelor de școală și drama nu în
deajuns de bine ascunsă ce 
mocnește in familia aflată în 
pragul despărțirii. Numai că 
frămintările și mutațiile abia 
perceptibile ce se petrec in su
fletul copilului, depășind grani
ța spre adolescență, sint surprin
se de regizor doar in măsura in 
care ele pot fi afirmate (sau 
confirmate) de elemente exte
rioare. ce vizează înțelegerea de 
tip primar. Regizorul pare să 
se complacă în ideea că are 
de-a face cu spectatori care nu 
gindesc și care nu pot pricepe 
decît ceea ce li se arată in mo
dul cel mai explicit cu putință. 
Bunica spune povestea arbore
lui cu frunze roz — regizorul o 
traduce in imagini care dove
desc o totală lipsă de imagina
ție ; mama are anumite concep
ții despre viată și căsnicie — re
pede se aranjează o discuție cu 
o prietenă și aflăm exact ce 
crede ea despre respectivele 
chestiuni ; tata are o „secretară“ 
nouă — avem prilejul s-o admi

„ÎNCĂ NU E SEARĂ“
Regizorul sovietic Nikolai Ro- 

zanțev iși propune să facă în 
filmul său portretul unei femei 
obișnuite, aparent oarecare, du- 
cindu-și existența egal, modest, 
neostentativ. Eroina este șefa 
unei brigăzi de muncitoare din- 
tr-o fabrică, o persoană înțele
gătoare și corectă care, cu ace
eași liniște și cu același zimbet 
îngăduitor pe buze, știe să-și 
cîștige respectul și dragostea fe
telor din echipă. Dar relațiile 
sale cu brigada, cu fiecare din
tre membrele ei, cu conflictele 
și chiar cu dramele care com
pun viața intimă a personaje
lor, participarea sa intensă și 
totală, dăruirea pentru ceilalți 

cunoaștem că strădania Iui Pom- 
piliu Mareea s-a convertit în
tr-o reușită a colecției. în ciuda 
unor omisiuni (de pildă vestitul 
eseu al lui Ralea Fenomenul 
românesc). Ceea ce este foarte 
important dacă ținem seama de 
însemnătatea actuală a celor 
două categorii estetice studiate 
în acest volum. Cit privește an
tologia Literatură și cunoaștere, 
cei doi autori (Mihai Nadin și

A. I. Brumaru) nu au găsit nici 
criteriul necesar dispunerii ma
terialului. nici un principiu efi
cient de selectare (sumarul, a- 
devărat conglomerat, înscrie e- 
seuri. fragmente din lucrări fi
losofice. articole convenționale, 
versuri), nici o idee limpede de 
cercetare a chestiunii. Prefața, 
încîlcită și pretențioasă, nu iz
butește să ocolească întotdeauna 
zonele ridicolului. E vădit că 
exigentele editurii nu au prea 
funcționat in acest caz.

Și pentru că vorbim despre 
exigentele editurii, a cărei pre
zență îndrumătoare e evidentă 

răm din toate unghiurile cu pu
tință ș.a.m.d. Nannuzzi vrea să 
fie atit de „elocvent“ în ceea 
ce spune, incit ne pune in final 
să asistăm la o secvență lungă, 
tragică in idee, dar care, dato
rită modalității de realizare ci
nematografică. atinge limitele 
ne suportabilului și ale neartis
ticului : în furtuna dezlănțuită 
băiatul aleargă, este lovit de o 

.mașină, șoferul se oprește, se 
uită, fuge de la locul acciden
tului, după citeva clipe de în
cremenire copilul se ridică și se 
tirăște greu. îndelung, către 
partea opusă a. șoselei, acolo 
unde i se pâre că vede, in lu
mina fulgerelor, „copacul roz“. 
Și aparatul de luat vederi in
sistă mult, iar regizorul il pune 
pe micul interpret să gifiie și 
să scîncească, să strige cit 
poate el de dramatic „tăticule“ 
exact atita cit publicul din sală 
să ude cu lacrimi amare mini
mum o batistă. Această tratare 
falsă, plină de sensiblerie a 
unei teme majore — implicațiile 
grave pe care dezbinarea unei 
familii le poate avea asupra 
destinului copiilor — este re
simțită pină și in jocul micilor 
interpreți. Cine spunea că cei 
mai perfecți. actori de film sint 
copiii și animalele ? Nannuzzi 
infirmă perfect această teorie. 
Simțind, parcă falsitatea situații
lor, copiii de aici joacă fals, iși 
dau toată silința să fie cit. mai 
„actori“, cit mai „convingători" 
cu putință. La asta se adaugă o 
bandă sonoră defectuoasă, cu 
postsincroane contrafăcute, cu 
un dialog oarecare, neinteresant, 
sunind intr-un perpetuu falset 
enervant. Păcat că o temă și o 
idee interesante pot fi așa de 
ușor trecute în sfera melodra
maticului de prost gust.

nu ascund- o existență perfect 
fericită, dimpotrivă, o trăire in
terioară zbuciumată. Inna iși 
găsește in generozitatea dărui
rii, a trăirii pentru și prin e- 
chipa sa un suport care o ajută 
să-și infrîngă propriile-i căderi 
sufletești. Este un realism dă 
bună factură acesta care se de
gajă din filmul lui Rozantev. 
El știe să surprindă cu sensibi
litate și adevăr mulțimea de e- 
lemente care compun portretul 
complex al Innei, ajutat fiind 
și de interpretarea dată perso
najului principal de către Nina 
Kovaleva.

MIRUNA IONESCU

în toate celelalte cazuri, am în
drăzni să facem două recoman
dări. Ne referim, în mod special, 
la necesitatea menținerii unui 
echilibru mai bine articulat in 
operațiile de selectare. Criteriul 
funcționează aproape perfect a- 
tunci cind se selectează material 
pentru sumar. în perioada de 
pină la 1940. De aici încolo cri
teriile selective se deteriorează 
vădit, aglomerînd sumarele cu 
tot felul de articole care, nu o 
dată, au foarte vagi contingențe 
cu tema anunțată pe copertă. 
Criteriul valorii și cel al obiec
tului se încovoaie in aceste ca
zuri înaintea unuia al „fotoge
niei“ care păgubește substanța 
volumelor. în sfîrșit, ni se pare 
necesar ca sumarele viitoarelor 
volume să ofere cititorilor posi
bilitatea de a avea o imagine a- 
decvată despre confruntările de 
idei in jurul temelor ce consti
tuie obiectul de studiu și cerce
tare.

Editura Emlnescu, care a gă
sit căi adecvate in .aceeași ches
tiune în cadrul colecției sale 
Biblioteca critică (vezi volumele 
despre Sadoveanu. Gherea, Lo- 
vinescu, Macedonski etc.). va 
găsi, cu siguranță, și în ace3t 
caz soluțiile practicabile, spo
rind prestigiul — de pe acum 
dobîndit — al colecției Perma
nente și Perspective.

Selcctiinii 
muzicale

• Săptămina muzicală a 
Filarmonicii debutează cu un 
concert de orgă. Luni, 22 
martie, ora 20,00. la Ateneul 
Român, organistul Florin 
Chiriacescu, acompaniat de 
Stana Bunea (harpă), Iancu 
Văduva (trompetă), Șerban 
Nichifor (violoncel), va in
terpreta un interesant pro
gram alcătuit din lucrări de 
Bach. Alfred Mendelsohn, 

Telemann, Saint Saëns, Ditr 
tersdorf.

• Violonistul Avy Abra- 
movici va susține un recital 
de sonate, miercuri, 24 mar
tie, ora 20, la Sala mică a 
Palatului. Vor fi interpreta
te — in primă audiție — so
nate de Șostakovici, iar din 
creația beethoveniană Sona
ta a X-a in sol major.

e La Casa de cultură a 
sindicatelor din Rm. Vilcea, 
sub egida Filarmonicii ..Geor
ge Enescu“, va avea loc un 
concert de Bijuterii muzi
cale. Mihaela Martin (vioa
ră), Olga Rotaru — Csdr- 
vasy (mezzo soprană), Gri- 
gore Niculescu (violoncel), 
Costin Canellis (chitară). Vic
toria Petri (pian), vor inter
preta lucrări de Boccherini, 
Mozart, Rossini, Saint Saëns. 
Rimski-Korsakov, Ceaikov- 
ski, Albeniz, De Falia. Ci- 
prian Porumbescu, George 
Enescu, Tiberiu Brediceanu. 
Paul Constantinescu, Mircea 
Chiriac.

• O nouă intilnire eu un 
tinăr dirijor, joi, 25 martie. 
in Studioul de concerte al 
R.T.V., ora 20. in ciclul „Spe
ranțe ale baghetei“. La pupi
trul orchestrei simfonice, di
rijorul Aurel Niculescu. în 
program : Theodof Rogalski
— Trei dansuri românești, 
Beethoven — Concertul nr. 
5 pentru pian și orchestră 
(solist Dan Grigore), Brahms
— Simfonia I. Concertele Fi
larmonicii de simbătă 27, și 
duminică. 28 martie, ora 20, 
vor fi dirijate de Mircea 
Cristescu. în program: Nico- 
lae Brânduși — Balada „Pin
ten Viteazul“ (primă audiție)
— solist Vasile Humuz. 
Brahms — Concert pentru 
pian și orchestră nr. 1, so
list. Gabriel Omiraș. Saint 
Saëns, Simfonia a IlI-a.

• Filarmonica. în colabo
rare- cu Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu“. prezintă 
duminică, 28 martie, ora 11. 
la Ateneul Român, un concert 
pentru elevii liceelor de cul
tură generală. Dirijor Horia 
Andreescu. în program: U- 
vertura la opera „Ruslan și 
Ludmila“ de Glinka. Con
cert pentru vioară și orches
tră de Ceaikovski (solistă. 
Mihaela lonescu), Capriciu 
spaniol de Rimski-Korsakov.

• în ciclul După amiezile 
muzicale ale tineretului, du
minică, 28 martie, ora 18, la 
Sala mică un recital de lie
duri. Soprana Mindra Cer- 
nescu va interpreta pagini 
din creația lui Gliick, Mer- 
cadante, Bizet, Mihail Jora. 
fn continuare, pianistul Io- 
sif Ion Prunner, in recitalul 
său, va interpreta lucrări de 
Bach, Beethoven, C. Silves- 
tri, Brahms, Ravel.

• Pe scenele teatrului li
ric. La Opera română: marți, 
23 martie, ora 19 — Liliacul, 
miercuri, 24 martie, ora 19 — 
Andréa Chenier, joi, 25 mar
tie, ora 19, — Gisselle, du
minică, 28 martie, ora 11,
— Motanul încălțat.

• Teatrul de operetă pre
zintă: Victoria și-al ei hu
sar — marți, 23 martie, ora. 
19,30, Țara surisului — joi, 
25 martie, ora 19,30, Lăsa- 
ți-mă să cînt — simbătă, 27 
martie, ora 19,30, Soarele 
Londrei — duminică, 28 
martie, ora 10,30, iar seara, 
la ora 19,30 — Leonard.

ALINA POPOVICI

SUGEST8B IPENT01UI

GABWERDBA 

DMMNEAVDAST&Ă 

DE SEZON !
Confecții practice și elegante, pentru toate 

vîrstele și siluetele, vă așteaptă, într-un bogat 

sortiment, să le alegeți din magazinele de spe

cialitate ale comerțului de stat. Noile modele de 

pantofi de primăvară și accesoriile de galanterie 

și marochindrie vă completează agreabil ținuta. 

De asemenea vă recomandăm și stofele pentru 

rochii, taio'ire, costume și pardesie, în textura și 

tonurile modei de primăvară.

primăverii
(emisiune specială)

NOUTATEA PRIMĂVERII - LOZUL PRIMĂVERII I
MARI ȘANSE DE A CIȘTIGA AUTOTURISME SI BANI
LOZUL PRIMĂVERII O EMISIUNE SPECIALA' PUSĂ IN VIN- 

ZARE
PRIN AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT ȘI VINZĂTORII VO- 

LANTI
ZECI DE AUTOTURISME SKODA S 100
1 500 000 LEI SE ACORDĂ SUPLIMENTAR DIN FOND SPECIAL 
PESTE 800 000 DE CIȘTIGURI
REȚINEȚI I LOZUL PRIMĂVERII - O MARE ȘANSA DE 

CISTIG I

UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI, 
SECTORUL 5

CASA DE CULTURĂ 
„N. BĂLCESCU“

Str. 11 Iunie nr. 41, telefoane: 23 43 45 și 23 67 00 
Stația Parcul Libertății

CURSURI CU FRECVENȚA
fn cadrul instituției noastre funcționează următoarele cursuri 

cu frecventă :
STENOGRAFIA
(îmbinată cu înregistrarea magnetofonică)
DACTILOGRAFIA
(metoda „oarbă", științifică, cu toate deqetele)
LUCRĂRILE DE SECRETARIAT
(completate cu probleme de legislație și corespondență ofi

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

CURSURILE PRIN CORESPONDENȚA
(fără frecvență)

în afară de cursurile cu frecvență se predau prin cores
pondență (fără frecvență) următoarele cursuri :

STENOGRAFIE
DACTILOGRAFIE
SECRETARIAT
Cursurile sint conduse de stenograful PAUL MIHĂILĂ, fost 

director al primei școli de stenografie a statului.
Se mai predau și :
CROITORIE - BALET COPII - ACORDEON - CINECLUB - 

CREAȚiE Șl CULTURA CINEMATOGRAFICĂ.
Studenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50%.
Informații verbale, prin telefon și în scris se dau la 

adresa de mai sus.
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TELEGRAMĂ
MESAJUL DE FELICITARE ADRESAT DE PREȘEDINTELE 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, NICOLAE CEAUȘESCU, 
MAIESTĂȚII SALE IMPERIALE. MOHAMMAD REZA PAHLAVI 
ARYAMEHR, ȘAHINȘAHUL IRANULUI.

Maiestate.
Este o mare plăcere pentru mine și soția mea să adresăm Maies

tății Voastre Imperiale și împărătesei Farah felicitările noastre cor
diale și cele mai bune urări cu prilejul inaugurării Noului an ira
nian — Anul Pahlavi, care marchează cea de-a 50-a aniversare a 
dinastiei Pahlavi, fondată de Reza Șah.

Doresc să folosesc și acest prilej pentru a evoca, cu multă sa
tisfacție, bunele raporturi personale, intîlnirile și convorbirile atît 
de plăcute și fructuoase pe care le-am purtat Împreună, intr-un 
spirit de profundă înțelegere reciprocă, care au deschis orizonturi 
tot mai largi străvechilor raporturi prietenești și de colaborare din
tre țările și popoarele noastre. Apreciez în mod deosebit contribu
ția pe care o aduceți personal la dezvoltarea relațiilor româno-ira- 
niene și îmi exprim convingerea — și dorința — ca aceste relații să 
cunoască in continuare o evoluție ascendentă, pe multiple planuri, 
spre binele și in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii între națiuni.

Vă adresăm călduroasele noastre urări de sănătate și fericire, de 
progres și prosperitate pentru poporul iranian prieten.

SOSIRI
Duminică a sosit intr-o vizită 

în tara noastră ministrul comer
țului și turismului din Ghana, 
colonel K. A. Quarshie.

★
în aceeași zi, și-a început vi

zita in țara noastră ministrul 
comerțului din Republica Fede
rală Nigeria, general-maior M. 
Shuwa.

★
Oaspeții au fost salutați de 

Ion Pățan, ministrul comerțu

SÀPTÀMÎNA POMI CULTURII

«

lui exterior și cooperării eco
nomice internaționale, de alte 
persoane oficiale.

La sosirea ministrului comer
țului si turismului ghanez a fost 
de fată Kwame Yeboah Boafo, 
ambasadorul acestei țări în 
România.

Ministrul comerțului nigerian 
a fost întîmpinat, la sosire, de 
Salisu Momodu Osobase, amba
sadorul Republicii Federale Ni
geria la București.

(Agerpres)

Vizita in țara noastră a unui grup 
de conducători ai „Generației 

Sociale și Liberale" din Franța
în perioada 16—21 martie a.c. 

s-a aflat in țara noastră un 
grup de conducători ai organi
zației de tineret „Generația 
Socială și Liberală“ din 
Franța (G.S.L.), formată din 
Dominique Bussereau. pre
ședintele G.S.L., Henri Gis- 
card d’Estaing, secretar na
țional, însărcinat cu problemele 
formării, Michel Jollant, secre
tar național, însărcinat cu pro
bleme de coordonare. Jean- 
Jacques Blanco Carlotti, trezo
rier național, Michel Gay, 
membru al Biroului Politic, se
cretar general al Uniunii Națio
nale a Tinerilor Consumatori, 
Jean Claude Pfeffer, membru 
al Biroului Politic, însărcinat 
cu problemele universitare. Ni- 
colas Giscard d’Estaing, însărci
nat cu probleme internaționale, 
Pascale Jollant, membră a 
G.S.L.

Oaspeții au vizitat obiective 
economice, social-culturale, is
torice și turistice din munici
piul București, de pe Valea 
Prahovei și județul Brașov, 
s-au intilnit cu tineri, avind 
astfel posibilitatea să cunoască 
o seamă de aspecte din viața 
și preocupările tinerei generații 
din țara noastră.

în timpul șederii in România, 
delegația G.S.L. s-a intilnit cu 

Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, Ion Sasu, secretar ai 
C.C. al U.T.C.. președintele 
Consiliului U.A.S.C.R., Radu 
Enache, secretar al C.C. al 
U.T.C., Nicu Ceaușescu. mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
Vasile Goga, președintele Bi
roului de Turism pentru Tine
ret. într-o atmosferă cordială, 
s-a efectuat un schimb de in
formații în legătură cu preocu
pările actuale ale tineretului 
din cele două țări, precum și cu 
unele aspecte ale vieții politice 
internaționale.

înscriindu-se in cadrul for
melor tradiționale de colaborare 
practicate intre organizațiile de 
tineret, întilnirile și discuțiile 
purtate au contribuit la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la 
dezvoltarea prieteniei între ti
neretul din România și Franța. 
Cu acest prilej s-au convenit 
unele acțiuni de cooperare bila
terală, menite să ducă la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și stimă dintre tineretul român 
și francez, la intensificarea 
eforturilor comune pentru pace, 
securitate și colaborare în Eu
ropa, pentru făurirea unei noi 
ordini economice și politice in
ternaționale, a unei- lumi mai 
bune și mai drepte.

Schimb 
de experiență între 
organizațiile U.T.C.

Peste 50 de secretari ai comi
tetelor comunale U.T.C. din 13 
județe, cursanți ai școlii inter- 
județene de partid din Brașov, 
au fost timp de două zile oas
peții tinerilor din citeva orga
nizații U.T.C. din județul Co- 
vasna cu care au avut un fruc
tuos schimb de experiență. 
Astfel, la asociația intercoope- 
ratistă din Tg. Secuiesc, oas
peții au dezbătut împreună cu 
gazdele probleme legate de or
ganizarea și funcționarea consi
liului și asociațiilor intercoope- 
ratiste. în comuna Zagon 
schimbul de experiență s-a axai 
pe problemele practice ale evi
denței U.T.C. și ale muncii pa
triotice, în timp ce în comuna 
Ozun tema discuțiilor au con-, 
stituit-o formele și metodele fo
losite în activitatea politico
ideologica a organizațiilor 
U.T.C. Oaspeții au adresat nu
meroase întrebări. în răspunsu
rile lor primarul comunei Ozun. 
locțiitorul secretarului comitetu
lui comunal de partid, secreta
rul comitetului comunal U.T.C., 
propagandiști, precum și un nu
măr de uteciști din rîndui gaz
delor au împărtășit din expe
riența lor in acest domeniu, in- 
sistînd cu exemple concrete 
asupra rolului pe care îl are o 
bună pregătire politico-ideolo
gica în întreaga activitate a ti
neretului.

D. HOROMNEA

SALVATORUL
Faptul s-a petrecut cu puțin 

timp in urmă. Sergentul major 
Marin Stoica, de la Circum
scripția a 3-a Miliție din Capi
tală, se întorcea ca de obicei 
spre casă. Trecea pe strada Au
rel Vlaicu și la un moment dat 
atenția ii fu atrasă de incen
diul care izbucnise intr-un 
imobil. în curte, o femeie se 
agita plingînd, neștiind ce să 
facă. Disperarea ei creștea pe 
măsură ce se întețea focul. în 
casă rămăsese copilul in virstă 
de 7 ani. Fără să stea o clipă 
la îndoială, tinărul subofițer a 
pătruns in încăperea incendiată 
și s-a întors purtind in brațe 
pe micuțul Mihăiță Hurlui. 
După salvarea copilului a ac
ționat cu hotărire și curaj la 
stingerea focului. Bravul sub
ofițer a dovedit încă o dată ca
litățile care ilustrează activita
tea complexă a lucrătorilor de 
miliție.

DANSEAZĂ DUPĂ 
PROPRIA LOR... 

MUZICĂ
Viorel Iordache și Ioan Sa- 

doschi, ambii muncitori la în
treprinderea agricolă de stat 
Sag, județul Timiș, au mers 
împreună să danseze la clubul 
„Tehnolemn“ din Timișoara. Nu
mai că, intrind in sala aminti
tă, cei doi au lăsat afară buna 
cuviință. Au acostat, au jignit și 

■ chiar au lovit citeva fete, care 
le-au refuzat modul grosolan de 
a le invita la dans. Sala de 
dans a devenit ringul scanda
lului provocat de ei. Pentru că 
asemenea „joc“ nu este îngă
duit, cei doi urmează să execu
te trei luni de închisoare con
travențională. conform Decretu
lui nr. 153/1 170. Cum s-ar zice, 
acum dansează după propria 
lor... muzică.

CU TREBURI 
ÎN BUCUREȘTI

Vom vedea, cu ce treburi se 
îndeletnicea Maria Herțeanu din 
Bacău. După ce-și încetase ac
tivitatea la ICRAL Giulești, a- 
costa bărbați, „asigurîndu-și“ 
astfel existența. Pe M. M. l-a 
„dat gata“ cu o aruncătură de 
ochi. Cetățeanul, venit și el nu 
se știe cu ce treburi prin Bucu
rești, s-a oferit să-i țină com
panie. Mai ales că avea și ceva 
bani. Profitind de naivitatea și 
neatenția „gazdei" sale, invita
ta i-a sustras din buzunar suma 
de 1 400 lei.

Depistată și reținută pentru 
cercetări la Circumscripția 14 
Miliție, susnu-mita așteaptă să 
vadă cu. ce „treburi“ se va ocu
pa de acum încolo. Cit despre 
naivul „provincial“...

PRINS
Simțea că i se usucă gltlejul. 

Norocul i-a scos in cale bufetul 

„Oltul“ din Petroșani. Cum se 
închisese demult, a spart vitri
na și a pătruns înăuntru. Cind 
au venit lucrătorii de miliție. 
Nicolae Bungu (din comuna Ro
șia de Secaș, județul Alba, nein- 
cadrat în timpul muncii) încer
ca să fure bani și băuturi al
coolice. Sosiți la timp, lucrăto
rii miliției din Petroșani i-au 
potolit... setea.

TOVARĂȘI DE DRUM
Cind s-au văzut cu mașină 

proprietate personală. Alexan
dru Zlătaru (șofer, 27 ani) și 
Căldăruță Imbrea (fără ocupa
ție, 20 ani), din comuna Recaș, 
județul Timiș, au găsit și mij
locul să ciștige mai ușor un 
ban, oferindu-se să transporte 
cu preț „ca la tren" pe călăto
rii de ocazie. Deplasîndu-se de 
la Cluj-Napoca spre Timișoara, 
împreună cu niște asemenea pa
sageri, la Arad le-a cerut pla
ta. Mai bine zis, au luat de la 
ei, folosindu-se de forță, obiecte 
de uz personal și banii pe 
care-i aveau asupră-le. Pentru 
infracțiunea de tîlhărie cei doi 
și-au primit răsplata. Dar între
barea: „Cu cine mergem la 
drum“ trebuie să și-o pună, 
pentru mai bună siguranță, toți 
cei ce apelează la autostop.

Rubrică realizată de 
VASILE RĂVESCU

FRONT LARG ACȚIUNILOR 
DE PRIMĂVARĂ

IERI ÎN CAPITALĂ

Activitățile desfășurate ieri 
in toate localitățile vilcene au 
iniheiăt' „Săptămina pomicultu
ra“ cu cea. mai amplă mobili
zare de forțe. Pretutindeni, in 
orașe și localități urbane, tinerii 
s-au alăturat gospodarilor, lu
crătorilor din I.A.S. și țăranilor 
cooperatori, care au ieșit atît in 
livezile de pomi, in grădinile 
de legume, cit. și la operațiunea 
generală de înfrumusețare a lo
calităților. în parcurile munici
piului Rm. Vilcea, de-a lungul 
arterelor de circulație, la porțile 
orașului, organizațiile U.T.C. 
și-au delimitat locul de acțiune, 
intrecindu-se intre ele. Intrarea 
de nord a revenit elevilor de la 
Liceul energetic, zona cartieru
lui Traian celor de la Liceul 
pedagogic, Grupul școlar auto 
și Grupul școlar de chimie. In 
parcurile naturale Capela, Cetă- 
țuiă. Zăvoi, organizațiile U.T.C. 
de la ..Forestier“ și lucrătorii 
Cicolului Silvic au animat și 
coordonat întreaga activitate. 
La Drăgășani — orașul tranda
firilor — a fost plantat un nu
măr impresionant de flori și ar
buști ornamentali, au fost tra
sate noi dimensiuni ale spațiilor 
verzi. în perimetrele modernelor 
construcții social-culturale.

Dar cea mai febrilă activitate 
pe frontul acțiunilor patriotice 
de primăvară se desfășoară in 
sate. Toaleta gospodăriilor, a 
străzilor, a fiecărui pom și co
pac de pe raza localităților a 
redobindit o nouă strălucire 
Comandamentul de îndrumare 
a activității in această „Săptă
mână a pomicultura“ a acordat 
o atenție specială lucrărilor 
specifice la nivelul gospodării
lor individuale. Organizațiile 
U.T.C. de la sate i-au mobilizat 
pe tineri la încheierea tăierilor 
de coroane la pomii din livezile 
proprii, la săpatul și văruitul 
lor. la sădirea puieților pentru 
completarea spațiilor.

în comunele Mihăești, Pău- 
Șești-Măglași, Băbeni. Căză- 
nești, ca să oferim doar aceste 
citeva exemple, tinerii local
nici, muncitori la unitățile in
dustriale vilcene. au participat 
alături de părinți, fie la îngri
jirea livezilor proprii, fie la

Proba fără greș
(Urmare din pag. I)

Tinărul Marin Lungu a pătruns 
in acest mediu tocmai cînd 
uzinele trecuseră în proprieta
tea muncitorilor. Cind aceștia 
trebuiau — doar prin propriile 
lor forțe — să le facă să pro
ducă, la noile nevoi ale unei 
societăți în plină expansiune. La 
19 ani, pe umerii săi, încă plă- 
pînzi, apăsa o parte din această 
mare răspundere a comuniștilor. 
Era muncitor necalificat, ab
solvise de-abia citeva clase, dar 
se considera unul dintre cei da
tori să transforme „Semănătoa
rea“ în moderna întreprindere 
de mașini agricole de azi. A în
vățat. „Moșul“, cum îi spuneau 
în glumă colegii de la Institu
tul politehnic, s-a zbătut la 30 
de ani cu cunoștințe acumulate 
in graba liceului seral, cu no
țiuni nou introduse în școli, 
care îi erau cu totul necunos
cute. în primii ani, mărturisește, 
a fost adesea bintuit de gindul 
renunțării. Dar. știa că in uzină 
era așteptat, că nu putea să în
șele încrederea oamenilor. Ca 
inginer a condus ateliere impor
tante — prelucrări mecanice, 
prototipuri, azi — metrologie. 
Cînd timpul îi acordă răgazul 
unei priviri înapoi, are satisfac
ția să vadă că „se cunoaște pe 
unde a trecut“ — a introdus 
dispozitive care se folosesc și 
azi, a format oameni. Oameni 
care au devenit, la rîndul lor 
„baza întreprinderii“. Biroul 
comunistului Marin Lungu este 
încărcat de cărți, de reviste. 
Inginerul continuă să învețe. Și 
îi învață și pe alții.

— Cînd am absolvit faculta
tea, am fost solicitat să predau 
citeva ore la școala profesională 
a uzinei. De atunci, pricit timp 
mi-ar răpi sarcinile de produc
ție. îmi păstrez o clasă sau 
două. Mi se pare minunat să 
iau în primire niște copii, la 
primul lor contact cu industria, 
și să-i formez așa cum trebuie, 
să muncesc apoi cu ei în sec
ții. să-i îndrum către școli, fa
cultăți.

In orice secție ar intra, ingi

cele ale cooperativelor agricole 
de producție unde familiile lor 
dețin loturi in acord global. Dar 
această atentă îndrumare din 
partea comandamentului amin
tit, a Comitetului județean Vil-, 
cea al U.T.C., mai cu seamă, se 
datorește faptului că jumătate 
din fondul pomicol vîicean se 
află in gospodăriile individuale. 
„Avînd în vedere acest, fapt, ne 
spune tovarășul Constantin Ful- 
ga, președintele Consiliului ti
neret sătesc, Comitetul jude
țean U.T.C. și Direcția agricolă 
au organizat concursuri profe
sionale și cursuri de pregătire 
pentru meseria de pomicultor, 
ultimele, absolvite de către 64 
tineri din satele vilcene.

Tot ieri, s-a lucrat cu spor în 
pepiniere. Și mai ales in pepi
nierele pomicole școlare. Ast
fel, la Stoenești s-au scos nucii 
din pepiniera școlii generale și 
s-au plantat in livezi sau pe șo
sea, în aliniament. De reținut 
că in această primăvară, „ac
țiunea nucul“ s-a soldat cu în
ființarea a noi plantații la uni
tățile C.A.P. Mat.eești, Alunii 
și Frincești. în total — 15 hec
tare. La Stoilești, pe lotul școlii 
generale, ființează o pepinieră 
de pruni pe 0,6 hectare. O nouă 
acțiune de plantare s-a declan
șat duminică în vederea extin
derii dudului pentru produce
rea viermilor de mătase. în co
muna Roșiile tinerii au execu
tat gropile pentru plantarea du
zilor in masiv, pe 70 hectare. 
Intenția organizației U.T.C. este 
să creeze și aici o pepinieră 
pentru asigurarea materialului 
sădltor. Comunele Zătreni. Te- 
toiu și Livezi formează o zonă 
de tradiție in creșterea viermi
lor de mătase. Planul economic 
al județului privind producerea 
viermilor de mătase se concen
trează aici.

Amintind și lucrările la plivi- 
tul și rărltul căpșunilor, in so
larii, in grădinile de legume, 
etc. completăm un tablou al 
rii-uncii entuziaste a tinerilor 
vilceni pe cel dinții front, al 
primăverii. Denumirea ofensi
vei lor — hărnicia.

V. RĂVESCU

nerul este întîmpinat de zîmbe- 
tele foștilor elevi, unii au de
venit maiștri, alți — la rîndul 
lor ingineri, alții — pe cale să-și 
obțină diploma, sub conducerea 
fostului dascăl de la școala pro
fesională. Stau de vorbă cu cîți- 
va dintre ei. îmi mărturisesc că 
nu le-a fost prea ușor, că au 
fost momente cind se hotărîseră 
să renunțe. Atunci s-au trezit 
(nu își dau nici azi seama de 
unde afla !) cu inginerul, care a 
pornit de la patru clase, cind 
blînd, cind furios, dar mereu cu 
aceeași forță de convingere în 
glas.

— Pentru mine, e impor
tant felul în care am mun
cit și am învățat. Cum mi-aș 
putea permite să fac observație 
cuiva că a rămas în urmă cu 
meseria, dacă la rîndul. meu 
n-aș tine pasul cu noul ? Cum 
să-i formez pe învățăceii mei, 
ca tineri comuniști, cum să le 
explic că datoria lor este să 
pună umărul acolo unde e mai 
greu, unde e nevoie de abnega
ție, de spirit de sacrificiu, de 
efort creator — dacă eu m-aș fi 
strecurat intr-un ungher liniș
tit ? Cum să-i conving că un 
comunist nu se lasă niciodată 
înfrînt, cit de grele ar fi ob
stacolele. dacă viața mea n-ar fi 
însumat lupte, reușite, dar și 
înfrîngeri ?

întîi i-am ascultat vorbind. Și 
am încercat să aflu de unde vine 
forța de convingere a unor 
vorbe obișnuite. Pornind de la 
cuvintele puține, am căutat să 
cunosc oamenii și astfel am 
descoperit, sub fiecare dintre 
vorbe, baza temeinică a fapte
lor. Anica Tudor si Marin Lun
gu sint doi oameni obișnuiți, doi 
comuniști ca atiția alții, care, 
conștient! de calitatea și meni
rea lor și-au construit propria 
personalitate ca o deplină con
cordantă între aspirație, vorbă 
și faptă. Rostind vorbe, care nu 
sint decît ecoul propriilor lor 
fapte, oferindu-și propria viață, 
deschisă ca o carte, acești oa
meni cresc in jurul lor oameni, 
acești comuniști formează in 
jurul lor comuniști.

Peste 3 000 de elevi, studenți 
și tineri muncitori din Capitală 
au luat startul ieri, in împreju
rimile Stadionului tineretului — 
avînd ca punct de plecare și de 
sosire Bulevardul Mărăști, în 
dreptul Spitalului C.F.R. nr. 2 
— la „Crosul primăverii“ (faza 
pe municipiu), organizat de Co
mitetul municipal București al 
U.T.C., în colaborare cu 
C.M.E.F.S., Comitetul municipal 
de Crucea Roșie și Comitetul 
municipal al Organizației Pio
nierilor. Au fost stabilite urmă
toarele trasee : la fete, pentru 
categoriile 11—13 ani și 14—17 
ani — 600 m ; pentru categoria 
17—19 ani — 800 m ; pentru ca
tegoria peste 19 ani — 1 000 m ; 
la băieți, pentru categoria 11— 
13 ani — 700 m ; pentru catego
ria 14—17 ani — 800 m ; pen
tru categoria 17—19 ani — 
1 000 m și pentru catego
ria peste 19 ani — 1 500 m. 
Probele au arătat dorința și 
bucuria tinerilor de a-și arăta 
calitățile fizice într-o întrecere 
de rezistență, oferind celor pre- 
zenți prilejul de a asista la un 
spectacol atractiv, de o frumoasă 
ținută sportivă, ce s-a constituit 
in intîia sărbătoare a sportului 
de masă din acest început de 
primăvară. Iată, acum, numele 
cîștigătorilor în ordinea catego
riilor amintite mai sus : fete — 
Adriana Mustață — munci

ACTUALiTATEÂ IPE SCWT ® ACTUALITATEA P>E SCTOT
RUGBI: 0 etapă cu 

scoruri normale
O inițiativă lăudabilă — cu

plajul de ieri, din Capitală, de 
pe terenul din Parcul Copilului. 
Dar, din păcate, am văzut prea 
puțin rugbi. în primul joc, 
STEAUA a avut ca partener 
tinăra echipă din Gura Humo
rului, MINERUL. Au cîștigat, 
normal, gazdele cu 38—15, deși 
steliștii au fost, uneori, stopați 
in avintul lor de arbitrul Con
stantin Popescu, care, din nepri
cepere, credem noi, a fluierat 
anapoda, fragmentind jocul, în 
detrimentul spectacolului. A 
doua partidă a cuplajului. GRI
VIȚA ROȘIE — DINAMO s-a 
încheiat cu un scor egal 3—3. 
Punctele au fost înscrise de Con
stantin (Dinamo) și Simion 
(Grivița roșie) din lovituri de 
pedeapsă. Scarlat însă a ratat o 
victorie a grivițenilor cind la 
10 m de buturi a pasat... în bra
țele unui jucător dinamovist. îri- 
tilnirea, mai mult o partidă de 
rutină, a sclipit in două-trei 
șarje mai fierbinți, restul... Unde 
sint partidele de altădată dintre 
grivițeni și dinamoviști ?

Rezultatele etapei a IlI-a. SE
RIA I. Farul — Gloria 36—7, 
C.S.M. Sibiu — Rulmentul Bîrlad 
12—3, Steaua — Minerul Gura 
Humorului 38—15 și T.C. Ind. 
Constanța — Sportul Studențesc 
0—3. în clasamentul seriei con
duc in continuare la egalitate de 
puncte FARUL și SPORTUL 
STUDENȚESC, cu 27 puncte. 
SERIA A II-A. Agronomia Cluj-

DRUMUL SPRE AURUL OLIMPIC
(Urmare din pag. I)

lumea prin evoluțiile ei de o 
mare virtuozitate și prin rezul
tatele pe care le obține. Susți- 
nind, recent, meciuri în S.U.A., 
Canada și R.F. Germania, cu 
selecționatele acestor țări apoi, 
zilele trecute, în sala Floreasca, 
în compania formației Olandei, 
in vederea calificării acestor 
echipe la Olimpiadă, campioana 
absolută, a Europei a stirnit. din 
nou admirație, atît in rîndurile 
spectatorilor, cit și ale specialiș
tilor care i-au acordat note ce 
constituie un record nemaiintil- 
nit : ea a. obținut de 15 ori nota 
maximă. Desigur, aceasta ne dă 
speranțe pentru confruntarea de 
elită de la Montreal. Pe această 
temă am avut, cu antrenorul ei, 
Bela Karoly, și cu protagonista 
J. O. din Canada, o scurtă dis
cuție, pe care o reproducem 
pentru cititorii noștri, firește, 
interesați, ca și noi, să cunoască 
gindurile și programul de 
viitor ale celor care ne pot asi
gura un mare succes la cea mai 
mare și mai prestigioasă între
cere : Jocurile Olimpice.

— V-afi întors, recent, din- 
tr-un turneu victorios : cu ce 
impresii și concluzii ?

BELA KAROLY : A fost un 
turneu lung și greu. A durat o 
lună plină. Ce-ași putea să spun:

3000 ile tineri la „Crosul primăverii“

toare (sectorul 7), Florica 
Manea (Liceul mecanic nr. 
10 — sectorul 4), Corina Că- 
tălinoiu (Liceul electrotehnic, 
sectorul 4), Nicoleta Hodeanu

Napoca — Universitatea Timi
șoara 6—9, Grivița roșie — Di
namo 3—3, Vulcan — Știința Pe- 
troșeni 7—37, Politehnica Iași — 
Olimpia 7—4. în clasamentul se
riei conduce DINAMO, cu 27 
puncte.

GABRIEL FLOREA

TENIS DE MASĂ: 

Ediția jubiliară a 
„europenelor"

Peste citeva zile, la Praga se 
va inaugura ediția jubiliară, a 
10-a, a Campionatelor euro
pene de tenis de masă, compe
tiție de amploare care datează 
de 18 ani. Respectiv, prima edi
ție s-a desfășurat, la Budapesta, 
in 1958. cînd echipa feminină a 
României a cucerit titlul de 
campioană continentală. La ac
tuala ediție a „europenelor“ 
și-au anuntat participarea a- 
proape 200 de sportive si spor
tivi cu renume din 26 de țări.

Printre protagonistele con
cursurilor feminine se numără 
și multipla campioană mondială 
și europeană Maria Alexandru, 
care a stabilit un adevărat re
cord de longevitate sportivă, 
fiind prezentă de peste 20 de 
ani în arena internațională, pe
rioadă în care a obținut mai 
multe victorii de prestigiu. A- 
ceastă jucătoare de excepție a 
reușit să cucerească 26 de me
dalii la campionatele mondiale 
și europene, dintre care 11 me
dalii de aur. Să amintim, bună- 

acest turneu a cristalizat și 
consolidat o echipă tinără, cu 
reale perspective de a străluci 
și în viitor. Au excelat Nadia 
Comăneci și Teodora Ungureanu. 
dar sint bucuros că majoritatea 
fetelor au obținut note foarte 
mari în concursuri internaționale 
cu program olimpic. Aceste note 
ridicate evidențiază buna pregă
tire, înalta ținută tehnică, acu
ratețea și dificultatea exerci- 
țiilor. Avem motive de satisfac
ție, cu toate că turneul a în
ceput sub auspiciile unei pre
gătiri încă neterminate —- doar 
de 29 de zile — pentru perioada 
competițională. Dar. contrar pre
vederilor, chiar ale mele per
sonal, turneul s-a dovedit de o 
mare eficiență la capitole care 
ne interesează foarte mult : rea
lizarea unei rutine de concurs, 
a unei forme sportive de înalt 
nivel, și nu în ultimul rind — 
omogenizarea echipei, care vrem 
să se impună tot mai prestigios 
în ierarhia mondială.

— Care a fost punctul de 
senzație al echipei noastre în 
acest turneu ?

— Desigur, evoluția fetelor 
care a impresionat. Vedeta tur
neului a fost Nadia Comăneci. 
Ea a. primit de 6 ori nota 10 în 
Canada, de două ori in S.U.A. 
și de 4 ori in R.F.G. Cea mai 
constantă concurentă a fost Te
odora Ungureanu, care a reali

(Liceul de arhitectură, sectorul 
8) ; băieți — Ion Țigănuș — 
muncitor (sectorul 6), Cristian 
Stan (Liceul mecanic nr. 10, sec
torul 4), Ion Dragomir (Școala 

oară, că a cîștigat trei titluri 
de campioană a lumii la proba 
de dublu fete în 1961 la Pekin. 
1973 la Sarajevo (Iugoslavia) și 
in 1975 la Calcutta (India), pre
cum și un șirag de medalii la 
„europenele“ de tenis de masă 

într-o scurtă convorbire. Ma
ria Alexandru ne-a declarat : 
, în vederea europenelor de la 
Praga m-am pregătit intens, 
fiind dornică să urc, din nou, pe 
podiumul de onoare. Firește, 
întrecerile pe echipe și probele 
individuale se anunță deosebii 
de echilibrate, avînd mai multe 
protagoniste de forțe sensibil 
egale. La concursurile indivi
duale feminine s-au înscris 86 
de jucătoare, . printre care se 
află o serie de sportive valoroa
se, medaliate la ultimele ediții 
ale campionatelor mondiale și 
europene : Zoia Rudnova si Ta
tiana Ferdman (U.R.S.S.), Jill 
Hahmersley (Anglia), Anna 
Christine-Hellmann (Suedia), 
Wiebke Hendriksen (R.F.G.), 
Ilona Uhlikova și Alice Grofova 
(Cehoslovacia). Eu voi concura 
Ia întrecerile pe echipe. îm
preună cu.tinerele jucătoare Li
dia Zaharia și Liana Mihuț, ca 
si la probele de simplu și du
blu fete cu vest-germana
W. Hendriksen“.

Campionatele europene de te
nis de masă vor începe sîmbătă, 
27 martie, cu întrecerile pe 
echipe. Formația feminină a 
României va evolua în prima 
grupă, alături de selecționata 
U.R.S.S., campioana europeană. 
Angliei. Suediei. Poloniei și O- 
landei.

M. LERESCU

zat și ea cea mai mare notă din 
cariera ei —9,95 la birnă. Ca o 
curiozitate — mare senzație a 
făcut și virstă foarte tinără a 
fetelor, cu 2—3 ani mai mică 
decît a echipelor adversare. Cu 
toate că Anca Grigoraș are 18 
ani, media de virstă a echipe: 
noastre este de numai 15,5 ani. 
Nadia a fost definită de presa 
americană ca cea mai bună 
gimnastă a lumii la ora de față. 
Ziarele canadiene scriau că este 
și va fi imbatabilă în următoa
rele concursuri,

— Nu vi se pare că arbitrii au 
fost prea generoși ?

— In toate concursurile de ca
lificare notele sint ceva, ceva 
mai mari, deoarece echipele 
care urmăresc promovarea își 
caută partenere foarte puternice, 
cum a fost cazul nostru, ca în 
compania lor media generală să 
fie ridicată.

— Turneul a avut și un efect 
propagandistic, care nu ne 
strică...

— Lucru foarte important 
pentru echipa și fetele noastre 
De ce ? Din păcate contează și 
numele in gimnastică nu numai 
forma și valoarea de moment.

— Acum aveți criterii ceva 
mai precise pentru a aprecia 
care sint șansele noastre la 
J. O. de la Montreal.

— Această echipă tinără, care, 
i-a conturat in cadrul turneului

Foto: GH. CU CU

profesională auto, sectorul 8), 
Constantin Popescu (student, 
sectorul 6).

ILIE DOBRE

FOTBAL: Rezultatele 
diviziei B

SERIA I. Viitorul Vaslui — 
F. C. Brăila 1—1, Gloria Bu
zău — C.S. Botoșani 3—1, Vic
toria Tecuci — S.C. Tulcea 
4—1, F.C.M. Galați — C.S.U 
Galați 1—1, Celuloza Călărași
— C.S.M. Borzești 2—1, Petro
lul Ploiești — Prahova Ploiești 
3—0, C.S.M. Suceava Cimen
tul Medgidia 2—1, Unirea Foc
șani — Ceahlăul P. Neamț 
1—0. C.F.R. Pașcani — Metalul 
Plopeni 2—1.

SERIA A II-A. Minerul Mo- 
tru —F.C.M. Giurgiu 4—0, Me- 
trom Brașov — Tractorul Bra
șov 0—2, Metalul Mija — Ni- 
tramonia Făgăraș 1—1, Pro
gresul București — Metalul 
București 1—0, C.S. Tîrgoviște
— Dinamo Slatina 2—0, Voința 
București — Autobuzul Bucu
rești 1—0, Automatica Alexan
dria — Chimia Rm. Vilcea 2—1, 
Chimia Tr. Măgurele — Stea
gul roșu Brașov 1—0. Electro- 
putere Craiova — S.N. Oltenița 
3—0.

SERIA A III-A. Șoimii Sibiu
— U.M. Timișoara 3—0, C.F.R. 
Timișoara — Minerul Moldova 
Nouă 2—0, F.C. Baia Mare — 
Sticla Turda 0—0, Gaz metan 
Mediaș — C.LL. Sighet 2—1, 
Ind. sîrmei C. Turzii — Rapid 
Arad 4—0, Corvinul Hunedoara
— Victoria Călan 2—0, Meta
lurgistul Cugir — Dacia Orăștie 
1—0, Unirea Tomnatic — Mure
șul Deva 1—1, Victoria Cărei — 
Gloria Bistrița 2—1.

întreprins, mai are încă posibi
lități suplimentare de a se im
pune și mai categoric, pentru că 
există in țară alte citeva ele
mente foarte valoroase. Fără in- 
doială, echipa va obține la 
Olimpiadă un rezultat bun ce 
se va concretiza, după previzi
unea mea, pe unul din cele 3 
locuri pe podium, iar la indivi
dual compus, cuplul Comăneci— 
Ungureanu v:t fi, fără discuție, 
în fiecare finală olimpică pe 
aparate.

— Succesul va fi mai sigur 
dacă, pe lingă ceea ce se cu
noaște, echipa, fetele noastre vor 
prezenta in program elemente 
noi. care să surprindă asistenta, 
să întreacă așteptările specialiș
tilor atît de exigenți în aseme
nea împrejurări.

— O să oferim surprize, altfel

------- Pregătirile -------  
lotului național de fotbal

în vederea partidei de miercuri, cu echipa olimpică a Fran
ței, ieri pe stadionul „23 August“ din Capitală, lotul național 
de fotbal a susținut un meci de verificare cu echipa de tineret- 
speranțe a Rapidului, întărită cu jucătorii feroviari care n-au 
fost selecționați in loturi printre care : Neagu, Bartales. Niță, 
Pop, Marin Stelian. Prin această partidă antrenorii Ștefan 
covaci și Cornel Dragușin și-au propus să realizeze omogeni
zarea, o cit mai bună ^circulație și păstrare a mingii, schimbare 
a jocului dintr-o zonă in alta, daca e vorba de aglomerație, 
ofensiva cu întreaga echipă împotriva dispozitivului de apărare 
al adversarilor, finalizarea prin combinații simple. Cam aceste 
idei au reieșit din prestația de pe teren. Formația aliniată in 
prima repriza : Răducanu, Cheran, Dinu, Sameș, Hajnal, Boloni, 
Dumitru, lordănescu, Lucescu, D. Georgescu, Kun. în repriza a 
doua au fost operate următoarele schimbări: Iorgulescu l-a 
schimbat pe Răducanu, Anghelini pe Cheran. S. Gabriel pe Sa
meș. Romilă pe lordănescu, Crișan pe Lucescu, iar Kun l-a în
locuit pe Georgescu, postul de pe aripa stingă ocupîndu-1 Zamfir.

In general echipa s-a mișcat bine, in prima repriză ceva mai 
lejer, iar în repriza secundă a exercitat, la cererea antrenorilor, 
un presing susținut, doar spre final a cedat inițiativa, adversa
rului. apărarea mai ales, care a permis marcarea a două goluri 
in ultimele 10 minute prin Neagu și Stanca. Rezultatul final 
4—2 (1—0). Autorii golurilor înscrise de lot — Lucescu și Du
mitru de 3 ori, unul din penalti. (C. V.>.

CROSUL BALCANIC
Pe un timp nefavorabil (ză

padă și frig) duminică s-au des
fășurat la Sumen întrecerile ce
lei de-a 21-a ediții a crosului 
balcanic. Reprezentanții Româ
niei au avut in general o com
portare frumoasă obținînd 4 
titluri de campioni ai balcanilor, 
în proba rezervată senioarelor 
(2 000 m) atleta româncă Natalia 
Mărășescu a terminat învingă
toare cu timpul de 6’38”. Proba 
junioarelor (1 000 m) a fost do
minată de reprezentantele Româ-

NĂSTASE DIN NOU VICTORIOS 
ÎN FAȚA LUI CONNORS

Turneul internațional de tenis 
desfășurat în orașul Californian 
La Costa sub egida I.P.A. (Inde
pendent Players Association) 
s-a încheiat cu un frumos suc
ces al jucătorului român Ilie 
Năstase, care l-a întrecut în fi
nală cu 4—6, 6—0, 6—1 ne cu
noscutul campion american 
Jimmy Connors. Aceasta a fost 
cea de-a doua victorie obținută 
în acest sezon de Ilie Năstase 
in fata asului american.

După cum transmit agențiile 
internationale de presă, cu ex
cepția primului set. partida a 
fost la discreția tenismanului 
român al cărui joc strălucit a 
entuziasmat pe cei peste 5 000 
de spectatori prezenți ]a finală. 
După ce a pierdut la mare lup
tă primul set. în următoarele

C.M. DE HOCHEI - GRUPA B
Aseară la Aarau, în campio

natul mondial de hochei pe 
gheată (grupa B) echipa Iugo
slaviei a învins cu' scorul de 
5—2 (3—1, 1—0. 1—1) selecțio
nata României. Cele două punc-

NADIA COMĂNECI

nici nu se poate. în acest tur
neu, din punct de vedere tactic, 
n-am vrut să epuizăm arsenalul 
tehnic a.1 sportivelor. Pregătim 
elemente noi, de mare dificul
tate, elemente care vrem să aibă 
efect de surpriză la J. O.

— Ce program aveți in conti
nuare 7

NADIA COMĂNECI : Ne pre
gătim. cu multă atenție, după 
un program minuțios. In ce mă 
privește vreau ca șiragul de 
medalii să-l completez cu altele 
noi și tot mai prețioase. Am 
fost invitată să particip la „Cupa 
Americii“, organizată între 25— 
27 martie, cu prilejul bicente
narului Statelor Unite. Colega 
mea. Teodora Ungureanu, va 
concura in Anglia la tradițio
nala „Cupă a campionilor“ ’ pe 

niei clasfete în ordine pe primele 
3 locuri ! Antoaneta Iacob — 
3H6’’6/10 ; Elena Nichita — 
3’18”5,10 și Genoveva Modiga 
— 3’19”8/10. Pe echipe victoria 
a revenit formației României. 
De asemenea, la juniori (4 000 
m) echipa României s-a clasat 
pe primul loc. în proba rezer
vată senioarelor, care a avut loc 
de-a lungul a 10 000 m victoria 
a fost repurtată de atletul turc 
Mehmet Yurdadun in 31’27”. 
Ilie Floroiu (România) s-a cla
sat pe locul 4 cu 31’58”8/10.

două seturi Ilie Năstase a avut 
o extraordinară revenire, domi- 
nindu-și net tinărul partener. 
Principalele atuuri ale campio
nului român au fost serviciul 
puternic (a realizat 9 „ași“, fată 
de unul singur realizat de ame
rican) și retururile sale precise, 
care l-au pus în vădită dificul
tate pe Connors. ’

După meci. Jimmv Connors a 
declarat : „Ca și în finala de la 
Salisbury, cind m-a învins în 
trej seturi, Ilie Năstase a jucat 
astăzi foarte bine. I-a reușit 
majoritatea loviturilor, astfel că 
victoria sa este pe deplin meri
tată“.

Scorul Intilnirilor Năstase- 
Connors este acum 11—7 in fa
voarea tenismanului român.

te ale hocheiștilor români au 
fost realizate de Pană și Cos- 
tea. Astăzi, echipa României are 
zi de odihnă, urmînd ca marți 
să întîlnească formația Olandei.

care am tiștigat-o eu, anul tre
cut. La începutul lunii mai, in- 
tîlnim la. Paris echipa Franței, 
tot pentru calificarea gazdelor 
la Olimpiadă. Urmează cam
pionatele internaționale ale 
României, la Bacău, unde dorim 
să oferim publicului nostru drag 
un program cu multe noutăți. 
Luna iunie va fi luna de pre
gătire și încercare a exercițiilor 
noi pe care le pregătim pentru 
Olimpiadă.

— Ce crede eleva Nadia Co
măneci despre sportiva Nadia 
Comăneci ?

— Deși am un program foarte 
încărcat, învățătura și pregătirea 
materiilor pentru școală mă 
preocupă în egală măsură. Dar 
am de îndeplinit o promisiune : 
după ce am fost cea mai bună 
din Europa, mă voi strădui să 
fac tot ce pot, să devin, in iulie, 
la Montreal, cea mai bună din 
lume. Un sportiv adevărat tre
buie să fie. neapărat, campion 
olimpic. Vreau ca prin rezulta
tele mele să contribui la gloria 
sportului românesc.

Nadia Comăneci este, cum 
știm, un talent excepțional, du
blat de o ambiție rar întîlnită ; 
antrenorul ei, Bela Karoly, este, 
la rîndul lui, un tehnician și un 
pedagog cu o aleasă vocație : 
perseverind pe drumul muncii 
fără răgaz și^ al modestiei ce-i 
caracterizează, ei vor ajunge, 
sigur, cu „echipa de aur“ 'in 
virful piramidei gimnasticii 
mondiale, acolo unde strălucește 
aurul performanței olimpicei'



Opinia publică elenă a primit cu interes 
apariția la Atena a volumului:

„România în fața viitorului"
’S
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în editura „Pyghi“ din Atena a apărut 
recent volumul „ROMÂNIA ÎN FAȚA 
VIITORULUI“. Cartea cuprinde textul 
Programului Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate si înaintare a României 
spre comunism.

în nota introductivă din partea editurii, 
scriitorul Kostas Valetas, sub îngrijirea că
ruia a fost publicat volumul, subliniază sem
nificația editării „acestui text valoros, care 
are proporții de cartă și de crez ideologic“. 
„Editarea acestei cărți capătă dimensiuni 
deosebite astăzi, cînd popoarele balcanice do
vedesc că pot să colaboreze și să stabilească 
între ele relații de bună vecinătate, prietenie 
și colaborare“, scrie Kostas Valetas. „Acest 
document cuprinde obiectivele poporului 
frate român, de care ne leagă atîtea eveni
mente ale trecutului nostru comun, efortul 
său pentru un viitor mai bun, mai drept, 
mai fericit“.

Prefața cărții este semnată de Ilias Iliou, 
președintele E.D.A.. care, referindu-se la 
Programul Partidului Comunist Român, re
levă că acesta a fost elaborat pe baza îmbi
nării experienței istorice a poporului român 
și a mișcării muncitorești din România, este 
întemeiat pe o analiză clarvăzătoare și lim
pede a datelor vieții românești. La discutarea

proiectului de program, timp de mai multe 
luni înainte de Congresul al Xl-lea, au par
ticipat toate păturile poporului român. „Pro
gramul poartă — subliniază prefațatorul — 
amprenta vie a contribuției și experienței 
personale a președintelui Nicolae Ceausescu“.

Făcînd o trecere in revistă a ideilor care 
domină activitatea politică a șefului statului 
român, autorul prefeței scoate in evidentă 
aportul său definitoriu la apropierea și înțe
legerea între statele balcanice. Ia construirea 
edificiului păcii în Balcani. în acest context 
este reliefată contribuția președintelui Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea și promovarea ra
porturilor. dintre România și Grecia, indife
rent de sistemele social-politice ale acestor 
țări, ridicînd astfel Ia un nivel calitativ su
perior tradiționalele relații de prietenie și 
colaborare între popoarele român și elen.

Așa cum se arată în nota editurii, apariția 
volumului „România în fata viitorului“ 
„coincide cu prima vizită în Grecia a mesa
gerului păcii și colaborării internaționale 
Nicolae Ceaușescu, care este nu numai șeful 
statului român, dar, în același limp.o perso
nalitate de prestigiu pe plan mondial. De 
aceea, cartea constituie, totodată, un călduros 
„bun venit“ adresat președintelui Republicii 
Socialiste România, o Urare pentru dezvol
tarea și întărirea pe mai departe a relațiilor 
prietenești dintre Grecia și România“.

Congresul Partidului Comunist German
și-a încheiat lucrările

Delegația P. C. R. s-a întîlnit cu membri
ai conducerii P. C. G.

TE r dc drum

Declarații elogioase la adresa României,

a președintelui Nicolae Ceaușescu
în seara zilei de vineri, la Ambasada 

României din Atena a avut loc prezentarea 
oficială a volumului, care a prilejuit o caldă 
manifestare a relațiilor bune, prietenești din
tre cele două țări și popoare. Au participat 
personalități de seamă ale vieții politice 
elene, deputați. oameni de cultură si artă, 
ziariști. A fost prezent ambasadorul tării 
noastre la Atena, Ion Brad.

Au luat cuvîntul reprezentanți ai tuturor 
partidelor politice grecești, care au reliefat 
semnificația apariției în limba greacă a vo
lumului „România în fața viitorului“, expri- 
mindu-și totodată satisfacția față de apro
piata vizită a președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Ilias Iliou, președintele E.D.A.. a declarat, 
intre altele : „M-au impresionat profund 
personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
fermitatea cu care promovează ideile colabo
rării intre popoare. M-a impresionat, de ase
menea, dorința sa de a se intensifica in con
tinuare relațiile greco-române, aflate deja la 
un nivel deosebit de dezvoltat, în contextul 
politicii de pace, prietenie și colaborare în 
Balcani și, în general, al eforturilor pentru 
pace în Europa și în întreaga lume, pentru 
lichidarea focarelor de încordare și conflict. 
Linia fundamentală a politicii românești — 
a subliniat vorbitorul — este promovarea 
cauzei păcii mondiale și rezolvarea litigiilor 
dintre state prin mijloace pașnice, potrivit 
principiilor Cartei O.N.U. Președintele Româ
niei apreciază că toate statele, inclusiv cele 
mici și mijlocii, trebuie să-și aducă contri
buția la rezolvarea marilor probleme inter
naționale. Iată de ce consider că președintele 
Nicolae Ceaușescu este un conducător lu
minat al poporului său și un prieten al 
Greciei“.

„Am avut marea bucurie, fericirea aș spu
ne, să-l cunosc personal pe președintele 
României — a arătat Andreas Paoandreu. 
președintele P.A.S.O.K. — și trebuie să re
cunosc că este una dintre cele mai remar
cabile personalități ale epocii noastre. Nu 
numai pentru că este un om al ideilor, ci 
pentru că este, în același timp, marele reali
zator al schimbărilor socialiste din tara sa și, 
totodată, exponent al năzuinței tuturor po
poarelor oprimate pentru independență națio
nală și pace. Contribuția sa la pacea balca
nică. la lupta pentru independentă face din 
Nicolae Ceaușescu un simbol“.

Ghiorghios Bakatselos, fost ministru, depu
tat din partea partidului guvernamental Noua 
Democrație, a spus : „Poporul grec manifestă 
un imens interes pentru tot ceea ce privește 
România prietenă și vecină, iar volumul 
apărut reprezintă încă o dovadă a sentimen
telor călduroase de prietenie și stimă pe care 
le nutrim fată de poporul României. Recent, 
am avut satisfacția să vizitez. în fruntea unei 
delegații parlamentare a partidului Noua 
Democrație, frumoasa și ospitaliera Românie 
și am, fost impresionat de marele progres 
realizat in toate sectoarele. Intr-o perioadă 
de timp relativ scurtă, ea a reușit să devină 
un stat modern, cu o puternică structură in
dustrială, cu o agricultură și un comerț inter
național care se dezvoltă rapid. Toate aces
tea sînt mari înfăptuiri, care atrag admira
ția și aprecierea întregii lumi. în timpul vizi

tei noastre în România, ni s-a făcut marea 
cinste de a fi primiți de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Am admirat amploarea gindirii 
sale, claritatea cu care își formulează punc
tele de vedere atit asupra marilor probleme 
internaționale, cit și asupra relațiilor dintre 
cele două țări ale noastre. Președintele 
Nicolae Ceaușescu este intr-adevăr una din 
c'ele mai mari personalități ale epocii noas
tre“.

în cuvîntul său, Ghiorghios Mylonas. se
cretarul general al Uniunii Centrului Demo
cratic, a spus : „Președintele Ceaușescu vine 
in țara noastră in preajma aniversării revo
luției de eliberare națională a poporului grec, 
de la 1821. Această revoluție a pornit din 
România, unde elenismul prosper de acolo a 
pus primul mina pe arme. în istoria noastră 
nu am avut niciodată litigii cu România. 
România a fost întotdeauna o tară prietenă, 
iar poporul român un prieten pentru Grecia. 
Președintele Nicolae Ceaușescu este un om 
care pentru noi simbolizează foarte multe 
lucruri pe care le avem și. poate, cîteva din
tre cele pe care le dorim. România vede ne
cesitatea colaborării dintre statele mici și 
mijlocii și nu acceptă fată de nimeni să-și 
piardă independența națională și libertatea 
internă“.

„Poporul Greciei și poporul României au 
avut de-a lungul istoriei relații frățești și 
idealuri comune, cum sînt cele ale păcii și 
independenței — a spus Vasilis Efremidis, 
membru al C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia. Salutăm apariția acestei lucrări, care 
coincide cu vizita așteptată a conducătorului 
țării vecine în patria noastră. Putem spune 
că această lucrare, precum și vizita repre
zintă, într-un anumit fel. materializarea unei 
politici pe care de ani de zile partidul nos
tru o promovează și care afirmă necesitatea 
prieteniei, colaborării creatoare între popoa
rele balcanice, pentru ca ele să se poată dez
volta liber și. in același timp, să reprezinte 
un factor al păcii în regiunea în care se 
află“.

„Președintele Nicolae Ceaușescu — a spus 
Leonidas Kyrkos, membru al Biroului Comi
tetului Central al Partidului Comunist din 
Grecia (interior) — este exponentul gindirii 
colective pe care Partidul Comunist Român 
o inspiră în toate domeniile de activitate din 
tara sa. Dar contribuția sa determinantă 
constă în faptul că această gîndire colectivă 
se orientează cu curaj și fermitate spre mer
sul înainte, prin explorarea noilor orizonturi 
ale epocii noastre, acționînd prin inițiative 
neîntrerupte in spațiul politicii, economiei, 
culturii. Politica balcanică a președintelui 
Ceaușescu. parte a concepției mai generale a 
politicii externe românești — care are la bază 
independenta națională și colaborarea inter
națională' — constituie un exemplu al căută
rii neîntrerupte de orizonturi noi pentru pro
movarea păcii și prieteniei între popoare. 
Subliniem cu multă satisfacție că asemenea 
idei rodnice cîștigă teren in întreaga regiune 
balcanică. în această direcție ne consacram 
și noi toate forțele și sîntem fericiți că putem 
scoate în evidență, cu sinceritate, contribuția it 
deosebită a președintelui Ceaușescu“.

Tovarășii Herbert Mies, pre
ședintele P.C. German. Her
mann Gautier, vicepreședintele 
P.C.G., și Karl-Heinz Schroeder, 
secretar al Direcțiunii partidu
lui, s-au 
delegația 
lucrările 
formată 
Trofin; 
Politic 
P.C.R.. 
tetului 
P C.R.. 
al CC.

Delegația P.C.R. a transmis, 
din partea secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. din partea C.C. al 
P.C.R., tovarășului Herbert 
Mies un cald salut prietenesc 
și felicitări pentru realegerea 
sa in funcția de președinte al 
P.C.G., precum și urări de noi 
succese Partidului Comunist 
German.

Mulțumind, președintele P.C.G. 
a rugat delegația să transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
C.C. al P.C.R.. un salut de 
caldă prietenie, iar Partidului 
Comunist Român, poporului 
român, urarea de noi și im
portante succese in opera de 
edificare . a societății socialiste

întilnit, duminică, cu 
P.C.R., participantă la 

Congresului P.C.G., 
din tovarășii Virgil 

membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al 

prim-secretar al Comi- 
județean . Brașov al 

si Ghizela Vass, membru 
al P.C.R.

multilateral dezvoltate în Româ
nia. Tovarășul Herbert Mies a 
evocat cu satisfacție vizita de
legației P.C.G. la București și 
întrevederile avute cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind că 

purtate cu această 
adus o contribuție

discuțiile 
ocazie au 
deosebită la dezvoltarea și adin- 
cirea relațiilor de prietenie și 
solidaritate militantă dintre cele 
două partide.

în capitala R.F.G. s-au în
cheiat duminică lucrările Con
gresului Partidului Comunist 
German. Participanții au apro
bat raportul prezentat de pre
ședintele, partidului și au adop
tat o serie de rezoluții privi
toare la sarcinile partidului în 
perioada următoare. în lupta 
pentru apărarea intereselor ce
lor ce muncesc din R.F.G., pen
tru pace, securitate' și coopera
re în Europa și în lume.

Congresul a ales organele con. 
ducătoare ale partidului.

în funcția de președinte - al 
partidului a fost reales tovară
șul Herbert Mies. iar ca vice
președinte — tovarășul Hermann 
Gautier.

Cuvintul de închidere a fost 
rostit de Herbert Mies.

economice in lume
La Geneva s-a încheiat cea

a Consiliului pentru comerț și _______ , _____  ______
celei de-a IV-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare, care se va ‘ ‘ ’
(Kenya).

de-a VII-a sesiune extraordinară 
dezvoltare, dedicată pregătirii

întruni, în luna mai, la Nairobi

au
și 

de 
a-

Timp de două săptămini 
avut loc intense consultări 
negocieri intre țările in curs 
dezvoltare și cele dezvoltate 
supra problemelor de pe agenda
conferinței. Discuțiile s-au axat 
în principal asupra propunerilor 
„Grupului celor 77“ conținute în 
Declarația și Programul de ac
țiune de la Manila, care vizează 
adoptarea, de către Conferința 
de la Nairobi, a unui ansamblu 
de măsuri concrete în domenii 
specifice ale dezvoltării și co
merțului internațional, de 'natură 
să contribuie la instaurarea unei 
noi ordini economice internațio
nale. Țările în curs de dezvol
tare și-au reafirmat convinge
rea fermă că numai prin așe
zarea relațiilor dintre state pe 
bazd noi, de egalitate și echitate • 
se va putea ajunge lâ eliminarea 
stării de subdezvoltare, la lichi
darea marilor decalaje care le 
separă de statele dezvoltate ale 
lumii.

în timpul sesiunii s-a desprins 
necesitatea adoptării unor mă
suri concrete pentru îmbunătăți
rea condițiilor in care se reali
zează comerțul cu materii prime 
și produse agricole de bază. S-a 
evidențiat, de asemenea, necesi
tatea unei participări mai active 
a țărilor in curs de dezvoltare la 
comercializarea produselor lor 
de export, precum și la industria
lizarea și diversificarea resurse
lor proprii de materii prime. S-a 
apreciat că sporirea ponderii ță
rilor în curs de dezvoltare in 
producția industrială mondială 
de la circa 7 la sută. în pre- 

, zent, la 25 la sută pînă la sfir- 
șitul acestui secol, le-ar permite 
o participare mai largă si efi-

cientă la diviziunea internațio
nală a muncii.

în acest context, a fost subli
niată importanța facilitării acce
sului produselor manufacturate, 
exportate de țările in curs de 
dezvoltare, pe piețele țărilor 
dezvoltate, a îmbunătățirii siste
mului generalizat de preferințe 
vamale, a extinderii tratamen
tului preferențial și la alte do
menii ale relațiilor economice, a 
favorizării transferului de teh
nologie către aceste țări etc.

Un larg Schimb de păreri a 
fost efectuat în legătură cu a- 
doptarea. de către viitoarea 
conferință, a unor măsuri me
nite să amelioreze situația fi
nanciară critică a țărilor in curs 
de dezvoltare. în acest scop, au 
fost avansate propuneri in di
recția reducerii datoriei externe 
a. acestor țări, a sporirii ajutoru
lui financiar pentru dezvoltare 
etc.

Un loc deosebit l-au ocupat, 
.în cadrul lucrărilor Consiliului, 
.dezbaterile pe marginea dezvol
tării cooperării economice și 
tehnico-științifice între țările în 
curs de dezvoltare.. care, după 
părerea secretarului general al 
UNCTAD. „este chemată să 
jogce un rol politic si economic 
major in următorii ani“. Țările 
dezvoltate și-au exprimat spri
jinul pentru promovarea și dez
voltarea unei astfel de coope
rări.

în scopul facilitării adoptării 
de măsuri practice la viitoarea 
conferință, s-a căzut de acord 
asupra continuării consultărilor 
între țări și grupuri de țări. în 
perioada care a mai rămas pînă 
la deschiderea conferinței de la 
Nairobi.

P ămîntul iranian îți 
îngăduie o capti
vantă 
istoria, 
ee se 
tr-un 
multe 

de

intîlnire cu 
o intîlnire 

produce în- 
decor care 
cazuri, cel 
închipuirile

nu este, in 
confecționat 
noastre livrești despre Orient. 
Desigur, există fascinația legen
dei care acoperă fiecare spațiu 
al evenimentelor ce-și poartă 
ecoul prin secole, legendă aso
ciată, uneori, tulburătoarelor 
vestigii care au rezistat furtunii 
timpului, iar, alteori, obligată să 
populeze singură un teren pe 
care trecutul l-a lăsat pustiu. 
Coloanele de la Persepolis des
chid cartea vremii. Marmura și 
piatra permit imaginației să 
traverseze nestingherită epo
cile. La Rey simți nevoia me
ditației. Rey, așezare al cărei 
nume figurează pe inscripțiile 
rupestre din epoca lui Darius și 
a cărei frumusețe, vestită în a- 
ceastă parte a planetei — sălaș 
de civilizație străveche, o elogia 
un geograf din secolul X — în
seamnă o istorie din care n-au 
lipsit nici gloria și nici zbuciu
mul. Furia devastatoare a nă
vălitorilor din secolul XII a 
șters nenumărate urme ale în
depărtatei sale existențe. In vi
trinele muzeelor arheologice, o- 
biectele recuperate reconstituie 
acel timp. Dar Rey. profitind 
de vecinătatea sa cu Teheranul, 
continuă să atragă pe vizitatori 
cu toate că n-a conservat trăsă
turile sale de odinioară. Atrac
țiile actuale sînt de altă natură. 
Ghidurile indeanină pe turiști 
să contemple ritualul finisării 
covoarelor care, de mult timp, 
sint o autentică celebritate în 
lumea întreagă. Este, fără îndo
ială, un tablou pitoresc oferit 
privirilor ineîntate ale oaspeți
lor. dar dincolo de pitoresc tre- 

unui
Chiar 

per-

Reza Șah cel Mare, fonda- 
dinastiei Pahlavi, tatăl 

Cinci de
cenii au trecut de cînd destinul 
Iranului este inseparabil de ac
țiunea înnoitoare a acestei di
nastii. Mausoleul din marmură 
albă, eu linii sobre, evocă un 
moment al istoriei înscris cu 
majuscule în conștiința națio
nală și căruia „anul Pahlavi“,

lui 
torul 
actualului suveran.

IRAN:
Mărturii

ale vremii
prin multiplele sale manifestări, 
îi subliniază profunda semnifi
cație.

storia iraniană nu 
poate fi înțeleasă 
decît din 
tiva unui 
definit 1 
remarcabil

Această tară, care este 
ori mai intinsă decit 
(1 618 000 kmp), care

perspec- 
prezent 

printr-un 
l dina-

buie deslușite virtuțile 
meșteșug devenit artă, 
dacă reputatele covoare 
sane au încetat de a mai fi sur
sa esențială a veniturilor tării, 
chiar dacă Iranul își asociază 
dezvoltarea rapidă zăcămintelor 
sale de „aur negru“, chiar dacă 
s-au produs metamorfoze de 
substanță, acest meșteșug pe 
care oamenii l-au deprins în 
succesiunea necurmată a gene
rațiilor își păstrează vitalitatea. 
Cele cîteva ore rezervate pen
tru Rey trebuie neapărat să in
cludă și un popas Ia mausoleul

mism. 
de trei 
Franța ,--------- —-----
este acoperită pe aproape doua 
treimi de munți și deserturi, 
care cunoaște în diferitele sale 
zone atit arșița nedomolită, cit 
și furia frigului, înregistrează 
constant un progres cert, rit
muri înalte de creștere econo
mică, deschideri largi pe planul 
educației și culturii. Programul 
vast inițiat de Șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr — profunda „Revoluție 
albă“ — are efecte pozitive, vi
zibile cu ușurință. Progresul 
iranian nu se limitează la o va
lorificare superioară a petrolu
lui. Bogăția nr. 1 a țării — pusă 
în slujba poporului ei, deoarece 
exploatarea, prelucrarea și co
mercializarea țițeiului se află 
în întregime in miinile Iranului 
— facilitează o dezvoltare mul
tilaterală. Abadan și faimoasa 
insulă Kharg sînt centri vitali 
ai industriei petroliere. Siderur
gia a devenit o nouă compo
nentă a biografiei Isfahanului. 
Tabrizul își asociază prezentul 
cu construcția de mașini-unelte 
și producția de tractoare. Shî-

razul, orașul lui Saadi și Hafez, 
al versurilor nemuritoare și al 
trandafirilor cu miresme ameți
toare, se transformă intr-o așe
zare industrială. Visurile gene
rației de astăzi a Iranului 
se transcriu in milioane de 
tone de oțel, in producții-record 
în sectoare vitale ale economiei. 
Coșurile de fabrică, halele uzi
nelor, construcțiile moderne îm
bogățesc un peisaj pe care 
timpul și-a depus amprentele. 
Iar ofensiva economică s-a de
clanșat in paralel cu cea socială 
— reforma agrară, combaterea 
analfabetismului, măsurile pen
tru eliminarea unor flagele adu- 
cînd schimbări evidente in con
dițiile de viață ale celor mulți. 
Categoric, pe drumul progresului 
mai trebuie încă înaintat. Dar 
reușitele de pină acum sînt ge
neratoare de optimism.

Ziaristul român, călător Ia 
Teheran. încearcă satisfacția de 
a constata interesul față de dez
voltarea legăturilor dintre po
poarele noastre, aprecierea față, 
de bilanțul pozitiv al unei con
lucrări reciproc avantajoase. De 
pe harta acestei conlucrări amin
tim nume de rezonanță : Tabriz 
(fabrica 
(fabrica 
Rasht 
trial), 
lier) etc. Fiecare convorbire — 
cu oficialități sau cu colegi de 
profesiune, cu specialiști pe șan
tiere sau cu oameni simpli, in 
împrejurări din cele mai diferi
te — a debutat cu sublinierea 
încrederii in prietenia care și-a 
demonstrat durabilitatea și in 
conlucrarea ce a justificat spe
ranțele învestite.

area carte a timpu
lui reprezintă pen
tru iranieni nu 
numai gloria pe 
care au acumu
lat-o în veacuri. 

Marmura de la Persepolis și 
construcțiile ultimului deceniu, 
poezia care a străbătut secolele 
și uzinele care prind contururi 
pe un pămint ce a fost, mereu, 
scenă a istoriei, minunățiile din 
sălile Golestanului și mașinile 
exportate pe Terra — toate a- 
cestea dezvăluie, concludent, pu
terea de creație a poporului ira
nian. popor pentru care viitorul 
se asociază, imposibil de separat, 
cu năzuința dc a atinge obiecti
vele majore ale dezvoltării.

M. RAMURA

de tractoare), Shiraz 
de produse sodice), 

(complexul agro-indus- 
Neka (complexul fores-

Alegerile legislative din Polonia
La. 21 martie, în Polonia s-au 

desfășurat alegerile pentru or
ganul legislativ suprem al țării 
— Seimul, și pentru consiliile 
populare voievodale.

Frontul Unității Poporului — 
care reunește Partidul Munci
toresc Unit Polonez, partidele 
democrat și țărănesc, organiza
țiile de femei și tineret, aso
ciațiile de creație și altele — a 
înscris pe listele sale comune 
numele a 6X1 candidați pentru 
noua legislatură a 
lui. și a peste 9 000 
siliile populare ale 
ievodate.

într-o atmosferă 
a caracterizat desfășurarea

parlamentu- 
pentru con- 
celor 49 vo-

cestui 
viața 
aproape 24 milioane de alegători 
s-au prezentat la urne pentru a 
încredința mandatul unui număr 
de 460 viitori deputați in Seim 
și 6 740 în consiliile populare 
voievodale. Potrivit informați
ilor difuzate de posturile de 
radio și televiziune poloneze, în 
prima jumătate a zilei au votat 
majoritatea cetățenilor. Pentru 
prima dată s-au prezentat 
vot aproape două milioane 
cetățeni care au împlinit vîrsta 
majoratului după ultimele ale-

eveniment de seamă din 
politică a Poloniei, cei

Manifestație consacrată 
inaugurării 

Noului an iranian
în prezența șahinșahu-lui Mo

hammad Reza Pahlavi Àrya- 
mehr, in orașul iranian Rey de 
lingă Teheran, a avut loc. du
minică, o 
consacrată 
iranian — 
marchează
versare a dinastiei Pahlavi. 
nifestatia s-a desfășurat 
Mausoleul lui Reza Șah 
Mare, fondatorul dinastiei Pah
lavi, cu participarea a peste 
12 000 persoane. .

mare manifestație 
inaugurării Noului an 
Anul Pahlavi, 
cea de-a 50-a

la 
de

care 
ani- 
Ma- 

la 
cel

Angola a respins condițiile 
de retragere a trupelor 

sud-africane de pe teritoriul 
angolez

COMUNICAT 
AL BIROULUI POLITIC 

AL M.P.L.A.

Biroul Politic al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei (M.P.L.A.) a respins „orice 
condiție sau garanție impusă de 
Africa de Sud pentru a-și re
trage trupele din teritoriul an
golez“ — se arată într-un co
municat publicat la Luanda, re
luat de agenția France Presse.

Acuzînd guvernul rasist de la 
Pretoria că „încearcă să justi
fice intervenția sud-africană în 
Angola prin necesitatea de a 
apăra complexul hidroelectric 
de la Cunene“, M.P.L.A. afirmă 
că „Republica Populară Angola 
nu poate accepta nici o condiție 
de garanție impusă de Africa 
de Sud pentru a-și retrage tru
pele dintr-o parte a teritoriului 
angolez pe care-1 ocupă ilegal“.

Guvernul sud-african — se a- 
rată în comunicatul Biroului Po
litic al M.P.L.A. — cere, ca o 
condiție prealabilă retragerii 
forțelor de la Cunene. asigurări 
că instalațiile acestui complex 
nu vor fi distruse și ca M.P.L.A. 
să nu refuze să alimenteze cu 
apă Namibia. „Noi — subliniază 
documentul — asigurăm că nu 
se va face nimic care să aducă 
prejudicii dezvoltării Namibiei 
sau să facă mai dificile condi
țiile sale de viață, atit de grele 
datorită dominației rasiștilor 
sud-africani“. M.P.L.A. asigură, 
totodată, că „apărarea și func
ționarea normală a complexului 
de la Cunene rămîn sub totala 
răspundere a Republicii Popu
lare Angola.

PE SCURT* PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT

• ÎNCEPÎND DE DUMINICA 
a încetat orice activitate a mili
tarilor americani de la bazele 
aflate în Tailanda. Au început, 
totodată, pregătirile necesare 
pentru evacuarea celor aproxi
mativ 4 000 militari americani 
rămași în Tailanda. După cum 
se știe, această hotărire fusese 
anunțată, cu o zi în urmă, dc 
primul ministru Kukrit Pramoj. 
Părții americane i-au fost acor
date patru luni pentru a încheia 
lucrările de demontare și eva
cuare a instalațiilor electronice, 
radar și a celorlalte echipamen
te militare care asigurau func
ționarea Centrului american de 
informații și a bazei aeriene.

NUMEROȘI TINERI BRITANICI 
AU DEMONSTRAT ÎMPOTRIVA 

ȘOMAJULUI
Simbătă după-amiază la Lon

dra. a avut loc o puternică de
monstrație împotriva șomajului. 
Mii de cetățeni su străbătut prin
cipalele artere ale capitalei bri
tanice cerind asigurarea dreptu
lui la muncă.

O mare parte din demonstranți 
erau tineri ceea ce reprezintă o

dovadă în plus că șomajul lo
vește puternic t.înăra generație. 
Erau numeroși tineri muncitori, 
ca și studenți de la diverse cen
tre universitare din tară, care 
au sosit la Londra. pentru a-și 
uni glasul în sprijinul acelorași 
revendicări : „dorim garantarea 
dreptului la muncă“.

în ultimul său număr, săptă
mânalul „Tribune“ arată că a- 
proape jumătate din cei peste 
un milion de șomeri
Britani« 
ani.

sînt tineri
din Marea 
sub 25 de

KUWEI-CAPITALA
a fost Inaugurat un

• IN
tiana____
simpozion organizat in legă
tură cu dezvoltarea sistemu
lui educațional în țările Gol
fului. La dezbateri participă 
reprezentanți din Qatar, E- 
miratele Arabe Unite, Ara- 
bia Saudită. Oman. 
Bahrein și Kuweit, i 
și delegați 
UNESCO și 
ligii arabe 
tie, știință 
ALECSO.

, Irak, 
precum 

din partea 
a Organizației 
pentru educa
și cultură —

Evoluția situației din Liban
La Beirut au fost înregistrate 

duminică noi schimburi de 
focuri între elementele înarma
te, care au reapărut, în ultimele 
zile, pe străzile capitalei liba
neze. Lupte înverșunate s-au 
desfășurat în cartierul marilor 
hoteluri, precum și în cîteva 
din suburbiile orașului. Totoda
tă. în zona comercială a Beiru
tului schimburile de focuri au 
provocat incendierea uneia din
tre clădirile în care își are se
diul guvernul libanez.

Agenția M.E.N. precizează, pe 
de altă parte, că tensiunea a 
scăzut în intensitate in regiunea

Liban, unde în ultimele 
fost semnalate incidente

Mount 
zile au 
puternice.

Pe plan politic, duminică au 
avut loc consultări între o serie 
de lideri politici și militari. Pre
ședintele Sule.iman Frangieh a 
avut convorbiri cu ministrul de 
interne, Camille Chamoun, li
der al Partidului Național Libe
ral, și cu Pierre Gemavel, lider 
al Partidului Falangelor Liba
neze. La rindul său, premierul 
Rashid Karame a avut consul
tări cu generalul Azțz Al Ahdab 
care s-a autointitulat „guverna
tor militar provizoriu al Liba
nului“.

Lucrările Congresului P. D
în realitatea ță- 
largi pături ale 
îl acreditează ca 

guvern“. Abordînd

festivă, care
a-

>

wmema PROGRAMUL II

LUNI, 22 MARTIE INSU- 
Vitan (orele

— „Intîlnlre“. 22,10 24 de ore. 22,30 
închiderea programului.

• GUVERNUL NIGERIEI a 
promulgat un decret in baza că
ruia se instituie împărțirea sta
tului federal în 19 state in loc 
de 12, fiecare fiind condus de 
către un guvernator militar nu
mit de Consiliul Militar Su
prem. Totodată, Consiliul Militar 
Suprem a fost împuternicit să 
numească, atunci cind consideră 
necesar, o comisie pentru mo
dificarea frontierelor statelor 
din federație.

Aceste măsuri fuseseră anun
țate de fostul președinte, Mur- 
tala Mohammed, pentru a per
mite o dezvoltare armonioasă 
pe ansamblul țării.

CONVORBIRI 
IUGOSLAVO-PORTUGHEZE

Duminică au avut loc con
vorbiri între președintele Portu
galiei, Francisco Da Costa Go- 
mes, și președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, care se 
află intr-o vizită în Portugalia. 
Cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte ale relațiilor dintre cele 
două țări și ale situației interna
ționale actuale.

• MEMBRII NOULUI GU
VERN EGIPTEAN, format în 
urma remanierii efectuate, vi
neri. de premierul Mamdouh 
Salem, au depus duminică jură- 
mintul în fața președintelui 
Anwar El Sadat.

DARLING LILI: Patria (orele 9; 
11.45: 14,30; 17,15; 20,15); București 
(orele 9: 12: 16,15; 19,30); Favorit 
(orele 9; 11,45;............."............

UN Ț’------
Victoria (orele
16: 18,15; 20,30).

CERUL E ■ CU NOI: Central 
(orele 9,15; ll;30; 13,45; ,16; 18,13; 
20.30). .

FRAȚI DE CRUCE: Scala 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
Festival (orele 8.30; 10,30; 
14.30: 16;30: 18.45 20.45).

ARBORELE CU- FRUNZE 
Luceafărul (orele 9|; 11,15; 
16: 18,15; 20,30); Capitol (orele 9,30; 
11.45: 14; 16; 18,15; 20 30).

PATIMA: Dacia...........................
13,30; 15,45; 18;
(orele 9; 11,15: 
20.15).

TRENUL SPRE 
RUL": Doina 
15.45).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL- 
LAN: Doina (orele 17,45; 20).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Doina (ora 9.30).

COMOARA RECHINILOR; Fero-

, ____  14,30; 17,15; 20).
ȚĂRAN PE BICICLETĂ: 

9,15; 11,30; 13,45;

(orele 
20,30) ;
12,30;

ROZ:
13.30,;

(orele 9: 11.15:
20,15) ; Lumina 

13,30; 15,45; 18;

STAȚIA „CE- 
(orele 11,15; 13,30;

Premierul Italiei se pronunță 
pentru dezbateri serioase cu P.C.I 

c.
La Roma au continuat lucră

rile celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Democrat 
Creștin.

Referindu-se la actuala situa
ție prin care trece țara, primul 

- ministru Aldo Moro a subliniat 
în cuvîntul său că „alianțele 
tradiționale s-au dezagregat“, a- 
preciind că este necesar ca de- 
mocrat-creștinii să acționeze 
pentru stabilirea unui raport 
preferențial cu Partidul socialist..

în același timp, primul minis
tru a recunoscut că „P.C.I. este 
o mare forță populară“, cu se-

rioase rădăcini 
rii și pe care 
opiniei publice 
o forță de 
problema raporturilor cu P.C.I. 
în actuala situație a țării. Aldo 
Moro și-a reafirmat punctul de 
vedere potrivit căruia „este ne
cesară organizarea unor dezba
teri serioase cu P.C.I., pe baza 
respectării acestui partid“, avînd 
în vedere faptul că este vorba 
despre un partid care dispune 
de sprijinul marilor mase popu
lare. ’

• MUZICA ÎNDULCEȘTE... DURERILE. Stomatologii vest-ger- 
mani își vor desfășura in curind activitatea intr-o ambianță mu
zicală. Experiențe efectuate în mal multe clinici universitare au 
demonstrat că muzica diminuează sensibilitatea la durere a pa- 
elenților. Un asemenea efect nu se manifestă însă in cazul ori
cărui fel de muzică. Doar melodiile fără tonalități grave sau 
acute ar avea o acțiune tranchilizantă. în explicarea influenței 
muzicii asupra durerii ar fi vorba — spun specialiștii vest-ger- 
mani — de o „manevră de diversiune“ pe scoarța cerebrală : 
pacientul uită să se concentreze asupra ..temutei“ freze folosite 
de stomatologi • 175 DE AMENINȚĂRI CONTRA INSTALAȚI
ILOR NUCLEARE AMERICANE. în decurs de șapte ani, secu
ritatea instalațiilor nucleare americane a fost amenințată de 175 
de ori. Este vorba, în cele mai multe cazuri, de amenințări înso
țite de cereri de recompense prbferate la telefon de către necu- 
noscuțl, potrivit serviciilor responsabile ale acestor instalații. Au 
fost descoperite în două rînduri chiar explozive în apropierea 
reactoarelor atomice. Asemenea date au fost furnizate către 
„Congress Watch“ de o organizație dornică să se informeze 
asupra măsurilor de securitate în centralele nucleare, măsuri pe 
care le apreciază ca insuficiente • CLUBUL FUMĂTORILOR DE 
PIPA din Slupsk (Polonia) a organizat primul său campionat, 
Cîștigătorul, cu un record de o oră, 56 minute, 36 secunde, a 
bătut vechiul record de la Szczecin, de anul trecut, care era de 
100 de minute. Clubul din Slupsk, care numără printre aderenții 
săi și o femeie, reunește oameni de cele mai diferite profesii. 
• MUNȚII CAUCAZ STRĂBĂTUȚI DE UN TUNEL. Au început 
lucrările pregătitoare pentru construcția tunelului care va străba
te munții Caucaz. Acest tunel va fi construit la altitudinea de 
3 000 de metri deasupra nivelului mării. Datorită lungimii sale de 
cîțiva kilometri, el va fi cel mai lung tunel rutier din Uniunea 
Sovietică. Pentru protejarea șoferilor împotriva nocivității gaze
lor de eșapament în timpul traversării tunelului a fost proiectat ‘ 
un sistem special de ventilație. Tunelhl va face parte din noua 
autostradă care va lega regiunile sudice ale Rusiei de Transcauca- 
zia ® MESAJE DE LA „PIONEER-10“. Centrul spațial Ames, de 
la Mountain View (California), continuă să recepționeze semnale 
de la sonda spațială ,.Pioneer-10“, care a cercetat planeta Juplter 
în decembrie 1073. Ultimele informații au Indicat că anvelopa 
magnetică a planetei are o lărgime de 430 milioane mile — mai 
mare decît se credea — și o intensitate variabilă legată direct 
forța vîntului solar.
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ț
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viar (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20 15); Floreasca (orele 15,30; 18;
20.15) .

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Modern 
(orele .9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Casa Filmului (ora 16).

ZORRO: Excelsior (orele 9;. 11,45; 
14,30; 17,15; 20); Volga (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20); Aurora
(orele 9,15; 11.45; 14,15; 17; 19,45).

TOAMNA BOBOCILOR: Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

SOACRA: Unirea (orele 16; 18; 
'20).

DRAGOSTE AMARA: Grivița
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,13;
20.30) .

RESPIRAȚIE LIBERĂ: Bucegi 
(orele 16; 18; 20).

UN CÎNTEC PE BROADWAY: 
Buzeștl 
Cotroceni 
17,15: 20).

ÎNCĂ NU 
Sării (orele

(orele 9 ;
(orele

E SEARĂ: Drumul 
15,30; 18; 20,15).

Mr. MAJESTYK: Melodia (orele
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30);

Flamura (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15), Casa
(orele 10; 12; 14).

DINCOLO DE POD : 
(orele 
(orele

CEI
(orele 
.(orele
20.15) .

ZILE FIERBINȚI : Pacea (orele 
16; 18; 20).

AUTOMOBILUL, VIOARA ȘI 
CĂȚELUL: Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).

CANTEMIR: Crîngași (orele 17). 
MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 

NOU: Moșilor (orele 15,30; 18;
20.15) .

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

CURSA: Munca
20).

INSPECTORUL
Cosmos (orele 
Flacăra (orele 15,30; 17,45; 20).

hotel „PACIFIC“ : Arta (orele 
15,30; 17,45; 20).

18,15;
11,15;

Filmului

Giuleștl 
Viitorul15.30; 17.45; 20);

15.30; 18; 20.15).
TREI MUȘCHETARI : Lira 
15,30; 18; 20jl5) ; Miorița 

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

PIRAȚII DIN PACIFIC;
LA COMORILOR : 
15,30; .19).

SINGURĂTATEA 
Rahova (orele 16; 18; 20).

PREMIUL : Progresul (orele 
15,30; 17.30; 19,30).

FLORILOR ;

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Familia. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Colocvii contemporane. 20,25 
Laudă omului. Secvențe din con
certul organizat în pregătirea 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste de către Uniu
nea Scriitorilor. Uniunea Compo
zitorilor și Asociația oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale, la sala de Concerte a 
Radioteleviziunii. 20,55 Emisiune 
pentru tineret. 21,20 Roman-foile- 
ton ; „Forsyte Saga“. Episodul 13

17,00 Telex. 17,05 în pregătirea 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste. 17,20 Film artis
tic : „Ultimul samurai“. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 
serial pentru , copii : Daktari. 20.25 
Biblioteca pentru toți. 21,15 Telex. 
21.20 Nevoia de cultură. Reportaj 
despre participarea publicului lâ 
activitățile organizate In cluburile 
muncitorești. 21,40 Dans și muzică 
In interpretarea grupului academic 
de dansuri din Bibatejo — Portu
galia. 21.50 23 de oameni și mun
tele, Reportaj TV. 22,10 închiderea 
programului.

(orele 15,45; 18;

BRANNIGAN : 
15,30: 18; 20,15);

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața ,,ScIntellH Tel : 17 60 io, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi șl instituții — Tiparul i Combinatul poligrafic „casa Scinteil". 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B. 2001 telex 011226, București-

Teatrul Mic; PROFESIUNEA 
DOAMNEI WARREN — ora 19.30; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Victo
ria) : UITE CĂ NU TAC — ora 
19.30: Teatrul Țăndărică (Sala 
Victoria); PISICA DE UNA SIN
GURĂ — ora 17: (Sala Acade
mia) : RĂI ȘI NĂTĂRĂI — ora 17; 
Circul București (la Școala gene
rală nr. 166 — Cartierul Giulesti): 
MARELE SPECTACOL — ora 19,30

403Ó2 &


