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• Pe șantierele județu
lui Botoșani constructorii 
își onoreOzâ angajamen
tele • Au sporit preocu
pările pentru întărirea 
disciplinei și ordinii la 
fiecare loc de muncă • 
Avantaje create prin fo
losirea unor metode și 

tehnologii moderne

JURNAL DE ÎNTRECERE
PRODUCȚII PESTE PLAN

Colectivele întreprinderii miniere Motru au livrat în cele a- 
proape trei luni termocentralelor din această parte a țării can
tități suplimentare de lignit suficiente pentru producerea a 
peste 15 milioane kilowați oră energie electrică, iar petroliștii 
din Țicleni au expediat rafinăriilor cîteva sute de tone țiței 
peste plan.

INDICI SPORIȚI DE UTILIZARE 
A AGREGATELOR

Pentru siderur- 
giștii reșițeni. care 
în această perioadă 
au depășit preve
derile planului la 
zi cu 25 000 tone

produse specifice, 
mărirea indicilor 
de utilizare a agre
gatelor de topire și 
laminare a metalu

lui a făcut posibilă 
îndeplinirea de pe 
acum a circa 40 la 
sută din întregul 
angajament anual.

120 DE REPERE NOI
Colectivul întreprinderii „Electroputere" din Craiova, care în 

ultimii ani a asimilat circa 400 piese diferite pentru mașini- 
unelte complexe, a stabilit să introducă în acest cincinal in fa
bricația proprie sau a altor unități componente ale centralei 120 
de noi repere. Astfel, numai in 1976 întreprinderea va diminua 
cu 6,5 milioane lei efortul valutar.

PENTRU BUNA APROVIZIONARE 
A POPULAȚIEI

întreprind e- 
rile Centralei pen
tru producția avi
colă au îndeplinit 
prevederile pe pri
mul trimestru la 
producția de carne 
și ouă atit pentru

piața internă, cit și 
pentru export. Se 
estimează că pînă 
la finele lunii mar
tie vor fi livrate 
suplimentar pentru 
aproviziona-

rea populației și a 
industriei alimen
tare 1 500 tone de 
carne și 15 milioane 
ouă. iar la export 
produse în valoare 
de peste 15 milioa
ne lei valută.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit la 23 mai - 
tie a.c„ la Palatul Consiliului de 
Steft, pe Luke Salisu Momodu- 
Osobase, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Federale Nigeria în țara noastră.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Republicii Federale Nigeria și 
președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a întreți
nut, într-o atmosferă cordială

cu noul ambasador al Republi
cii Federale Nigeria, Luke Salisu 
Momodu-Osobase.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbiri au par
ticipat George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Sil
viu Curticeanu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stal.

© Ministrul comerțului și turismului
din Republica Ghana

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, marți. 23 martie, pe co
lonel K.A. Quarshie, ministrul 
comerțului și turismului din Re
publica Ghana.
* La primire a participat tova
rășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernulu., ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale.

A fost prezent Kwame Yeboah 
Boafo, ambasadorul Republicii 
Ghana la București.

Oaspetele a înmînat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. din par
tea președintelui Consiliului 
Redeșteptării Naționale, pre
ședintele Republicii Ghana, ge
neral Ignatius Kutu Acheam- 
pong, un mesaj de prietenie, 
împreună cu urări de succes po
porului român în activitatea sa 
consacrată înfloririi patriei.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul 
său. cele mai bune urări pre
ședintelui Consiliului Redeștep
tării Naționale, președintele Re
publicii Ghana, general Ignatius 
Kutu Acheampong, precum și 
urări de bunăstare și prosperi
tate poporului ghanez.

In timpul întrevederii au fost 
exprimate satisfacția față de 
cursul pozitiv, ascendent, al re
lațiilor economice româno-gha- 
neze. dorința de a intensifica 
colaborarea și cooperarea pe 
multiple planuri între România 
și Ghana, de a identifica noi căi 
și domenii de promovare a a- 
cestor raporturi în folosul celor 
două țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii in lume.

In acest cadru a fost eviden
țiată importanța semnării Pro
tocolului privind schimburile de 
mărfuri pe anul 1976 intre cele 
două țări, document care oferă 
un cadru larg promovării in

continuare a schimburilor eco
nomice româno-ghaneze. De. 
ambele părți s-a reafirmat ho- 
tărîrea de a face totul ca înțe
legerile stabilite să fie trans
puse în practică în vederea în
tăririi co'aborării prietenești ro
mâno-ghaneze pe multiple pla
nuri.

A fost subliniată, de aseme
nea. semnificația întăririi con
lucrării dintre cele două țări pe 
plan internațional pentru lichi
darea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice și 
politice, pentru stabilirea unor 
relații între statd întemeiate pe 
egalitate și echitate, pe respec
tarea independenței și suverani
tății naționale, care să garanteze 
afirmarea liberă a aspirațiilor 
de progres economic și social ale 
fiecărei națiuni.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială, prie
tenească.

0 Ministrul comerțului al Republicii 
Federale Nigeria

Deși iarna nu a părăsit încă 
definitiv șantierele de investiții, 
constructorii botoșeneni intensi
fică ritmul lucrărilor. In muni
cipiul Botoșani, începînd de la 
1 martie, se lucrează în program 
prelungit, iar acolo unde este 
posibil în două schimburi. Pen
tru a se asigu
ra. odată cu 
vremea bună, un 
demaraj puter
nic întregii acti
vități, condiții, 
optime privind 
realizarea inte
grală a angaja
mentelor luate 
pe primul tri
mestru s-au 
luat măsuri pen
tru ca toa
te punctele de 
lucru să dis
pună de ma
terialele. forța
de muncă și utilajele necesare. 
„Dealtfel, așa cum ne spune 
ing. Teodor Simionescu. șeful 
lotului nr. 3 din cadrul Șantie
rului de construcții nr. 3 Boto
șani. condițiile bune de muncă 
create încă din toamnă au per
mis constructorilor ca pe toată 
durata iern'i să lucreze în ritm 
normal, să se încadreze în
tocmai în termenele prevăzute 
de grafice. Un accent deosebit a 
fost pus pe întărirea disciplinei 
și ordinii la fiecare loc de mun
că. Ca urmare, în primele două 
luni nu s-au înregistrat absențe 
nemotivate și au fost obținute 
importante economii de materi
ale și materii prime iar produc
tivitatea muncii a crescut cu 
peste 3 la sută față de anul 
trecut“.

De felul cum este organizată 
munca pe șantier aveam să ne 
convingem vizitînd două din o- 
biectivele aflate în lucru, res
pectiv întreprinderea de șu
ruburi și fabrica de mobilă ce 
se construiesc în platforma in
dustrială a municipiului.

Dirigintele șan
tierului, mais
trul Stavri Cris- 
tea. ne infor
mează că ritmul 
accelerat în ca
re s-a muncit, 
condițiile bune 
create, folosirea 
unor metode și 
tehnologii mo
derne de execu
ție au permis 
obținerea unor 
importante suc
cese. Intr-ade
văr, în hala de 
fabricație au fost

terminate toate lucrările exteri
oare. Acum toate forțele sint 
mobilizate pentru lucrări de in
terior și finisaje. Cîteva pro
bleme se cuvin însă urgent so
luționate. Centrala de rul
menți și organe de asamblare 
din Brașov nu a trimis încă do
cumentația pentru execuția 
pardoselii. Aici constructorul nu 
poate ataca numeroase lucrări 
din cauza lipsei detaliilor 
tehnice. Tot din aceleași mo
tive nu pot fi montate, deși 
totul este pregătit, nici in
stalațiile pentru descărcarea 
mecanică a materiilor prime și

NICOLAE MILITARU
(Continuare in pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți di
mineața, pe general-maior M. 
Shuwa, ministrul comerțului al 
Republicii Federale Nigeria.

La primire a participat tova
rășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale.

A fost de față Luke Salisu 
Momodu-Osobase, ambasado
rul Republicii Federale Nigeria 
la București.

Oaspetele, mulțumind călduros 
pentru întrevederea acordată, a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut personal 
din partea șefului guvernului 
militar federal, eomandant-șef 
al forțelor armate ale Nigeriei, 
general-locotenent Olusegun O- 
basanjo. Ministrul nigerian și-a 
exprimat 'satisfacția pentru fap-

tul că în cursul vizitei sale la 
București a avut prilejul să 
semneze acordul comercial din
tre Nigeria și România, docu
ment în baza căruia cele două 
țări și-au acordat reciproc 
clauza națiunii celei mai favo
rizate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete să transmi
tă șefului guvernului militai 
federal, general-locotenent Olu
segun Obasanjo. un cordial sa
lut. cele mai bune urări, iar 
poporului nigerian prieten pros
peritate și fericire.

în cadrul convorbirilor a fost 
relevată satisfacția față de evo
luția pozitivă a relațiilor româ- 
no-nigeriene, dorința comună 
de a extinde în continuare a- 
ceste relații, de a dezvolta co
operarea în diferite sectoare de 
activitate, pornind de la expe
riența bună acumulată pînă în

prezent in activitatea celor două 
societăți mixte româno-nige- 
riene.

S-a evidențiat faptul că de 
ambele părți există largi și re
ale posibilități pentru amplifi
carea schimburilor comerciale 
pe baze reciproc avantajoase. 
S-a menționat, totodată, că în
tărirea colaborării româno-ni- 
geriene este în folosul ambelor 
țări și popoare, al înțelegerii și 
-cooperării internaționale.

A fost subliniată, de aseme
nea. hotărirea de a adinei con
lucrarea dintre cele două state 
și pe tărîmul vieții internațio
nale, pentru rezolvarea marilor 
probleme ale lumii contempora
ne în interesul tuturor po
poarelor, pentru edificarea unei 
noi ordini politice și economice 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
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AUTOCONSTRUCȚIA
PERSONALITĂȚII

Convorbire cu conf. 
univ. dr. Stelian Stoica

ea

— Am dori mai întîi să de
finim termenii problemei. Deci, 
ce ar trebui să înțelegem prin 
autoconstrucție ca trăsătură dis
tinctivă a personalității umane: 
ce înseamnă realizarea de sine ?

— Realizarea de sine — ca 
valoare umană morală — înco
ronează autoconstrucția,
efort practic orientat spre fruc
tificarea potențialului creator 
de care dispune fiecare. Așa
dar, trebuie să înțelegem pro
blema in sensul creației, al per
fecționării omului în perspecti
va unei existențe în care să se 
simtă el însuși. Iată deci cum 
ideea de realizare circumscrie 
autodepășirea. progresul indivi
dului pe temeiul conștiinței de 
sine devenită obiect de acțiune, 
de modelare valorică, vizînd ab
solut toate valențele lui ca om 
— de la modul de gîndire, de 
la sensibilitate,’ pînă la atitudi
ne, comportament, acțiune. Și 
cum nu te poți realiza cu ochii 
închiși și cu urechile astupate,

adică pe cont propriu și făcînd 
abstracție de ceea ce te încon
joară, autoconstrucția revendi- 

. că o înaltă capacitate de re
ceptare a lumii obiective, a in
timității celui care susține efor
tul, capacitate de receptare 
care își găsește exprimarea de 
fond în integrarea individului 
în comunitatea în care trăiește.

— Din cele spuse mai îna
inte ani impresia că dumnea
voastră acreditați ideea că in 
autoconstrucția umană indivi
dul gravitează în jurul proprii
lor aspirații și posibilități, poa
te chiar a intereselor pe care 
și le recunoaște. Atunci, care 
este mecanismul datorită căru
ia, fidel realizării de sine, o- 
mul reușește acea necesară ra-

cordare 
sonale, 
strucția 
tive ?

— In 
cred că ,_____
orice încercare de a socoti au
toconstrucția umană dincolo de 
aspirațiile personale ale omu
lui. Dar, admițind acest adevăr, 
nu putem să conchidem că rea
lizarea de sine se promovează 
prin egoism. Chiar și așa însă 
rămîne de discutat acel egoism 
sănătos subliniat de Marx, for
mulă care detașează fidelitatea, 
față de sine, de meschinăria 
egocentrică, imorală prin esen
ța ei. Prin egoism sănătos Marx 
înțelegea exercitarea dreptului 
individului la autocreație, drep
tului său de a dispune de el, -r,... ------- fru_

care seșizează un ele- 
de mare însemnătate 
mecanismul devenirii 

pe scara valorilor unui

a autoconstrucției 
deci subiective, la 
comunității, deci obiec-

Argumente pentru o constantă de caracter: spiritul muncitoresc
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Un răspuns unanim al tinerilor din comunele care vor deveni așezări urbane

MUNCIM 
SĂ NE RIDICĂM 
ORAȘUL

Tot mai multe sint organizațiile U.T.C. co
munale din localitățile ce vor deveni așezări 
urbane care răspund chemării lansate de co 
miletul comunal Dragalina al U.T.C., județul 
Ialomița, privind creșterea contribuției tinerei 
generații la realizarea obiectivelor care urmă, 
resc dezvoltarea economico-socială, înfăptui 
rea programului de sistematizare edilitar- 
gospodâresc și cultural-educativ. lată, pe 
scurt, în pagina a lll-a cîteva acțiuni Ic 
care sint antrenați tinerii și care cunosc o 
amplitudine mare în toate cele 120 de co 
mune - viitoare orașe.
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.Imagine specifică noului peisaj arhitectural al localității Cobadin. județul Constanța

însuși. Dar această idee 
moașă, 
ment 
pentru 
omului 
ideal uman rațional și realist, 
rămîne o frază goală cită vre
me nu este înțeleasă într-un 
sens dialectic superior. Dacă, 
intr-adevăr, fiecare om trebuie 
să-și considere viața ca pe o 
creație, autoconstrucția ca ope
ră a vieții, ca săvîrșire a pro
priului destin, în același timp 
el trebuie să înțeleagă nevoia 
imperioasă de a descoperi co
ordonatele mediului său social, 
de a le asimila ca pe niște im
perative' de ordin subiectiv. 
Altfel voința de autoconstruc- 
ție îl transformă pe individ în
tr-un Don Quijotte, in sensul 
rău al cuvîntului, de această 
dată.

— Plasat în contextul rapor
tării aspirațiilor personale la 
•■omandamentele sociale, efor
tul de autoconstrucție țintește 
spre o anume armonizare a a- 
cestora. Este implicată, oare,

ceea ce mă privește, 
este sortită eșecului

Un zimbet transmis din generație in generație

Biografii

paralele“

TRAIAN GÄNJU
4*

(Continuare in pag. a Il-a)

Uneori, cină realitatea nu ne 
confirmă vreo idee — temeinică 
sau mai puțin temeinică, fru
moasă sau urită, generoasă sau 
neutră — sintem tentați, sintem 
in pericol, mai precis, să reedi
tăm eroarea unui mare filosof, 
care învinuia realitatea că nu 
respectă ideea pe care și-o for
mase despre ea. „Cu atit mai 
rău pentru realitate“, spunea 
înțeleptul. De acest pericol nu e 
scutit nici reporterul, mai cu 
seamă cel care încearcă să gă
sească, cu tot dinadinsul, situa
ții și fenomene tipice, cel care, 
încearcă să dea situațiilor și 
fenomenelor concrete un sens 
aprioric, știut și evaluat dinain
te. Mărturisesc că eram gata 
să săvirșesc și . eu o asemenea 
eroare. Căutam, la Uzina „Trac
torul" din Brașov, un tinăr care 
să-mi demonstreze, prin biogra-

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

ACTIVITATE SUSȚINUTA IN VII 
și In grădinile de legume

IN PAGINA A 3-A

fia sa, adinei mutații de conști
ință. La „Tractorul“ majoritatea 
muncitorilor sint tineri și ope
rația devenea, in acest caz, de 
rutină. Condus in secția de 
montaj de secretarul organiza
ției de partid. Ion Covaciu (in 
secție mai fusesem în urmă cu 
ani și-mi erau familiare ope
rațiile tehnice), am cunoscut mai 
mulți tineri uteciști. Voiam să 
scriu un reportai, intitulat „Bio
grafii paralele“, în care să de
monstrez metamorfozarea con
științei țăranului devenit mun
citor, adică a țăranului care își 
construiește singur uneltele, 

■ schimbindu-și, '
mentalitatea, modul 
lumea și de a se 
sine.

Punîndu-le aceeași
„Cum ați devenit muncitor ?' 
speram să obțin date pentru 
citeva biografii paralele, iden
tice î-n sensul lor fundamental, 
general, dar deosebite în amă
nunte, în stilul personalității. Un 
tinăr blond, părind de 
zece ani, dar avind în 
„26 pe 27“, locțiitorul 
rului U.T.C. pe secție, 
însă un răspuns care a „pertur
bat “paralelismul prestabilit. „Eu

singur
în acest proces, 

de a privi 
aprecia pe

întrebare :

optspre- 
realitate 
secreta- 

mi-a dat

GRIGORE TRAIAN POP •
(Continuare în pag. a Il-a.)

GENERAȚIILE->

ȘANTIERULUI
Există oameni care rămin 

mereu tineri. Asemenea 
oameni formează in Dro- 
beta Tr. Severin genera
țiile Șantierului naval care, 
in acest an. sărbătorește 125 
ani de activitate. Din nume
roasele familii de construc
tori de nave severineni, am 
întilnit-o pe cea numită 
SȚĂNESCU. Cel mai virst- 
nic, ajuns la venerabila vir- 
stă de 80 de ani, a venit în 
șantier în 1915. A ieșit la 
pensie după 45 de ani de 
muncă dar vara, cind e cald, 
tot mgi urmărește cu priviri
le încărcate de nostalgie mo
derna cală de pe care se 
lansează vasele de mare to
naj. Doi din cel 8 copii ai 
săi, Marin și Ioan, s-au făcut 
constructori de nave. Marin 
a lucrat 15 ani. Ioan este și 
acum pe șantier și-ți spune 
— nu fără mîndrie — „în 31 
de ani de cind sînt aici ni
mic nu mi-a scăpat“. Viața 
sa se confundă cu șantierul, 
cu țot ce înseamnă prezent 
și viitor. La școala șefului de 
echipă, comunistul Ioan Stă- 
neseu, s-au format peste 400 
de ucenici. Mulți, intre care 
Vasile Marghescu. Ion Foto- 
nea Gheorgh° Ariciu, sint la 
xindul lor șefi ae echipe«, 
Viața șantierului a intrat in 
casa mecanicului ajustor. A- 
cum 12 ani a venit alături de 
tata băiatul mai mare, Va- 
lenu. Mecanic ajustor. Acum 
este șef de echipă în sectorul 
II. Cumnatul său este elec
trician. Remus, cel de-al doi
lea _ copil, a încercat să se 
facă laborant-chimist la
Cluj-Napoca. Dunărea se
vede, săpase prea adine în 
sufletul său și atunci a lan
sat un S.O.S. : „Veniți și 
luați-mă acasă !“. Și l-au 
luat. De 8 ani este și el me
canic ajustor. Dac-ar fi s-o 
ia de la început tot meseria 
asta și-ar alege-o. Pentru că 
nu-i o profesie ca oricare 
alta. Ei,_ mecanicii ajustori, 
montează inima vasului, exe- 
cutind lucrări de ordinul su
timilor de mm. Și tot ei sînt 
cei care-1 însoțesc la Galați, 
Braila ori Constanța, atunci 
cind șe fac probele, lucrind, 
uneori 24 de ore din 24. A- 
cum 5 ani a venit pe șantier 
mezinul — Sănd.T Intr-un

lidia popescu
(Continuare in pag. a ll-a)
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„CHEIA FABRICII“ DESCHIDE 
PORȚILE POLICALIFICĂRII

Ideea policalificării este dese
ori invocată în dezbaterile re
feritoare la .pregătirea tineretu
lui pentru viitor. Specialiștii 
includ intre criteriile viitorului 
si faptul că un om va fi nevoit 
să schimbe mai multe profesii. 
Dar .policalificarea esăe si o ne
cesitate a prezentului. Automa
tizarea și cibernetizarea proce
selor de producție, intensifica
rea ritmului înnoirii produselor, 
preocupările pentru creșterea 
eficienței economice impun ade
sea fie schimbarea profilului 
activității profesionale, fie cu
noașterea si ' practicarea mai 
multor meserii.

Sint numeroase cazurile în 
care procesul de producție se 
desfășoară în flux continuu. La 
Combinatul chimic din Craiova 
zeci de produse sînt cuprinse in 
astfel de circuite, un produs fi
nit realizat de către colectivul 
unei instalații reprezentind ma
teria primă pentru instalația 
vecină și așa mai departe. Cu 
atit mai mult este necesară aici 
policalificarea, deoarece numai 
dacă'oamenii care lucrează la o 
instalație, de pildă la acetllenă. 
cunosc la ce transformări sînt 
supuse produsele făurite de ei 
pe treapta imediat următoare, 
în instalația de aldehidă. vor 
acționa conștient pentru a le 
conferi , caracteristicile optime.

De la toate aceste cerințe a 
pornit comitetul U.T.C. al Com
binatului chimic din Craiova 
cînd a lansat inițiativa ..Cheia 
fabricii“. Denumirea sugerează 
că scopul acestei acțiuni utecis- 
te este acela de a oferi tineri
lor o cheie cu care să deschidă 
porțile policalificării.

Amănunte despre conținutul 
acțiunii respective — care se 
desfășoară de aproape două luni 
și se înscrie într-o perspectivă 
de mai multi ani — am aflat 
de la secretarul comitetului 
U.T.C.. Nicolae Crăciun. Primul 
detaliu demn de reținut este că 
acestui concurs profesional i 
s-a atribuit un pronunțat, carac
ter educativ. Toți tinerii pină la 
30 de ani. operatori chimiști. 
mecanici, electricieni, laboranți 
participă la faza de masă a con
cursului. Tema este cunoașterea 
și practicarea tuturor operațiu
nilor proprii instalațiilor cu
prinse intr-un flux tehnologic. 
Sint asigurate astfel condiții op
time pentru o bună conlucrare 
intre diferite colective, pentru 
statornicirea unor relații de co
laborare între secții. Secretarul 
comitetului U.T.C. subliniază 
ideea că pe această cale se va

GENERAȚIILE
(Urmare din pag. I)

fel s-a „abătut“ de la tradi
ție. S-a făcut electrician . și 
lucrează numai cu cravată. 
„Altfel nu se poate !“ Știa el 
ce știa, nici un vas nu poate 
merge fără curent ! în fa
milie se pregătește un nou 
constructor, cel mai tînăr, 
nepotul lui Ioan Stănescu, e-

Autoconstrucția personalității
(Urmare din pag. I) 

aici, subordonarea aspirațiilor 
subiective în favoarea cerințe
lor obiective, dacă ținem seama 
de faptul că autoconstruindu-sc 
individul formulează o decizie 
liberă asupra lui însuși ?

— Fără îndoială, da. Mi-a fost 
dat să aud de foarte multe ori 
din partea unor tineri păreri 
de genul acestora : „De ce sînt 
eu obligat să mă supun intere
selor generale, ca să mă topesc 
în marea socialului ?, „nu vreau 
să exist ca un atom“., „nu vreau 
să fiu o picătură de apă în
tr-un ocean, ci vreau să fiu eu 
însumi, să-mi păstrez persona
litatea, nu să mi-o pierd“. Ase
menea afirmații denotă o gra
vă neînțelegere a semnificației 
superioare pe care o are actul 
de raportare și ierarhizare a 
interesului individual și a inte
resului social. Practic, mai pre
sus de efuziuni afective, de 

ajunge ca tinerii.să dobîndească 
o perspectivă largă asupra con
ținutului întregului proces de 
producție din combinat, să-și 
însușească un plus de compe
tentă.

Am consemnat proiectele, in
tențiile. Să vedem acum care 
sint realizările. La instalația 
de oxigen stau de vorbă cu in
ginerul tehnolog Ion Doman.

Recent, tinerii care lucrează la 
această instalație s-au întîlnit. 
în cadrul celei de-a doua faze, 
cu reprezentanții colectivului 
instalații de amoniac. Fiecărui 
echipaj i se cerea să cunoască, 
teoretic și practic, specificul 
muncii „adversarilor“. Cei de la 
instalația de amoniac s-au do
vedit a fi mai bine pregătiți și 
au trecut această probă, califi- 
cindu-se pentru faza următoare. 
„Dincolo de mîndria firească pe 
care o trăiesc învingătorii — 
precizează inginerul Doman — 
cîștigători sînt toți tinerii care 
au participat la această con
fruntare. Faptul că tinerii de 
la „oxigen“ cunosc acum inti
mitățile activității celor de la 
„amoniac“, instalație căreia noi 
îi oferim materia primă, se re
flectă în produse de calitate su
perioară, în creșterea pronun
țată a responsabilității pentru 
ceea ce ei oferă mai departe 
spre prelucrare“.

Am notat aprecieri pozitive 
în legătură cu eforturile organi
zatorice privind asigurarea unor 
condiții optime de pregătire. 
Concurentii primesc un bogat 
material documentar si au posi
bilitatea să lucreze- efectiv în 
celelalte instalații. Ei propun 
însă și îmbunătățiri, chiar unele 

■ corecturi in sistemul de organi
zare.

Un tînăr muncitor de la insta
lația de aldehidă. Ni,cu Mirea. 
consideră, pe bună dreptate, că 
sistemul eliminatoriu nu este în 
consens cu scopul concursului. 
Cei de la „aldehidă" au pierdut 
întrecerea si au fost eliminați ; 
în felul acesta ei practic ies din 
concurs și ca atare ar urma 
să înceteze și preocuparea lor

ȘANTIERULUI
levul din anul IV de la „in
dustrial“, Gheorghe Bălan. 
Acum face practică „în fa
milie“, fără menajamente. 
De trei ori a fost Ioan Stă
nescu socru mare. De patru 
ori bunic. Poate cîndva Ian- 
cu, Ovidiu și Ion. fiii lui Va- 
leriu, ăl mic Valerică al lui 
Remus vor veni și ei pe șan
tier.

foarte multe ori explicabile dar 
nu justificate, nu poate fi vor
ba de o strictă subordonare, de 
o subordonare mecanică, oarbă, 
ci aș spune că este vorba de 
o chemare a socialului, chema
re care vizează ridicarea omu
lui la un nivel mereu mai înalt, 
solicită depășirea permanentă 
a condiției profane, a interese
lor înguste, minore, astfel in
cit omul să devină apt să se 
ridice în sferele creației majo
re pentru a deveni creator de 
istorie.

— De fapt, cred că — dacă 
trecem peste scopurile strict 
pragmatice implicate în orice 
efort de autorealizare — în ul
timă instanță esența procesului 
este de natură morală. Care ar 
fi. pe scurt, elementele etice 
cuprinse in autoconstrucția per
sonalității ?

— Unele lucruri le-am a- 
mintit, deja. O precizare to
tuși : realizarea de sine nu poa
te fi redusă pur și simplu la 

pentru cunoașterea celorlalte 
instalații. El propune, de aceea, 
un alt sistem potrivit căreia ti-, 
nerii de la o instalație să se con
frunte cu toate celelalte instala
ții cuprinse într-un flux tehno
logic.

La laboratorul de automatizări 
un alt tînăr. Constantin Po- 
pescu, consideră că acest con
curs, deși este programat să 
dureze mai mulți ani, nu a fost 
gindit în perspectivă mai largă. 
Se resimte nevoia unei mai 
strinse colaborări cu specialiști 
din combinat. în vederea reali
zării unui proiect corespunzător 
cerințelor de policalificare și a 
conceperii mai raționale, în ra
port de aceste cerințe, a în
tregului sistem competițional în 
cadrul concursului „Cheia fa
bricii".

Tocmai faptul că această ini
țiativă reprezintă un sprijin real 
pentru perfecționarea pregătirii 
profesionale a tinerilor impune 
mai buna corelare a ei cu ce
rințele , procesului de producție, 
pe baza propunerilor făcute de 
organizațiile U.T.C. din combi
nat.

ADRIAN VASILESCU

(Urmare din pag. I)

am fost și înainte de a veni la 
„Tractorul“ tot muncitor. Eram 
tractorist, adică mecanizator. Am 
făcut școala profesională de me
canizatori la Baldovinești, lingă 
Brăila, după care am fost re
partizat la I.A.S. Măicănești 
(Vrancea). E satul in care m-am 
născut și in care și ceilalți frați 
ai mei, trei la număr, sint tot 
mecanizatori. (Mai am patru su
rori, in total sintem opt copii la 
părinți)“. A venit apoi milităria, 
a trecut, iar tinărul Ioniță Pe
trache s-a reîntors în satul na
tal să sporească rodul ogoare
lor împreună cu cei trei frați ai 
săi. Insist : „Și, totuși, cum ai 
devenit muncitor la „Tractorul“, 
cum te-ai hotărit să te faci con
structor de tractoare ?" „In- 
tîmplător“. Dar întîmplarea nu 
poate genera fapte tipice. Ioniță 
Petrache simte ce vreau sau 
pur și simplu dorește să fie e.r-, 
plicit. „Am venit la „Tractorul“ 
dintr-o întâmplare... Din acea în- 
tîmplare, eu și frații mei am 
hotărit să mă fac constructor de 
tractoare“. Zîmbind : „M-au tri
mis să pun lucrurile la punct". 
Care e întîmplarea, ce lucruri 
trebuiau puse la punct, de ce era 
absolută nevoie ca Ioniță Pe
trache să devină muncitor la 
„Tractorul“, vom afla. „într-o zi 
am avut o defecțiune (îmi dă 
detalii tehnice). Am remediat-o. 
Nu peste mult timp, a reapărut. 
Dar, ceea ce e mai curios și 

1 la alte tractoare, la ale fraților 
mei, apăruseră cam aceleași de
fecțiuni. Nu mari, nu grozave, 
dar sîcîitoare. Am făcut însă un 
calcul : aceste mici defecțiuni 
se adunau într-un timp irosit, 
care era destul de mare. Am 
hotărit să vin să remediez de
fecțiunea chiar la uzină“. Totul 
devine simplu ? Nu. Ioniță Pe
trache își dă seama că uzina e 

preceptul clasic „Fii tu însuți“, 
cu orice preț și cu orice risc. 
Poți foarte bine, urmînd acest 
îndemn formal — neglijînd 
conținutul — să ajungi intr-o 
stare cu totul opusă celei la care 
aspirai inițial. Este absolut ne
cesar ca acestui dicton moral 
să i se adauge un altul, cel so
cratic : „dmoaște-te pe tine în
suți“. De aici, din punctul de 
plecare al cunoașterii propriei 
persoane și pină la cunoașterea 
realității obiective se întinde 
spațiul în care se plămădește 
idealul care orientează procesul 
de autoconstrucție. In acest fel, 
problema capătă un pronunțat 
sens educațional, moral. în care 
cunoașterea lumii, autocunoaș- 
terea. formularea idealului re
zultat din sinteza aspirațiilor 
personale cu exigențele genera
le, faptele traducerii lui in 
practică marchează treptele de
venirii omului pe scara valori
lor umaniste.

— Marx afirma că fiecare

Noul cartier Colentina din Capitală. început de primăvară și o 
largă participare a cetățenilor la acțiunea de înfrumusețare a 

orașului
Foto : AGERPRES

un întreg univers, că tractorul 
e o „ființă" complicată și vrea 
să treacă prin cit mai multe 
faze de producție. „Cînd am ve
nit in uzină, în anul 1973, mi-am 
dat seama că voi rămine aici 
încă mult timp... Abia anul tre
cut am hotărit să rămin defini
tiv. Am hotărit tot împreună cu 
frații mei“. Fiind la început ri
dicător („operație simplă dar 
grea, adică nu chiar simplă... în 

„Biografii 
paralele""
orice caz, foarte importantă"), 
trece apoi la cuplarea motorului 
cu diferențialul, după care se 
stabilește, pentru un timp, la 
radiatoare, unde realizează („îm
preună cu un coleg") un record 
care l-a impus atenției. („Cele 
1 000 de radiatoare, piese de 
schimb, mi-au întărit ideea că 
productivitatea se poate îmbina 
foarte bine cu calitatea"). Am 
notat pedant in carnet : „muta
ție de conștiință..." Dar tinărul 
meu interlocutor spusese clar : 
„mi-am întărit ideea“ — așa că 
nu era vorba decit de confirma
rea unei idei și nicidecum de 
apariția ei în conștiință.

...Se întoarce la bandă, la ca
potai, unde se ocupă de mon
tarea aparatelor de bord, după 
care i se încredințează revizia 
tehnică afară ; adică tractorul 
fiind gata, e scos din hala de 
montaj într-un loc de parcare 
in aer liber, unde este supus

societate își creează în mod o- 
biectiv tipul de personalitate 
de care are nevoie. Nici socia
lismul nu face excepție de la 
această regulă istorică funda
mentală. Vizavi de această ne
cesitate obiectivă, care este sta
tutul autoconstrucției umane în 
orînduirea noastră ?

— Intr-adevăr, ideea marxis- 
1 tă la care v-ați referit consti- 
' tuie una din descoperirile ca

pitale ale întemeietorului con
cepției revoluționare despre 
lume și viață. Ea nu trebuie 
înțeleasă însă ca o recunoaște
re a fatalității sociale, ci ca o 
expresie a determinismului so
cial. Atît căile, cit și formele 
de realizare ale personalității 
sint dependente de anume îm
prejurări concret-istorice, de 
idealul uman pe care fiecare 
societate și-1 asumă. De pildă, 
antichitatea a fost dominată de 
idealul lui Achile. Ulisse, Spar- 
tacus. Evul mediu s-a recu
noscut în personalitatea proiec
tată in universul teologic — 
tipul de mucenic, și. de aseme
nea, în tipul de cavaler animat 
de spirit aventuros, utopic, ro
mantic. Societatea burgheză a 
adus pe scena istoriei un om 

unei ultime revizii tehnice. „A- 
fară am simțit cel mai des că 
trebuie să mă întorc la Măică
nești. Văzusem cum se face un 
tractor. Eu însumi construisem 
tractoare. Puteam să remediez 
defecțiuni complicate. Credeam 
că știu totul sau în orice caz 
că sint pe cale de a-l cunoaște 
în cele mai mici amănunte. Dar. 
imediat apăreau îndoielile. $i 
mai era ceva: cei cu care lu
cram aveau încredere in mine. 
Aveam prieteni, mă angrenasem 
in munca U.T.C., iar meșterul 
mă privea bărbătește în ochi, ca 
pe un egal. Așa am revenit la 
montaj, așa am luat hotărirea 
de a rămine definitiv in uzină".

Mă gindeam la întâmplarea 
care l-a determinat să se urce 
în tren și să vină la „Tractorul“. 
Din punctul meu de vedere mo
tivația era șubredă, iar explica
ția insuficientă. Voiam totuși să 
nu renunț, în demonstrația mea. 
la acel generos numitor comun 
care face ca metafora liniilor 
paralele să ne permită să abor
dăm, dintr-o perspectivă unică, 
destine individuale diferite. De 
aceea, pentru mine faptele au 
devenit „rotunde“ abia mai târ
ziu Ioniță Petrache. tinărul 
blond cu ochi albaștri, muncito
rul ce a adus în universul halei 
de montaj simplitatea de azur 
a privirii țăranului obișnuit să 
întrebe tăriile cum va fi vre
mea și ce-i rezervă ziua de 
miine. n-a trecut printr-o „pu
ternică ' situație conflictuală“ 
(cum ne place să ne expri
măm uneori), atunci cînd s-a 
sfătuit cu frații săi să ia dru
mul Brașovului. Hotârîrea o 
luase, poate, mai demult : „Am 
uitat să vă spun : in timpul șco
lii profesionale, am făcut prac
tică la „Tractprul". Poate că ho
tărârea o luase atunci, in timpul 
practicii. Mai era necesar un 
argument. I l-a oferit munca.

dominat de egoism, de propriul 
interes, ilustrat prin duplicitate 
și arivism.

Socialismul produce tipul de 
erou proletar, revoluționar, care 
iși concepe realizarea și auto- 
realizarea prin dăruire și elan, 
prin patosul acțiunii săvîrșite 
in numele unei lumi viitoare
— drepte, libere, egală pentru 
toți. Acum, pentru întîia oară 
în istorie, tipul reprezentativ 
de om se democratizează la 
scară de masă fondat pe re
lații de colaborare și întraju
torare între oameni. Toate a- 
ceste trăsături — pe care le 
găsim înscrise în Programul 
ideologic al partidului, in Co
dul eticii și echității socialiste
— legitimează nu numai aspi
rații și potențe individuale, ci și 
o opțiune socială care ii confe
ră individului o ipostază origi
nală, aceea de a-și făuri și stă- 
pini propriul destin. Grija 
pentru om pe care și-o asumă 
socialismul este condiția de a fi 
a unei întregi societăți. Astfel, 
înflorirea personalității apare 
ca premisă a propășirii gene
rale, iar aceasta, la rindul ei, 
este condiția imperativă a dez
voltării personalității umane.

Contribuții prestigioase la patrimoniul culturii naționale

Prețiosul minereu 
al adevărului

Editura Eminescu publică de 
mai mulți ani, în colecția Măr
turii, cărți cuprinzind jurnale, 
memorii și reconstituiri ale unor 
momente semnificative din isto
ria tării. Autorii acestor cărți 
— vechi militanti antifasciști, 
țărani, publiciști, scriitori, oa
meni de cultură — își asumă 
rolul modest și, tocmai de a- 
ceea. exemplar, de cronicari ai 
vremurilor pe care le-au trăit 
său pe care le-au cunoscut prin 
intermediul documentelor.

In ceea ce privește epoca evo
cată. cea mai mare parte dintre 
volumele apărute pină acum 
aduc în prim-plan — cum e și 
firesc, deoarece mărturiile. în 
majoritatea lor. aparțin unor 
autori in viață — perioa
da interbelică și anii celui de-al 
doilea război mondial. Ni se 
prezintă astfel, dintr-o perspec
tivă autobiografică. episoade 
di.n eroica rezistentă opusă de 
comuniști, de toate forțele pro
gresiste și democratice procesu
lui de fascizare a vieții politice 
românești și de antrenare a 
României într-un război tragic 
și absurd, alături de Germania 
bitleristă.

în Vremurile mele de Pavel 
Bojan, Reverberații de Elena 
Ghirvu Călin și Al. Gutan, 
Erupție din adîncuri de Ilie 
Gheorghe. Evadarea de D. Iva- 
novici și Al. Gutan sau 11 de 
zile în ghearele D.E.F.-ului de

Vi invităm la o discuție deapre f

LITERATURA
STIINTIFICO-FANTASTICĂ
.» ■>

Știința-i privește cu condescen
dență fanteziile, critica literară, 
atunci cînd e dispusă să o con
sidere și altceva decit produs de 
serie, îi delimitează valorile prin 
raportare la genuri cunoscute. 
Cînd întrunește toate condițiile 
genului cade in facilitate și nu 
îndeplinește decit un rol de 
popularizare, cînd scapă de ri
gorile impuse se asociază fan
tasticului sau parabolei. Cam a- 
ceasta e. in mare, situația lite
raturii, științifico-fantastice, gen 
controversat, negat cu violență 
sau neluat în serios de unii, sus
ținut și clamat ca domeniu a- 
parte de către alții. El se im
pune însă ca fenomen de mare 
audienți și, paradoxal, cultivat 
cu multă consecvență tocmai 
într-un secol în care înseși mi
nunile tehnicii întrec previziu
nile și fanteziile autorilor de 
science-fiction.

Nu-mi propun să definesc ge
nul (muncă grea la care s-au 
angajat cercetători serioși ai 
anticipației fără rezultate spec
taculoase) și nici să situez autori 
și opere în contextul literaturii 
(teritoriu și mai dificil în care 
unii cercetători au găsit loc și 
lui Swift și lui Cyrano de Ber- 
gerac și lui Gabriel Garda ~Măr- 
quez). Ceea ce mă interesează în 
primul rind este deschiderea u- 
nei discuții asupra science fic- 
tion-ului ca fenomen.

Pentru ce este literatura SF 
susținută ? Din punct de vedere 
științific pentru ridicarea unor 
probleme ce-au frămintat min
tea oamenilor dintotdeauna. 
„Scrierile SF erau întotdeauna 
apreciate înainte de toate pen
tru ideile cu caracter științific 
și tehnic noi și originale, pentru 
ineditul situațiilor legate de în
cercările imaginate pentru tra
ducerea acestor idei în viață" 
(I. Bestujev-Lada „Această lume 
uimitoare“ — Colecția 361). 
Audienta genului trebuie, așa
dar, relaționată cu gustul sta
tornic al omului de a ști ce este 
dincolo de ceea ce cunoaște la 
un moment dat. de cum va fi 
peste un număr de ani, din ne
voia lui de a gindi că nu se 
află singur în univers. Acest 
fundal, să-i zicem științific, s-a 
corelat mereu cu aspirația o- 
mului de a corija lumea aceasta 
și a oferi o alta mai bună, mai 
fericită. Pentru că, dacă nu toate 

Iosif Micu sint înfățișate aspec
te dintre cele mal diferite ale 
luptei comuniștilor in condițiile 
aspre ale ilegalității, de la difu
zarea de manifeste sau organi
zarea de greve și .pină la des
fășurarea unei intense activități 
politice, sub amenințarea tortu
rilor și a morții. în închisori și 
lagăre. Alte volume, care ar pu
tea fi intitulate „povestea unei 
vieți“ — însemnările unei surori 
fără diplomă de Silvia Olt, 
Fuga de lunga noapte de Ion 
Molea — sau „povestea unui 
oraș“ — Ochii de piatră de Ha- 
miljCar Petrescu — sint. de ase
menea. străbătute. în mare mă
sură. de freamătul acestor ani 
dramatici. Două apariții aparte, 
una prin tehnica folosită în re
constituirea evenimentelor și. 
mai ales, prin însăși natura a- 
cestor evenimente — Moartea 
unui savant : N. Iorga de Mi- 
hai Stoian — și alta prih pe
rioada relativ îndepărtată de noi 
pe care o evocă — Memoriul 
meu de Toader I. Ștefan (1852— 
1919) — completează sumarul de 
pină acum al seriei de Mărtu
rii, căruia i se vor adăuga, nu 
peste mult timp, titluri extrem 
de promițătoare ca Schiță de 
autobiografie spirituală de Iorgu 
Iordan, Arhitectura apelor de 
Dorin Pavel. Internatul uteciști- 
lor de D. Ivanovici. Scara vieții 
de T. Teodorescu Braniște, Me
morii de Al. Tzigara-Samur- 

operele .încadrate în gen repre
zintă utopii tehnice, majoritatea 
lor covirșitoare pornesc și se 
consumă în etică. Fondul lor 
optimist place publicului. Din 
punct de vedere literar SF în
trunește calități (ne referim la 
producțiile serioase nu la cele 
de serie) ale unor genuri sau 
specii cu mare audiență : ro
mane de aventuri, de dragoste, 
intrigă polițistă. Simplitatea 
trăirilor umane, moralitatea și. 
mai ales, aspirația spre mai bine 
sint calități indiscutabile.

Pentru ce este negat, genul ? 
Paradoxal, dar calitățile pot de
veni și defecte, astfel că -£F 
poate fi acuzat de o prea mare 
libertate față de știință, fante
ziile autorilor săi neavind decit 
un rol secundar, de frizare a ex
traordinarului. Parafrazind, pu
tem spune că diletantismul naște 
monștri.

Din punct de vedere literar se 
întâmplă ca unele dintre operele 
cele mai valoroase ale genului 
să-l depășească și astfel să se 
instaureze în conștiința cititoru
lui mai ales acele producții de 
serie, în care ni se propun po
vești de groază într-o lume tran
zistorizată, în care timpul și spa
țiul se anulează și o fericire fără 
margini se instalează. Eroul este 
un același savant torturat de in
vențiile sale, el se află într-un 
același laborator dotat cu tot fe
lul de minuni. Indiferent că ac
țiunea se petrece pe Pământ. în 
Lună sau pe Venus, in anul 2345. 
sau 3456, oamenii sau extrateres
trii se comportă ciudat de ase
mănător cu cei pe care-i știm 
și noi. Aceste produse de serie, 
în afara faptului că nu pricep 
nimic dintr-o viitoare evoluție 
a omului, mai sint și niște fante
zii cu care știința nu are a face, 
iar literatura nu le acceptă.

O cercetare a literaturii SF 
impune mai întâi o delimitare a 
domeniului, o privire axiologică 
a producțiilor, un studiu științi
fic asupra anticipărilor și, nu in 
ultimul caz, o analiză a mijloa
celor de expresie. Ca fenomen 
el trebuie cercetat din punctul 
de vedere al sociologiei literare, 
depistând, care sînt raporturile 
între aspirații și transformări 
sociale. Cred că rezultatele ar 
fi dintre cele mai interesante.

CONSTANTIN STAN 

caș sau Acuzatul are șaisprezece 
ani de Ion Vlaicu.

Cantitatea de adevăr conținută 
de paginile acestor cârti nu este 
deloc micșorată de caracterul 
fragmentar, unilateral sau chiar 
periferic al evocărilor. Ceea .ce 
manualele de istorie prezintă 
sintetic este tratat aici analitic, 
oferind posibilitatea unei re
prezentări concrete a trecutului. 
Un amănunt bine ales este ade
seori mai elocvent decit gene
ralizarea cea mai cuprinzătoare.

Pe de altă parte, faptul că cei 
mai mulți dintre martori au fost 
si participant! la evenimentele 
relatate îl determină pe cititor 
să se simtă, la rindul său. impli
cat. El va retrăi întimplările po
vestite și nu va încheia lectura 
fără să ia o atitudine.

Cit privește valoarea literară 
a cărților din colecția Mărturii, 
prima observație care se impune 
pare de nesustinut teoretic: 
se remarcă, din acest punct de 
vedere, Memoriul meu de Toa- j 
der I. Ștefan și Moartea unui 
savant de Mihai Stoian, adică 
o autobiografie scrisă de un ță
ran lipsit de concepție estetică 
și un modern colaj de docu
mente. realizat de un scriitor 
contemporan cu noi, care a ci
tit Princepele de Eugen Barbu și 
Cu sînge rece de Truman Ca
pote. Această aparentă contra
dicție se rezolvă însă imediat 
dacă aducem în discuție con
ceptul de autenticitate artistică. 
Memoriul meu, ca șl Cronica dc 
la Arbore a lui Toader Hrib, 
s-a ivit, in afara intenției de 
literaturizare, din dorința de a 
consemna, pentru urmași, o 
„scară a vieții“ plină de peri
peții și de învățăminte. De 
aceea, autorul nu-și preface ni
ciodată vocea și nu-și regizează 
Istorisirile, multumindu-se să 
povestească firesc, așa cum po
vestea probabil și tovarășilor 
Iui de șezători din Ghindăoani. 
ce anume i s-a întimplat de-a 
lungul anilor și la ce concluzii 
a ajuns în pragul bătrinetii. A- 
ceastă simplitate neafectată (nu 
e un pleonasm, pentru că există 
și o simplitate afectată) place 
cititorului de azi, saturat de 
„literatură“. Chiar și în poezie 
— care, prin definiție, presupu
ne o tehnică, un artificiu — 
Toader I. Ștefan reușește să 
păstreze acea naturalețe proprie 
folclorului : „Se naști ca luna / 
Tot omul sub.soari / Ș-apoi tot 
ca luna / Scadi pină moari / 
Așa-i soarta noastră / Aice sub 
soari / Fie și-mpărat / Că tot la 
fel moari / Insă eu voiesc l 
Ca și după moarti / Tot să mai 
vorbesc / Prin această cârti“.

Situat la cealaltă extremă a 
atitudinii estetice. Mihai Stoian 
compune un scenariu dramatic 
al împrejurărilor în care a fost 
asasinat de către legionari Ni
colae Iorga sau. pentru a relua 
formularea lui George Maco- 
vescu din Preambul, un zgudui
tor „dosar al crimei“. Citatele 
din scrisori, din rapoartele poli
ției, din presa vremii și din 
mărturiile celor implicați con- 
topindu-se într-un Imens va
carm, dau o idee pregnantă 
despre tumultul acelor ani în 
care, pedepsitoare și dreaptă, se 
făcea auzită chemarea la ruptă 
a partidului comunist. Mihai 
Stoian a ajuns. în stăpînirea 
mijloacelor literare, la o sigu
ranță care face ca aceste mij
loace să nu se mai observe. Ca 
și in cazul povestitorului popu
lar. dar, cum am văzut, din mo
tive complet diferite, privirea 
cititorului poate trece nestînje- 
nită spre realitatea de dincolo 
de text.

La autorii care sînt pe jumă
tate naivi, pe jumătate literati. 
tocmai textul este cel care reti
ne adeseori atenția, cu podoa
bele sale demodate sau exce
sive. Ceea ce reușește totuși să 
împingă înlături această corti
nă este viata însăsi. energică, 
exnlozivă. pasionantă.

Trecînd acum peste conside- , 
rațiile de acest gen. tin să în
chei arătind că toate volumele 
apărute în colecția Mărturii mi 
s-au părut, intr-un fel sau al
tul. demne de interes. Este me
ritul Editurii Eminescu de a fi 
initiat și de a fi conferit presti
giu unei colecții care scoate la 
iveală, din adincul trecutului, 
prețiosul minereu al adevărului.

ALEX. ȘTEFĂNESCU

TCESTDD PENTRU

^ARDEROISA *

DUMNEAVOASTRĂ

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 marochinerie vă completează agreabil ținuta. 

De asemenea vă recomandăm și stofele pentru 

rochii, taioare, costume și pardesie, în textura și 

tonurile modei de primăvară.

PRIMĂVARA, ANOTIMPUL
EXCURSIILOR DV. PREFERATE

OFICIILE JUDEȚENE DE 
TURISM ȘI ÎNTREPRINDE
REA DE TURISM. HOTE
LURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI vă invită să 
participați in lunile martie 
și aprilie la un bogat pro
gram de excursii în cele mai 
pitorești zone turistice sau în 
stațiuni balneoclimaterice din 
țară, dintre care vă reco
mandăm :

• Pe Valea Prahovei, în 
stațiunile Sinaia, Bușteni și 
Predeal ;

• Pe Valea Oltului, Ia Că- 
limănești, Căciulata, Cozia. 
Govora și Olănești ;

• In Maramureș, Ia Borșa 
și Izvoarele ;

• în stațiunile montane din 
jud. Caraș-Severin : Seme- 
nic. Muntele Mic, Crivaia, 
Vâliug, Secu ;

• Stațiunile de odihnă și 
cură balneară din estul Tran
silvaniei : Sîngeorz Băi. Bor- 
sec, Sovata, Tușnad, Balva- 
nyos, Vîlcele ;

• La Moneasa sau Geoa- 
giu, în vecinătatea munților 
Apuseni.

în aceste stațiuni, precum și 
la Amara, Eforie Nord. Man
galia, Ocna Sibiului. Păltiniș. 
Pucioasa, Slănic Moldova. 
Stîna de Vale puteți bene
ficia de un concediu recon
fortant sau de o cură bal
neară eficientă.

Locuri pentru excursii sau 
bilete în stațiunile balneocli
materice se pot obține de la 
OFICIILE JUDEȚENE DE 
TURISM din întreaga țară și

de la ÎNTREPRINDEREA 
DE TURISM, HOTELURI 
ȘI RESTAURANTE BUCU
REȘTI.

PUBLITU RISM,

ÎN ATENȚIA 
DEȚINĂTORILOR 

DE
AUTOVEHICULE

(persoane fizice și juridice)

Administrația Asigurărilor 
de Stat — ADAS — reamin
tește tuturor deținătorilor de 
autovehicule că miercuri, 31 
martie, este ultima zi de pla
tă a primelor datorate la a- 
sigurarea prin efectul legii 
de răspundere civilă auto pe 
anul în curs. După această 
dată se plătesc majorări de 
întîrziere-

Nu amînați însă plata 
pînă în ultima zi I

Indiferent de tipul auto
vehiculului — cu excepția mo- 
tociclurilor - se plătește o 
primă anuală de asigurare 
de 175 lei de către organi
zațiile socialiste și de 350 lei 
de către cetățeni și alte ca
tegorii da asigurați, iar 
pentru motocicluri - 40 lei, 
'espectiv 80 lei.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
trimis tovarășului ■ SEKOU TOURE, secretar general al Partidului 
Democrat din Guineea, președinte al Republicii Guineea, urmă
toarea telegramă :

în legătură cu pierderea grea suferită de partidul și statul 
dumneavoastră, prin încetarea prematură din viată a tovarășei 
Bangoura Hadja Mafory, ministru al afacerilor sociale, membră a 
C.C. al P.D.G., vă rog să primiți, din partea C.C. al P.C.R. și a mea
personal, cohdoleanțele cele mai profunde, iar familiei îndoliate, 
întreaga noastră compasiune.

Partidul și tineretul

PLECĂRI II-lea Congres internațional al 
primarilor din țările latino
americane și' zona Caraibilor.

Acțiuni politico-educative 
dedicate celei de-a 55-a

aniversări a P.C.R
Primii pași spre urbanizare

fru- 
in

Ministrul nigerian al comerțu
lui, general maior M. Shuwa, 
care a făcut o vizită in țara 
noastră, a părăsit, marți după- 
amiază, Capitala.

în aceeași zi, și-a încheiat 
vizita in țara noastră și minis
trul ghanez al comerțului și tu
rismului, colonel K.A. Quarshie.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspeții au fost salutați 
.de Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul co
merțului exterior șl cooperării 
economice internaționale, de 
alte persoane oficiale române, 
precum și de ambasadorul celor 
două țări la București.

★
Marți dimineața, Sayed Abbas 

Chedid, directorul Centrului de 
informare al Organizației Na
țiunilor Unite la București, a 
părăsit Capitala, încheindu-și 
misiunea în țara noastră.

SOSIRE
sosit la Bucu-
Uniunii Națio-

Populare din 
condusă de Abdallah 

secretar general

VIZITĂ
în cursul zilei de marți, șefii 

misiunilor diplomatice 
tați în Republica 
România, au făcut, 
tovarășului George 
ministrul afacerilor 
vizită la Uzinele de 
le și întreprinderea 
toare din București.

acredi- 
Socialistă 

la invitația 
Macovescu, 
externe, o 

mașini gre- 
de calcula-

MANIFESTĂRI
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Republicii Elene, marți 
seara, a avut loc în Capitală o 
manifestare culturală organizată 
sub auspiciile Institutului Ro
mân pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea.

Au participat Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Ioan Botar. secre
tar al I.R.R.C.S., oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Dimitri Pa- 
padakis, ambasadorul Republicii 
Elene la București, și membri ai 
ambasadei. \

Cu acest prilej ziaristul Dic 
Baboian
de călătorie 
după care au fost 
filme“ 
ții ale

a împărtășit impresii 
din această țară, 

prezentate 
documentare — produc-

studiourilor grecești.
★

București 
expoziția 
aparatură,

s-a deschis 
internațională 

instrumente,

La 
marți 
pentru 
instalații și produse medicale
„Medicina ’76“.

Aflată la cea de-a VII-a e- 
diție, această manifestare spe
cializată reunește peste 20 de 
firme cu vechi tradiții în pro
ducerea și comercializarea de a- 
paratură medicală din Austria, 
Danemarca, Elveția, Franța, 
R. D. Germană. R. F. Germania, 
Italia, R.S.F. Iugoslavia, Olanda 
și România.

ÎNAPOIERE
■ , 1

Marți seara, s-a înapoiat din 
Argentina delegația formată din 
tovarășii Ion Tudor. 
ședințe al Comitetului 
problemele consiliilor 
și Gheorghe Dumitru, 
ședințe al Comitetului 
al Consiliului popular
cipiului București, care a 
cipat la lucrările celui

Marți seara, a 
rești delegația 
nale a Forțelor 
Maroc, 
Ibrahim, secretar general al 
partidului, care la invitația C.C. 
al P.C.R. face o vizită in țara 
noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați de tovarășii 
Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de Partid, 
Constantin Băbălău, membru al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

FESTIVAL
în zilele de 26, 27 și 28 mar

tie a.c. se va desfășura la Si
biu tradiționalul festival al mu
zicii de jazz din țara noastră. 
Pe scena Casei de cultură a sin
dicatelor din localitate vor pre
zenta concerte formații din 
Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, 
Iași, București, Sibiu. Cu acest 
prilej, va fi deschisă și o expo
ziție de fotografii — „Jazz fes
tival“ — înfățișind aspecte de 
la desfășurarea edițiilor prece
dente din lumea internațională 
a jazzului, instrumentiști cu- 
noscuți. Vor mai avea loc co
municări privind activitatea .cu
rentă a cluburilor de jazz, un 
colocviu pe tema : „Elemente 
metodologice ale popularizării 
creației românești de geniu“ și 
alte acțiuni menite să stimuleze 
dezvoltarea gustului pentru mu
zica de valoare, în context cu 
cerințele momentului actual aJ 
mișcării artistice. (V.R.)

Manifestările organizate in în
tâmpinarea aniversării a 55 de 
ani de la crearea Partidului Co
munist Român sint tot mai mult 
prezente între activitățile tine
rilor. Astfel, sub genericul 
„Uteciștii de ieri, uteciștii de 
azi“, a avut loc, la Muzeul de 
istorie a municipiului București, 
cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la constituirea organizației 
U.T.C. în această instituție, o 
amplă acțiune a tinerilor muzeo
grafi din Capitală și a secreta
rilor U.T.C. din marile între
prinderi economice. în acest 
context, tovarășul Tudor Bugna- 
riu. membru corespondent al A- 
cademiei R.S.R., a evocat acti
vitatea uteciștilor sub conduce
rea P.C.R. in cadrul Frontului 
popular antifascist. S-a relevat, 
de asemenea, ralul și efortul 
uteciștilor muzeografi in activi
tatea de educare patriotică a 
tinerei generații • Prof. dr. Li- 
viu Ștefănescu a prezentat la 
Universal-club. tinerilor din sec
torul 3, expunerea „Lupta tine
retului din patria noastră sub 
conducerea P.C.R. pentru elibe
rarea tării de sub dominația 
fascistă“ • La clubul lucrătorilor 
din construcții, studenții Facul
tății de filosof ie au organizat, o 
acțiune ateist-științifică : „Prin
cipiile religiei și ale lumii con
temporane“ • O temă similari. 
„Politica P.C.R. privind religia

și sectele religioase“, s-a dezbă
tut și la Școala generală nr. 28 
»0 seară de poezie politică și 
patriotică au organizat la 
Liceul „Gh. $incai“. elevii ce
naclurilor școlare „George Ba- 
covia", „Tinere mlădițe“, „Hro
nicul“ • Ieri, la Ateneul tinere
tului a fost programată o ex- 
punere-dezbater e 
„Crearea 
epocal in 
muncitoare 
tră“ • Promovarea progresului 
tehnic, parte integrantă a poli
ticii P.C.R de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României 
spre comunism“, este dezbate
rea pe care prof univ. Gheorghe 
Chețoiu, de la Facultatea de fi
losof ie a condiis-o ieri la Ecran- 
club • Tot ieri, scriitorul 
Ion Grecea s-a intilnit cu ti
nerii la Clubul Uzinei Vulcan, 
li o dezbatere despre „Comu- 
r:-‘'il — eroul literaturii noas
tre“.

in unități și la capetele liniilor 
de tramvaie și autobuze.

Laudă minerilor

tema :cu
P.C.R. — eveniment 

activitatea clasei 
din țara noas-

Participare amplă, 
rodnică

au30 000 tineri bucureșteni 
fost prezent!, duminică: pe șan
tierele primăverii ; la întreține
rea parcurilor, pădurilor din 
preajma Capitalei, la plantarea 
florilor și amenajarea spațiilor 
verzi de-a lungul arterelor de 
circulație, la lucrările canalului 
de irigații Berceni, la curățenia

Ia

s-a 
con

ta 
din 

la
ce-

Timp dd două zile municipiul 
Petroșani a fost gazda unor am
ple manifestări cultural-artistice 
organizate in intimpinarea ani
versării a 55 de ani de la crea
rea P.C.R și în pregătirea Con
gresului educației politice și 
culturii socialiste. Sub gene
ricul „Cintecul adîncului" 
desfășurat tradiționalul 
curs de poezie (ajuns 
a V-a ediție) inspirată
viața și munca minerilor, 
care au participat membrii 
naclurilor și cercurilor literare 
de pe lingă cluburile și casele 
de cultură. Cele mai reprezen
tative creații au fost distinse cu 
trofeul „Lampa minerului“, cu 
premii în bani și diplome de o- 
noare. Concomitent cu concursul 
de poezie a avut loc festivalul 
de muzică ușoară românească 
susținut de cei mai buni soliști 
vocali și instrumentiști din ju
deț. Ca și creatorilor de poezie, 
interpreților cîștigători le-au 
fost oferite cite o simbolică 
„lampă a minerului" și diverse 
alte premii. Alături de această 
manifestare, festivalul „Cintecul 
adîncului" a mai prilejuit ver
nisajul unei expoziții de pictură, 
grafică și sculptură cuprinzind 
lucrări ale artiștilor amatori in
spirate din viata și activitatea 
minerilor.

AL. BALGRADEAN

Bolitin Vale este una din 
moașele așezări ilfovene, 
plină cimpie bărăgană. Harnici 
gospodari, bolintinenii au culti
vat cu migală aceste păminturi 
Răsplata muncii, împlinită doar 
in prezentul istoriei socialiste, 
este vizibilă în aspectul general 
al comunei, in viata localnicilor 
Dar, cu fiecare zi așezarea în
tinerește, se simte suflul tot 
mai puternic și înnoitor al urba
nizării. „Este un motiv de mân
drie pentru toți cetățenii comu
nei noastre, ne spune primarul 
Niculescu Anghel, că prin efort 
comun de muncă vom păși incă 
din acest cincinal in rindul ora
șelor. Tinerii noștri au înțeles 
acest lucru și sint bucuros că 
prin răspunsul la chemarea lan
sată de Dragalina, județul Ialo
mița, se angajează să realizeze 
o serie de obiective importante 
De fapt, viitorul oraș este in 
primul rind al lor și este nor
mal ca ei să se situeze in 
fruntea acțiunilor pentru aceas
tă transformare“.

Cuvintele primarului sînt întă
rite de modul concret in care 
acționează tinerii din organiza
ția comunală U.T.C.. care cu
prinde peste 1 000 membri din 
cele mai diverse profesii, țărani 
cooperatori, mecanizatori, mun
citori, intelectuali, - - - •
acțiuni de muncă 
au realizat zilele 
tatul a 400 pomi, 
20 000 m p spații verzi, au co
lectat 15 tone fier vechi, au 
participat la curățenia de pri
măvară in sectoarele zootehnice 
O zi plină de muncă finalizată 
printr-un atractiv concurs de 
tenis de masă și o seară de 
poezie și muzică patriotică sub

genericul „Carte frumoasă, 
cinste cui te-a scris“, unde au 
fost 
care 
tații 
Dan 
nașe 
sile Bangheru, Florea
Gh. Militam, Ion Șirrban, Simona 
Dragomirescu, Nicoleta Lucaci, 
Emilian Ghimpe.

— Planurile noastre de viitor, 
ne spune Ion Mincu, secretarul 
ogranizației comunale U.T.C. Bo- 
litin Vale, sînt foarte ambiți
oase. Ca răspuns la chemarea 
uteciștilor din Dragalina, am

evidențiați și acei tineri 
s-au situat printre „frun- 
zilei“ : Gheorghe Paraschiv, 
Florică, Petre Victorița, Tă- 
Dumitru, Vasilica Dan. Va- 

Oancea,

hotărît printre altele organiza
rea unui șantier al tineretului 
pentru irigații pe 100 hectare, a- 
menajarea a 2 hectare solarii, 
lucrări de mică mecanizare în 
zootehnie cu o valoare de 
100 000 lei, efectuarea de lucrări 
la construcțiile edilitar-gospodă- 
rești in valoare de 1 000 000 lei, 
împădurirea a 2 hectare, ame
najarea stadionului din locali
tate. Prin munca tuturor tineri
lor vom înfăptui cu siguranță 
acest program, integrat in pro
cesul de urbanizare al așezării 
noastre.

Muncim
să ne ridicăm orașul

elevi. Prin 
patriotică ei 

trecute plan- 
curățirea a

• Drăgănești-VIașca, județul 
Teleorman : peste 300 de tineri, 
organizați in șantiere locale, vor 
acționa la construirea a 312 a- 
partamente, 8 săli de clasă, o 
creșă cu 100 de locuri • Cu
dalbi, județul Galați : construi
rea unei uzine de vinificație și 
a unui complex de creștere in
dustrială a porcilor în valoare 
totală de peste 350 mii lei ; lu
crări edilitar-gospodărești pentru 
sistematizare și înfrumusețare 

• în valoare de 2 milioane lei • 
Roznov, județul Neamț : prin 
antrenarea la muncă a tinerilor 
din toate unitățile economice de

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

• DOLJVRANCEA

ACTIVITATE SUSȚINUTA IN VII

Ample lucrări de întreținere 
și modernizare în podgorii

pe raza comunei, sarcinile de 
plan vor fi depășite în acest cin
cinal cu
• Gilău,
medie a 
depăși 
fiecare membru al ____ ___
• Valea Iui Mihai, județul Bi
hor : amenajarea unei suprafețe 
de 50 ha pentru irigații și lu
crări Ia complexul agrozootehnic 
în valoare de 200 mii lei • Prun- 
du-Bîrgăului, județul Bistrița- 
Năsăud : organizarea de 4 șan
tiere locale ale tineretului pen
tru construirea de blocuri pentru 
locuințe, la plantare păduri ș> 
extinderea bazei sportive • 
Geoagiu. județul Hunedoara : 
înființarea unui „Club al tine
retului“ și a unui punct de do
cumentare și informare Social- 
politică ; crearea unei „asociații 
a navetiștilor“ care să participe 
la acțiunile de muncă patriotică 
a Cobadin, județul Constanța : 
efectuarea prin muncă volun
tară a unor lucrări la noile con
strucții edilitar-gospodărești in 
valoare de 200 mii lei • Seini, 
județul Maramureș : pentru da
rea in folosință înainte de ter
men a investițiilor la noile uni
tăți industriale se vor efectua 
acțiuni de muncă patriotică in- 
sumind 10 000 ore.

peste 7 milioane lei 
județul Cluj : valoarea 
muncii patriotice va 

anual 1 500 lei pentru 
organizației

Grupaj realizat de : 
ȘTEFAN DORGOȘAN

levi, acționau la lucrările de în
treținere și modernizare a viilor. 
L-am rugat pe tovarășul Gheor- 
ghe Poporevici, director adjunct 
tehnic al I.A.S. Odobești, să ne 
prezinte citeva dintre urgențele 
acestor zile : „Ne rețin atentia 
în mod deosebit lucrările de se
zon : fertilizările, dezgropatul, 
cercuitul, tăierile. în paralel cu 
acestea, executăm și lucrări pre
gătitoare în vederea moderniză
rii a 437 ha. Aici acționăm in 
primul rind la ridicarea butuci
lor de vie la 75 cm de sol pen
tru a 
scopul introducerii .. 
în felul acesta vom putea folosi 
tractoarele la efectuarea mai 
multor operații“.

Desigur, tinerii, membrii orga
nizațiilor U.T.C., au și ei pentru 
această perioadă de virf din vi
ticultură un program de acțiune 
bine întocmit. După cum ne in
formează Nicolae Marin, secre
tarul Comitetului orășenesc O- 
dobești al U.T.C., tinerii parti
cipă la toate lucrările de între
ținere și modernizare a viilor. 
Pină la această dată ci au ad
ministrat în sol, pe 270 hectare, 
peste 6 900 tone îngrășăminte 
organice. Au fost de asemenea 
constituite echipe formate nu
mai din tineri care participă la 
executarea lucrărilor de tăieri. 
S-au încheiat totodătă pregăti
rile pe cele 37 de hectare unde 
nu peste mult timp se va des
chide 
tu lui 
vie.

Au început plantările 

di legume în cîmp
Investifiile 

școlare 
ale anului 1976Viticultorii din cunoscutele 

podgorii tle Vrancei, și nu nu
mai ei, cunosc bine ca oe teiul 
cum se acționează acum, de ca
litatea muncii lor depinde, în 
mare , măsură, soarta viitoarelor 
producții de struguri. Iată ce ne 
relevă in acest sens raidul în
treprins prin citeva unități viti
cole din județul Vrancea.

Ne-am oprit pentru inceput la 
Timboiești. De la Ionel Chi- 
riac. șeful fermei, 
numai în 
ră se va expedia 
punctele de plantare peste 2 mi
lioane fire de viță de vie alto
ită. O cifră care spune mult, mai 
ales dacă o raportăm la cei 150 
cooperatori ce execută asemenea 
altoiri. Buna organizare a celor 
cinci echipe, responsabilitatea 
fiecăruia pentru ceea ce face, 
înalta calificare permit ca zil
nic aici să se altoiască, așa cum 
aflăm de la inginera Maria Da- 
vidoiu. între 10 000—15 000 fire. Se 
asigură astfel condiții ca pină cel 
tirziu in aprilie întreaga canti
tate planificată de 2 milioane să 
fie gata pentru plantare.

în timp ce la Tirpboiești se 
muncea de zor pentru a asigura 
materialul săditor viticol nece
sar tuturor podgoriilor din ju
deț, la Odobești sute de membri 
cooperatori, tineri muncitori, e-

Printre culturile care se sea
mănă în aceste zile se află și 
unele sortimente de legume. 
După cum sintem informați la 
Direcția agricolă a județului 
Dolj, legumicultorii au trecut la 
plantatul usturoiului, cepei usca
te, verzei timpurii și a mazărei. 
Pe zi ce trece numărul unități
lor agricole care au trecut la 
executarea acestor lucrări este 
tot mai mare. Recunoscuți ca 
legumicultori pricepuți. locui
torii comunei Caraula au 
pregătit din timp cele 127 
de hectare ce vor fi .culti
vate acum in primăvară cu 
ceapă uscată, ardei, tomate și 
rădăcinoase. De asemenea, tre
buie să arătăm că datorită preo
cupării permanente a conduce
rii unității cooperatiste in frunte 
cu președintele, ing. Virgil Boș- 
tină, a fost procurat in intreaf- 
me materialul săditor necesar 
plantării tomatelor timpurii atit 
pentru unitate, cit și pentru gos
podăriile populației. Pentru to
matele și ardeiul de vară, răsa
durile au fost pregătite în pe
pinieră proprie, care se întinde 
pe circa patru mii de metri pă- 
trați. în ziua raidului nostru, 
ceLe patru echipe constituite în 
cadrul fermei legumicole erau

C.A.P. Mircea Vodă, județul Dîmbovița. Aici, în „patul“ cald al 
răsadnițelor, se asigură recolta celor 30 ha de legume 

RANGA

Cenaclul 
„Amfiteatrul 

artelor“
In 27 și 28 martie a.c., 

Galați, noua formulă a Ce
naclului „Amfiteatrul arte
lor“. Simbătă, la orele 17,00
— întîlnire cu cititorii revis
telor „Viața studențească“ și 
„Amfiteatru“; la orele 19,00
— cenaclul literar, în colabo
rare cu cenaclurile literare 
din Galați ; ambele la sala 
Ateneu, Casa de cultură a 
studenților. Ediția 30 a ce- 
naclului-spectacol va avea 
loc duminică, 28 martie, de 
la orele 18.00 la Palatul spor
turilor și la ea vor partici
pa, printre alții : Constanța 
Buzea, Dinu Flămînd, Mir
cea Florin Șandru, Ioan Ca- 
lapăr. Marian Stoichiță, Flo
rentina Mintuță, Marcel 
Stancu, Eugen Cristian Mo- 
triuc, Răzvan Vasilescu, 
Catrinel Dumitreseu, Dinu 
Manolache, Mircea Florian și 
formația, Mihai Diaconescu 
și „Variabil Q. Folk“, Bene- 
clict Popescu. Marcela Saf- 
tiuc, Zoia Alecu, Cornel Po
pescu. grupul Lenuș Hușanu
— Constantin Neamțu, Corul 
de cameră „Preludiu“, diri
jor Voicu F.năchescu, forma
ția „Cristal“, condusă de 
Puiu Crețu.

uniformiza rîndurile in 
mecanizării.

prezente pe cîmp. 
Ion Iancu, Traian 
Ian Epure, Barbu 
stantin Mladin înti

această
allăm că 
primăva- 

spre

Cooperatorii 
i Patroi, Ște- 

Prică, Con- 
rețineau plan

tațiile de căpșuni și de răsaduri, 
iar mecanizatorii Cornel Vasi- 
luță, Ion Donorel, Virgil Chi- 
pirliu, ~' 
Mătușa 
prafețe 
ceapă și

într-o ___ ___ ______
Mare, aproape două sute de ti
neri au contractat cu C.L.F. le
gume timpurii produse in sola
rii și tunele amenajate in curțile 
și grădinile proprii. Pe aceeași 
linie se înscriu și inițiativei? ti
nerilor din localitățile Galicea 
Mare, Bistret, Rast, Giurgița 
Calopăr.

Gheorghe Gane, Emil 
insămințau primele su
cit sfeclă de zahăr, 
rădăcinoase.
altă comună — Poiana

OVIDIU MARIAN

® OLT

Și

Foto : V.
Necesității de modernizare și 

dezvoltare a nivelului actual al 
invățămintului de toate' gradele 
ii corespunde un amplu program 
de investiții, din care un volum 
important estet repartizat in a- 
cest an invățămintului preșcolar, 
primar, gimnazial și liceal. Mi
nisterul Educației și învățămân
tului ne informează că acesta va 
fi orientat cu precădere spre 
realizarea de noi spații și capa
cități prevăzute in planul con
siliilor populare, ministerelor și 
altor organe centrale, care vor 
fi date în exploatare pină la 
sflrșitul anului.

Elocvente in acest sens- sint 
următoarele cifre : 31 400 de
locuri in grădinițe, 2 730 săli de 
clasă, 25 100 locuri in internate, 
10 300 locuri de muncă in ate- 
liere-școală, 110 săli pentru e- 
ducafie fizică, 1 620 de locuri in 
școli speciale (pentru copii cu 
deficiente) și 1 900 locuri in case 
de copii. Aceste cifre sint edifi
catoare pentru a înțelege mai 
bine preocuparea partidului și 
statului pentru continua îmbună
tățire și creștere calitativă a 
invățămintului nostru.

venind astfel în 
populației pentru 
de legume timpurii, 
gur, suprafața de 30 de metri 
pătrați nu este de natură să im
presioneze, dar la realizarea ei 
s-a muncit cu rivnă, o semnifi
cație deosebită avînd valențele 
educative propuse de această ac
țiune. Ajutați de profesorul de 
biologie-agricultură Alexandru 
Vlădescu, elevii s-au .ocupat 
incă din toamnă cu transportul 
gunoiului de grajd (circa 8 tone), 
cernerea și depozitarea pămin- 
tului, preincălzirea bioeoanbusti- 
bilului și construirea patului 
cald. Un sprijin deosebit am pri
mit din partea conducerii coo
perativei agricole, care ne-a a- 
sigurat baza materială inclusiv 
semințe de calitate. Răsadurile 
de tomate timpurii și ardei s-au 
dezvoltat viguros, așteptipd mo
mentul prielnic al' trecerii lor in 
cimp. în continuare, în răsad
niță vom cultiva flori cu care 
vom amenaja un parc școlar.

sprijinul 
obținerea 

Desi-

Rusadfi'tj șcskrilor
Elevii școlii noastre (comuna 

Perieți, județul Olt — n.n.), 
au amenajat o răsadniță,

un șantier local al tinere- 
pentru plantarea viței devicepre- 

pentru 
populare, 
vicepre- 
executiv 

muni- 
parti- 
de-al

al

Ritmuri
accelerate

(Urmare din pag. I) 

materialelor în depozit. Proiec
tantul și beneficiarul nu s-au 
hotărît încă asupra sistemului și 
tipului de instalație și tot neho- 
tărîți sînt și constructorii de ma
șini de la întreprinderea „In
dependența“ din Sibiu care încă 
nu s-au decis să contracteze 
cuptoarele pentru tratamentul 
termic al șuruburilor și organe
lor de asamblare.

La un alt obiectiv pe care l-am 
vizitat — Fabrica de mobilă 
din Botoșani — lucrările de 
construcții sînt mult rămase în 
urmă față de grafic. In timpul 
iernii, datorită înghețului nu 
s-au putut turna stilpii de sus
ținere ai halelor și nici nu s-au 
putut executa unele lucrări de 
suprastructură. Tehnicianul Ilie 
Turculeț. secretarul organiza
ției U.T.C. din șantier, ne asi
gură in schimb că datorită bu
nei organizări a muncii în a- 
ceste zile și a concentrării prin
cipalelor eforturi la aceste o- 
biective restanțele vor fi recu
perate. Pentru intensificarea 
ritmului de lucru s-au adus 
încă două macarale, alte u- 
tilaje necesare efectuării me
canizate a unor săpături sau 
betonări. Toate prefabricatele 
de care este nevoie au sosit pe 
șantier iar munca este organiza
tă în două schimburi. Rezulta
tele obținute în prima jumăta
te a lunii martie, ritmul înalt 
de muncă înregistrat în aceste 
zile sint tot atitea argumente 
care ne îndreptățesc să credem 
că angajamentele luate de con
structorii botoșetyni de a rea
liza, într-un timp optim, lti- 
crări de calitate superioară vor 
îi onorate.

DUMITRU DUCA Prof. MIHAI ÖNICA ILEANA PODOLEANU

SPORT • SPORT
să remizez ! Trebuie amintit că 
România este uha din primele 
animatoare ale vieții șahiste in
ternaționale, număripdu-se prin
tre fondatoarele F.I.D.E. in 1924.

— Recent a avut loc ședința 
Biroului F.I.D.E. in care s-a ho
tărît repartizarea jucătorilor și 
jucătoarelor pentru turneele in
terzonale din acest an. Ce ne

Un interviu în
acordat de

Quinteros, Kavalek, Panno, Tor
re. Diez del Corral. Mariotti, 
Byasas, Harandi și Tan, iar in 
Elveția Petrosian, Portisch, Lar
sen. Gheller, Tal, Hübner, An
dersson, Kuzmin, Byrne, Liber- 
zon, Gulko, Martanovici, Soson- 
ko, Csom, Sanguinetti, Rogof", 
Lombard, Diaz, Castro. Trebuie, 
în încheiere, să mai fac o re-

exclusivitate pentru „Scînteia tineretului“, 
președintele F. I. D. E., dr,

al fetelor se va juca după sis
temul obișnuit, tradițional, dar 
echipele vor fi formate din cite 
trei jucătoare, ceea ce, după 
părerea mea, avantajează echipa 
dumneavoastră.

— Ne puteți preciza care au 
fost hotăririle Biroului F.I.D.E. 
in legătură cu regulile de des
fășurare a actualului ciclu al

pre-
oas-

dată 
că

în aceste zile se află în Capi
tală doctorul Max Euwe, pre
ședintele Federației internațio
nale de șah (F.I.D.E.). fost cam
pion al lumii, care a răspuns 
invitației adresate domniei sale 
de către Clubul I.T.B. Președin
tele F.I.D.E. a avut amabilitatea 
să acorde acest interviu, în ex
clusivitate, pentru ziarul „Scîn- 
teia tineretului“ :

— Sinteți, deci, domnule 
ședințe, pentru a treia oară 
petele țării noastre !

— Așa este. De fiecare 
m-am simțit excelent, așa
am dorit să revin în România. 
Acum am răspuns cu plăcere a- 
mabilei invitații a Clubului 
I.T.B.

— Cunoscîndu-ne deci, des
tul de bine, spuneți-ne, vă ru
găm, opinia dumneavoastră 
personală asupra șahului româ
nesc, asupra șahiștilor noștri.

— Șahul românesc a fost ur
mărit cu simpatie în Olanda de 
către mulți cunoscători, printre 
ei numărîndu-mă și eu. Șahis- 
tele românce au făcut mereu o 
bună impresie cu ocazia Olim
piadelor feminine, în care au o- 
cupat des locuri fruntașe, (n.a. 
de 4 ori locul II). Dv., interlo
cutorul meu, ați fost unul din
tre preferații publicului olandez 
în 1961 și ne-am bucurat sincer 
cind, în 1963 ați ciștigat titlul 
mondial la juniori. La băieți, re
zultatele șahiștilor români au 
fost după părerea mea, în gene
ral foarte bune (mereu în primii 
zece din lume în condițiile unei 
concurente foarte puternice). 
Aceasta dovedește că, in ciuda 
faptului că România are în pre
zent un singur mare maestru, 
media generală de joc este des
tul de ridicată. Personal arh ju
cat destul de rar cu șahiștii ro
mâni, dar la Haga — cu ocazia ce
lei de-a doua Olimpiade — am 
avut, jucînd contra maestrulir 
român Tyroler. ocazia să trec 
prin mari emoții. în timpul tur
neului individual olimpic, pe 
care l-am cîștigat, mi s-a năs
cut o fetiță. Jucînd în acea zi 
eu Tyroler, am evoluat foarti 
slab lăsînd la un moment dat o 
figură în priză... în ciuda aces
tui fapt, citeva greșeli ulteri
oare ale adversarului meu 
mi-au permis in cele din urmă

„AM DORIT SA REVIN

puteți spune în legătură cu a- 
ceasta, ?

— Ședința Biroului F.I.D.E 
s-a desfășurat intre 16—19 mar
tie la Roma. S-a hotărît ca cele 
două interzonale masculine 
se desfășoare în 
guio City) între 12 iunie — 11 
iulie și Elveția (Biel) între 11 
iulie — 8 august. Interzonalele 
feminine se vor desfășura 
U.R.S.S. (Tbilisi) între 16 
gust — 18 septembrie și în 
landa în luna septembrie 
decembrie intr-o localitate 
urmează a fi desemnată, 
hotărît în mod definitiv deocam
dată numai repartizarea jucăto
rilor. în interzonalele masculine 
ea arătind astfel : în Filipine 
Polugaevski. SpassRi. Mecking 
Ljubojevic. Hort. Brotvne. Ribli. 
Teskovski. Balașov, Gheorghiu.

să
Filipin.e (Ba-

în 
au- 
O- 

sau 
ce 

S-a

ÎN ROMÂNIA...“

marcăpeste aproximativ 10 
zile, va avea loc in Iugoslavia 
un turneu de departajare, cu 
dublu tur, care va completa nu
mărul participanților la interzo
nale. La acest turneu vor par
ticipa jucătorii care nu au luat 
parte la zonalul de la Barcelo
na : Smeikal. Uhlmann, Velimi- 
rovici, Adorjan și Ciocîltea, pri
mii doi obținînd calificarea.

— Care sînt noutățile în legă
tură eu cele două Olimpiade din 
toamna acestui an ?

— După cum se știe, cele . 
două olimpiade se vor desfășura 
in paralel în orașul Haifa (Is
rael). între 24 octombrie — II 
noiembrie. S-a hotărît, aceasta 
fiind o premieră mondială ab
solută, ca Olimpiada masculină 
să se desfășoare după sistemul 
elvețian I Campionatul mondial

Campionatului mondial mascu
lin ?

— Comitetul Central al Fede
rației internaționale a decis în 
septembrie să dea o sarcină 

■ specială unui comitet restrîns 
(Baturinski. Euwe, Thousend 
Marovici, Camponanes, Kar- 
pov) pentru a propune schim
bări in regulamentul privitor la 
Campionatul mondial. Am făcu' 
un alt regulament, propunind un 
număr nelimitat de partide și 
obținerea deciziei în meci după 
obținerea a 6 victorii. Birou1 
F.I.D.E. la Roma a decis în m<i 
definitiv ca numărul partidele 
să rămînă nelimitat. Comitetu' 
de la Amsterdam a decis la rîn- 
dul său că. dacă scorul va fi 
5—5 campionul reține titlul, da- 
va fi nevoit să susțină un alt 
meci în anul următor ! La Roma

Max Euwe
Biroul F.I.D.E. nu a fost de a- 
cord cu aceasta, propunind ca 
meciul să continue pină la șase 
victorii... Eu insumi m-am de
clarat de acord cu propunerea 
Comitetului din Amsterdam fi
indcă in cea de-a doua versiune 
campionul mondial 
ținea practic, nici 
inițial. Adunarea 
F.I.D.E. va decide 
ocazia Olimpiadei.
ceste puncte de vedere va avea 
ciștig de cauză.

— în legătură cu Bobby Fis
cher, dumneavoastră, ca preșe
dinte al F.I.D.E., ne puteti spu
nă dacă a intervenit o schimbare 
în poziția campionului ameri
can ?

— Nu vă pot comunica în 
acest moment absolut nimjc nou. 
Fostul campion mondial păs
trează o tăcere absolută în le
gătură cu revenirea sa in șahul 
competitiv, după decizia Fede
rației- internaționale care a de
cernat titlul (vacant prin refu
zul lui Fischer de a juca) lui 
Karpov.

— în încheiere v-aș ruga să 
aveți amabilitatea să transmi
teți citeva cuvinte pentru citi
torii ziarului „Scînteia tinere
tului“, între care se numără 
foarte mulți iubitori ai șahului...

— Cu plăcere : „Sint fericit 
că mă aflu intr-o țară pe ai că
rei locuitori îi interesează mult 
șahul și am plăcerea să trans
mit cele mai bune urări citito
rilor „Scînteii tineretului“.

FLORIN GHEORGHIU

nu mai de- 
un avantaj 
generală a 

la Haifa, cu 
care din a-

Astazi pe semnul „23 August“ — 
întHnirea de fotbal România — Franța

Meci decisiv pentru 
calificarea la olimpiadă

Antrenorii celor două echipe au anunțat că vor începe jocul 
cu următoarele formații : ROMANȚA : Rftducanu, — Cheran. Sa- 
me.ș. Dinu, Hajnal, Dumitru, Boloni, Lucescu, Dudu Georgeseu, 
lordănescu, Kun ; FRANȚA : Larrieu, — Chazotte, Stassievitch, 
Pottier, Meynieu, I'ernandez, Rubio, Platini, Rouyer, Schaer, 
Amisse.

Partida va începe la ora 16.00 și va fi condusă de arbitrul 
grec G. Katsoras, ajutat la tușe de compatrioții săi P. Marino» 
și G. Martinios.

Posturile noastre de radio vor transmite în întregime acest 
meci. Transmisia se va face pe programul I. De asemenea, 
partida va fi transmisă in direct la televiziune.

Stadionul „23 August“ va găz
dui astăzi. începind de la orele 
16. întîlnirea dintre selecționa
tele olimpice de fotbal ale 
României și Franței contind 
pentru preliminariile turneului 
olimpic — grupa a patra euro
peană.

Fotbaliștii noștri se află in 
fața unui examen greu : greu 
intrucit. pentru a-și păstra șan
sele de calificare, trebuie să 
obțină neapărat victoria și nu 
oricum, ci la un scor categoric 
pentru a putea reface un serios 
handicap — cele 4 goluri pri
mite la Blois, în decembrie. 
Sperăm că în această tentativă, 
sportivii noștri sint animați în 
plus și de dorința de a se re
vanșa pentru o înfringere care 
a provocat atitea nemulțumiri 
și pe care ei înșiși aproape că

• MERIDIAN ® MERIDIAN •
• MARȚI, la Tirgoviște s-au 

intilnit într-un meci amical de 
fotbal echipele de tineret (ju
cători sub 23 dc ani) ale Româ
niei și R.D. Germane. Jocul s-a 
incheiat cu un rezultat de ega
litate : 2—2 (0—1).

• IERI, la Satu Mare s-a dis
putat meciul restanță de fotbal

- dintre echipele Sportul Studen
țesc și Minerul Turț din cadru! 
„16“-imilor „Cupei României“. 
Bucureștenii au obținut victo
ria cu scorul de 8—1, calificin- 
du-se pentru optimile de finală.

• CAMPIONATUL mondial 
de hochei pe gheață (grupa B), 
care se desfășoară în Elveția, a 
programat alte două partide.

La Biel, selecționata lugesla- 
' scorul de 9—7 

formația Bul-
viei a întrecut cu 
(4—1, 0—5, 5—1) 
gariei.

Meciul disputat
Aarau între echipele Elveției și 
Italiei s-a încheiat cu scorul de 
4—1 (2—8, 1—0, 1—I) în favoa
rea hocheiștiior elvețieni.

în localitatea

nu și-au putut-o explica. Cu 
atit mai puțin noi.

La această oră. toate pregă
tirile sint încheiata. După cum 
vedem, in echipa oaspeților nu 
s-hu operat modificări. Cu atit 
mai mult, echipa noastră trebuie 
să demonstreze că eșecul de la 
Blois n-a fost decit un accident.

Adversarii noștri, cu un mo
ral ridicat, intenționează, fără 
îndoială,, să obțină calificarea 
de care, să recunoaștem, cel 
puțin teoretic, sint mai aproape 
decit noi. Ceea ce li se cere si 
le^ cerem fotbaliștilor noștri este 
să se mobilizeze pentru victorie 
și calificare. Dispun de un po
tențial fizic și tehnic valoros, 
au experiența marilor confrun
tări. nădăjduim că jocul lor pa 
fi bine orientat tactic, deci nu 
rămine decit să se ambiționeze 
pentru a ne demonstra că sini 
ceea ce vedem noi in ei. adică 
acei sportivi pătrunși de imita 
lor misiune in această întrecere 
sportivă, care prin natura rezul
tatelor și a obiectivului cș și 
l-au propus fiecare echipă face 
să fie îndreptate spre ea nit nu
mai privirile celor prezenți in 
tribune, ea polarizind un fca-te 
mare interes în lumea balonului 
rotund.

Publicul spectator poate avea 
un rol important in stimularea 
reprezentanților noștri la un 
joc ofensiv, avîntat. la o luptă 
sportivă care să se încheie cu o 
victorie românească

V. CABULEA



Interviul acordat
de primul ministru al Greciei,

Constantin Karamanlis, presei române

„Scînteia tineretului“
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Primul ministru al Greciei, Constantin Karamanlis, a primit luni 
un qrun de ziariști români de la ziarul „Scînteia”, revista „Lumea" 

”, cărora le-a acordat următorul in-și Radioteleviziunea română, 
terviu :

ÎNTREBARE : Peste puține 
zile,., președintele Nicolae 
Ceaușescu va fi oaspetele 
Greciei. Ce semnificații atri- 
buiți acestui eveniment și, in 
generai, evoluției de ansam
blu a raporturilor romăno- 
elene ?

RĂSPUNS : Poporul grec va 
saluta cu bucurie vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
răspunzînd astfel primirii căl
duroase pe care ne-a rezervat-o 
poporul român, în mai, anul tre
cut, cind am vizitat Bucureștiul. 
Poporul nostru știe că președin
telui României ii revine un rol 
deosebit în dezvoltarea relații
lor româno-elene, ca urmare a 
întâlnirii pe care am avut-o la 
București.

în Comunicatul comun pe 
care l-am ‘ semnat ■ atunci, am 
statornicit direcțiile fundamen
tale stabile în vederea deschi
derii noii etape a colaborării 
între cele două popoare.

Sint convins că vizita pre
ședintelui României în țara 
noastră va prilejui o puternică 
reafirmare a deciziilor pe care 
le-am adoptat la București.

ÎNTREBARE : V-am ruga 
»a ne împărtășiți opinia dum
neavoastră cu privire la po
sibilitățile concrete de extin
dere — în spiritul» Declarației 
Solemne Comune semnate 
împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu prile
jul vizitei făcute anul trecut 
in România 
dintre cele 
verse sfere

CU

— a colaborării 
două țări in di- 
de activitate.

RĂSPUNS: 
relațiilor, ceea 
se' irtipune cu necesitate este 
stabilirea, de la bun început, a 
unui fundament solid. în mo- 
mehtul în care este așezată a- 
ceastă bază, devine cu atît mai 
ușor să fie rezolvate, fără difi
cultate, problemele colaborării 
în' toate domeniile. Tocmai acest 
lucru l-am realizat, domnul 
Ceaușescu și eu însumi, în 
timpul vizitei pe care am fă
cut-o în țara dumneavoastră.

Convorbirile pe care le-am a- 
vut, ca și Comunicatul comun 
semnat la București, au pus a- 
ceste baze trainice, sigure, ale 
colaborării între cele două po
poare ale noastre.

Și după cum se vede, din mo
mentul semnării acestui comu
nicat și pînă astăzi s-a înregis
trat un important progres în 
colaborarea româno-elenă. A- 
cesta oferă cadrul unei dezvol
tări și mai intense pe viitor a 
cooperării în toate domeniile 
între popoarele noastre.

ÎNTREBARE : Am dori să 
definiți obiectivele prioritare

In dezvoltarea 
ce interesează și

Reuirune consacrată
examinării problemei 
reducerii bugetelor 

militare
La Geneva a început reuniu

nea grupului de experți consa
crată examinării problemei re
ducerii bugetelor militare. Po
trivit unei rezoluții a 
Generale, a O.N.U., o 
sumele obținute prin 
cheltuielilor militare

constituirea 
destinat sti- 
economice și 
curs de dez-

Adunării 
parte din 
reducerea 
ar urma

să servească la 
unui fond special 
mulării dezvoltării 
sociale a țărilor in 
volțare.

Experții, desemnați de către 
secretarul general al O.N.U., au 
sarcina de a stabili metodele și 
mijloacele adecvate de determi
nare a volumului bugetelor mi
litare, pentru a evalua astfel 
resursele alocate sectorului mi
litar... ținînd seama de diferitele 
sisteme economice și structu
rale ale producției militare.

După cum se 
telor O.N.U., 
tare mondiale 
la peste 300
„Este vorba de o risipă enormă 
de resurse, care ar putea fi fo
losite cel puțin in parte pentru 
atenuarea fenomenului de foa
mete dih lume, precum și pen
tru ridicarea nivelului economic 
și, social al țărilor sărace“.

Prima reuniune din acest an 
a. grupului de experți se va în
cheia la 26 martie.

știe. potrivit da- 
cheltuielile mili- 
șe ridică, • anual, 
miliarde dolari.

nemo
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DARLING LILI: Patria (orele 9; 
11,46; 14,30; 17,13; 20,15); București 
(orele 9: 12: 16.15; 19,30); Favorit 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17.15: 20).

UN ȚĂRAN PE BICICLETA: 
Victoria (orele 9,15-, II,"“' 
16: 18,15; 20.30).

CERUL E CU NOI: 
(orele 9,13; 11.30; 13,45; 16; 
20.30).

FRAȚI DE CRUCE: Scala 
9; 11,15; 13,80; 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).

11,30; 13,45;

Central 
18,15;

(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; 13,3«;

spre care Grecia iși îndreap
tă atenția in momentul de 
față și in perspectivă.

RĂSPUNS : După restabilirea 
democrației, Grecia se află in 
fața a trei mari probleme.

Mai întîi, este vorba de con
solidarea democrației. Odată cu 
înlăturarea dictaturii, am resta
bilit democrația, iar, în prezent, 
se pune problema să o așezăm 
pe o bază trainică, sănătoasă. în 
al doilea rind, este vorba de 
problema dezvoltării noastre e- 
conomice. în ciuda moștenirii 
grele, lăsată de 
tatorial, și în 
siunii economice 
poate aprecia 
tul de față, 
porului grec 
dresării economiei dau rezultate 
bune. Se poate, chiar, spune că 
economia greacă se găsește in
tr-o situație mai bună , decît 
economia celorlalte țâri din Eu
ropa occidentală. în 1975, veni- 

nostru național a 
cu circa 4 la sută, 

ce, pe ansamblul 
o'ccidentale, 

a Înregistrat o

regimul dic- 
ciuda rece- 
mondiale, se 

în momen- 
po-

că,
eforturile 

în direcția re-

eres
io 

Eu- 
venitul na-

evo-

tul 
cut 
timp 
ropei 
țional 
luție negativă — minus circa 3 
la sută. Totodată, am reușit să 
ținem sub control inflația moș
tenită de la regimul dictatorial. 
Anul trecut am redus ritmul in
flației la 15 la sută, ceea ce re
prezintă indicele mediu pe an
samblul Europei occidentale, și, 
sperăm, și încercăm ca anul a- 
cesta să diminuăm acest ritm 
pînă la sub 10 la sută. Prin ur
mare, se poate spune că efortu
rile poporului grec în sectorul 
economic au dat rezultatele 
scontate.

Cea de-a treia problemă se
rioasă, poate cea mai serioasă, 
este conflictul pe care țara 
noastră îl are cu Turcia, atît în 
ceea ce privește relațiile bilate
rale, cit și în problema cipriotă. 
Problema este serioasă, intrucit 
ea poate genera pericole la a- 
dresa păcii în zona noastră. Și 
cind spun zona noastră nu mă 
gîndesc numai la Marea Egee, 
ei înțeleg prin aceasta și Bal
canii. Intr-un anumit fel, con; 
flictul dintre Grecia și Turcia și 
necesitatea menținerii păcii în 
zonă interesează, desigur, și o 
țară ca România.

Sper însă ca, odată cu trece
rea timpului, prin atitudinea 
înțeleaptă a poporului grec și, 
totodată, colaborarea și con
cursul țărilor prietene, inclusiv 
România, toate aceste probleme 
pe" care, repet, le-am moștenit 
de la dictatură, își vor găsi re
zolvări corespunzătoare și efici
ente. Ca atare, pot spune că a- 
vem dreptul să privim viitorul 
cu optimism.

ÎNTREBARE : In contextul 
eforturilor pentru realizarea 
unei securități europene trai
nice. transformarea Balcani
lor intr-o zonă a păcii și bu
nei vecinătăți prezintă, fără 
îndoială, o mare însemnă
tate. Ce măsuri considerați 
că ar trebui întreprinse, in 
continuare, pentru materiali
zarea acestui deziderat ?

RĂSPUNS : în cursuȚ întâlni
rii pe care am avut-o 'cu pre
ședintele României, domnul 
Nicolae Ceaușescu, am convenit 
să acționăm în direcția încheie
rii cu succes a Conferinței pen
tru securitate în Europa. Iar 
cind ne-am dus la Helsinki, am 
transpus înțiractică ceea ce am 
stabilit la București, în sensul 
că am susținut în mod activ și 
eficient crearea condițiilor in 
vederea unei securități reale în 
Europa. La Helsinki, în afară 
de contribuția noastră efectivă 
la succesul lucrărilor și în a- 
fară de faptul că am semnat 
Actul final, am convenit să 
dăm expresie practică și ideii 
de cooperare interbalcanică, ca 
o primă aplicare a ideilor aces
tui act. Și ceea ce am convenit 
atunci, 
tru că, 
a avut 
canică, 
portante. Sperăm că viitoarele 
convorbiri pe care le vom avea 
cu domnul Nicolae Ceaușescu 
vor contribui la realizarea de 
noi pași înainte și în această di
recție. Prin urmare, se poate 
spune că atît pe, plan european, 
cit și în zona Balcanilor, poli
tica Greciei și politica Româ
niei coincid, în sensul că trebuie 
depuse toate eforturile pentru 
crearea condițiilor menite să a- 

. sigure pacea și colaborarea în
tre toate popoarele Europei și 
cu deosebire intre popoarele din 
regiunea Balcanilor.

ÎNTREBARE : Acum, in 
preajma vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Grecia, 
ați dori să adresați citeva cu
vinte opiniei 
România '!

RĂSPUNS : Ceea 
să subliniez de la 
este faptul că păstrez cele mai 
vii și plăcute amintiri în legă
tură cu " ~
rești, în 
apreciat 
deschisă, 
ne-au 
poporul român, faptul că a- 
ceastă vizită ne-a dat prilejul 
Să statornicim relații de priete
nie personală cu președintele' 
României, domnul Nicolae 
Ceaușescu. față de care nutresc 
sentimente de înaltă prețuire.

în același timp, am simțit o 
deosebită satisfacție consta tind 
că poporul român nutrește sen
timente sincere de dragoste și 
prietenie față de poporul grec.

Vă rog să transmiteți salutul 
nostru poporului român.

a devenit realitate, pen- 
după cum știți, la Atena 
loc reuniunea interbal- 

soldată cu rezultate im-

publice din

ce aș vrea 
bun început

vizita făcută la Bucu- 
mai, anul trecut. Am 
foarte mult primirea 

călduroasă, pe care 
rezervat-o guvernul și

Vizita delegației Marii Adunări 
Naționale în Uniunea Sovietică

Delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale. care face o vizită în Uniu
nea Sovietică, la invitația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.. a so
sit la Ufa, 
Bașkire.

tn cursul 
delegația a 
numentul lui V. I. Lenin din 
Ufa, a vizitat orașul și casa-mu- 
zeu unde a locuit temporar V. I. 
Lenin în anii exilului.

tn aceeași zi, la sediul Prezi-

capitala R.S.S.A.

dimineții de marți, 
depus flori la mor

diului Sovietului Suprem al Re
publicii a avut loc o intilnire 
la care au participat F. V. Sulta; 
nov. președintele Prezidiului, 
V. K. Grifanov, președintele So
vietului Suprem al R.S.S.A. 
Bașkire, F. R. Safirov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii, deputați 
în forumul legislativ suprem al 
U.R.S.S, și în Sovietele Supre
me ale Federației ruse și 
R.S.S.A. Bașkire.

în continuare, parlamentarii 
români au vizitat rafinăria 
Novo-Ufimsk și Institutul pen
tru pregătirea cadrelor de spe
cialiști pentru industria petro
lieră din Ufa.

Dezbaterile din Consiliul do Securitate
al Ü.N.U. asupra situației din teritoriile

arabe ocupate de Israel
După rezolvarea problemelor 

procedurale. Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. a început dez
baterile propriu-zise asupra si
tuației din teritoriile arabe o- 
cupate de Israel. în cele două 
ședințe de luni, au luat cuvîn- 
tul reprezentanții Egiptului, 
Israelului, Iordaniei. Siriei, Pa
kistanului și Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

In cadrul ședinței de marți 
dimineața, reprezentantul Uniu
nii Sovietice a condamnat ac
tele autorităților israeliene de 
ocupație împotriva populației 
arabe și a arătat că aceste ac
țiuni trebuie să înceteze, iar 
israelul să respecte rezoluțiile

• COMITETUL CENTRAL al 
Frontului Patriei din Vietnam a 
organizat, la Hanoi, o întîlnire 
cu candidații pe care i-a pre
zentat pentru alegerile generale 
ee urmează să aibă loe in Viet
nam Ia 25 aprilie.

în numele Prezidiului și Se
cretariatului C.C. al Frontului 
Patriei, a fost prezentat un ra
port cu privire la pregătirile 
efectuate în ultima perioadă în 
vederea alegerilor și s-a dat ci
tire listei candidaților. A fost, 
totodată, relevat faptul eă a- 
ceastă listă — care cuprinde 
numeroși conducători de partid 
și de stat și diferite persoane 
cu activități remarcabile in di
verse domenii de activitate — 
reprezintă o reflectare conclu
dentă a strinsei unități națio
nale bazate pe alianța dintre 
muncitori și țărani.
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• LA 22 martie s-a deschis la 
Viena cea de-a doua sesiune a 
Comitetului interguvernamental 
împuternicit să elaboreze actul 
constitutiv al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvolta
re Industrială (O.N.U.D.I.) ca 
instituție specializată a O.N.U.

La a doua sesiune a Comitetu
lui interguvernamental, la care 
sint reprezentate peste 100 de 
țări, urmează a fi continuate e- 
forturile pentru stabilirea unui 
cadru politic și juridic, demo
cratic și eficient al O.N.U.D.I., 
apt să răspundă mai bine ce
rințelor specifice ale țârilor in 
curs de dezvoltare în domeniul 
industrializârN.

Țara noastră participă la se
siunea Comitetului interguver
namental cu c delegație condusă 
de ambasadorul Dumitru Ani- 
noiu, reprezentantul permanent 
al României pe lingă 
țiile internaționale,. cu 
Viena.

„Romagrimex“ la realizarea. în 
Siria, a unor ferme zootehnice.

Luind cuvîntul cu acest pri
lej, Mou-rsel Abou Omar, minis
trul sirian al agriculturii, și E- 
milian Manciur, ambasadorul 
României la Damasc, și-au ex
primat satisfacția în legătură 
cu această nouă concretizare a 
înțelegerilor la nivel înalt pri
vitoare la dezvoltarea relațiilor 
bilaterale pe diferite planuri. 
A fost relevată, totodată, dorin
ța părților pentru extinderea, in 
continuare, a conlucrării ramă-’ 
no-siriene și în alte domenii 
ale agriculturii.

SPATII LARGI ACORDATE 
DE PRESA KUWEITIANÂ 
FREZENTÄRII ROMÂNIEI

SOC
■« V,. ■ •■<•■■■ a-

iste

CONFERINȚE DESPRE

organiza- 
sediul la

------------------------------CULTURA 
Șl CIVILIZAȚIA ROMÂNĂ LA 
UNIVERSITATEA DIN ATENA

• LA Universitatea din Atena 
a lost inaugurată seria de con
ferințe despre cultura și* civili
zația română, acțiune organizată 
în cadrul.schimburilor culturale 
dintre România și Grecia.

La prelegerea inaugurală au 
fost prezenți profesori și alte 
cadre universitare,, personalități 
ale vieții culturale și științifice 
grecești, numeroși studenți.

în alocuțiunea rostită ia des
chidere, decanul Facultății de 
filozofie a Universității din 
Atena a relevat cadrul propice 
al raporturilor bilaterale în care 
are loc noua manifestare cul
turală româno-elenă.

• . IN CADRUL programului 
de aplicare a acordurilor de co
operare româno-siriene in do
meniul agriculturii, la Damasc, 
a avut loc semnarea unui con
tract privind participarea I.C.E.

cu Constantin von 
președintele Asociației 
din K. F. Germania.

Heereman, 
țăranilor

• ÎN CELE 65 de 
de cercetări științifice 
ratoare ale Academiei 
de științe își desfășoară 
tatea un număr de 7 500 
tori științifici. Pe baza 
țărilor fundamentale ale 
nilor de știință bulgari, 
timii ani au fost . create 
troduse în producție numeroase 
materiale și procese tehnologice 
și s-au 
ramuri

institute 
și labo- 
bulgare 
activi- 
lucră- 
cerce- 
oame- 
in ul- 
și în-

pus bazele mai multor 
ale economiei naționale.

corespunzătoare ale Consiliului 
de Securitate. El a subliniat ne
cesitatea eliberării acestor teri
torii și evacuarea tuturor forțe
lor israeliene.

Paralel cu dezbaterile propriu- 
zise, au loc intense consultări 
neoficiale pe marginea unui pro
iect de rezoluție, prin care se 
face, dm nou, apel la guvernul 
israelian să nu întreprindă 
nimic de natură să schimbe..ca
racterul geografic și demografic 
al zonelor ocupate.

Ceea ce m-a șocat 
parcurgînd, pe jos, 
cile va străzi din Var
șovia au fost cărămi
zile roșii, umbrite pe 
alocuri de funingine. 
In peisajul fabulos al 
iernii varșoviene, că
rămizile roșii, aidoma 
unor răni deschise, 
contrastau puternic cu 
albul imaculat și stră
lucitor al zăpezii. L-am 
întrebat pe însoțitorul 
meu, un student la 
limbi arabe, de cind 
datează casele și zidul 
de apărare al '„orașu
lui vechi“, construite 
din acele cărămizi ro
șii, obsedante pentru 
mine, și mă așteptam 
să primesc un răspuns 
care să mă ducă cu 
secole în urmă. înso
țitorul mi-? răspuns 
simplu : după al doi
lea război mondial, in 
perioada eroică de re
construcție a Varșo
viei. din dărimături 
s-au ales cărămizile 
bune, cu care au fost 
reclădite casele pe 
care le vedeți. Cără
mizile acestea au și a- 
cum urmele bombelor 
liitleriste, poartă ecoul 
luptelor patrioților po
lonezi care, cu 
vieții, și-au 
capitala.

Un timp am 
Priveam in jur. 
și albul peisajului lo
veau vederea. Am 
părăsit „orașul vechi" 
trecînd pe lingă cate
drala „Sf. Ioan

numenlală, impună
toare și gravă, unicul 
edificiu care scăpase, 
nu se știe cum, din 
vîrtejul pustiitor al 
războiului. Era cenu
șie, inaltă și singură 
printre case și ziduri 
cărămizii.

★
spunea 

inspirai,
a renăscut 

__ i cenușă 
ca pasărea Phăenix și

Orașul, 
curînd. 
confrate, 
din propri a-i

de 
un

prețul 
apărat

tăcut. 
Roșul

Furtuna
monetară din

Piata
comună
Neliniștea generată 

în țările Europei oc
cidentale de recenta 

, hotărîre a Franței de 
a-și retrage moneda 
din dispozitivul mo
netar al Pieței comu
ne se adîncește.

nerii varșovieni — e- 
levi, studenți. munci
tori — au efectuat su
te de mii de ore de 
muncă patriotică, 
dieind din temelii (ca 
și generațiile

ri-

nătura 
cialiști 
testând 
care o 
lor.

tinerilor spe- 
varșovieni, a- 
dragostea pe 

poartă orașului

Yi generațiile mai 
virstnice, imediat după 
război) un 
monument.

De fapt, 
locuitorilor . 
raș este recunoscută și 
constituie, mai ales 
pentru tineri, un în-

Varșovia

adevărat

dragostea 
pentru o-

culoarea istoriei

Guvernul

se impune prin noua 
sa eleganță arhitectu
rală. Atrage atenția, 
iar varșovienilor le 
face plăcere să-și con
ducă oaspeții acolo, 
noua gară a capitalei, 
o construcție modernă, 
din beton 
amplasată 
preajma 
Varșoviei, 
trenurile i 
rașul și ajung în 
ceasta gară elegantă, 
înzestrată cu restau
rante, magazine și o- 
ficii pentru prestarea 
diferitelor servicii. 
Aici, mi se spune, ti

I și sticlă, 
chiar in 
centrului 
Subteran, 

străbat o- 
a-

semn de mindrie. In 
fiecare an are loc un 
concurs al absolvenți
lor de facultăți la 
care participă toate lu
crările de diplomă eu 
subiecte dedicate dez
voltării social-econo- 
mice a capitalei po
loneze. Juriul, alcătuit 
din personalități de 
seamă ale vieții cul- 
tural-științifice, acor
dă premii și diplome 
— „Diploma Varșovi
ei“. Așa se face că în 
oraș diferite clădiri, 
instalații de telecomu
nicații și modernizări 
urbanistice poartă sem-

★
Palatul regilor. Nu 

cutez să-1 descriu. 
Războiul l-a ras de 
pe fața pămintului. A- 
cum a fost reconsti
tuit și se lucrează la 
finisarea interioarelor. 
Clădirea impune prin 
stil și masivitate și re
găsesc în zidurile sale 
aceleași obsedante că
rămizi roșii, purtătoa
re de istorie. însoți
torul îmi spune că 
varșovienii așteaptă 
deschiderea pentru pu
blic a acestui edificiu 
și că reconstrucția a 
cerut eforturi mate
riale serioase. Dar nu 
numai materiale, ci și 
un remarcabil 
de inteligență la 
au fost părtași și tine
rii : restauratori, 
tori, constructori, 
dorește, și chiar 
realizat, cel puțin tn 
exterior, o refacere 
exactă a vechiului pa
lat. Pentrr aceasta se 
folosesc vechi desene, 
fotografii, stampe. 
Deocamdată, privirilor 
li se oferă imaginea 
exterioară de o remar
cabilă frumusețe a zi
durilor clădite din a- 
celeași cărămizi roșii...

aport 
eare

pic-
Se 

s-a

TEODOR
POGOCEANU

Rezultatele alegerilor pentru Seim

din R.P. Polonă

• PRESA KUWEITIANA 
continuă să acorde spații 
largi prezentării României. 
Astfel, ziarul „Kuwait Ti- 
mes“. în pagina economică, 
prezintă cercurilor de afaceri 
locale realizări in domeniul 
construcțiilor de mașini in 
România, ilustrate cu imagi
ni de la secția de asambla
re a locomotivelor Diesel 
hidraulice a uzinelor bucu- 
reștene ,23 August“, subli
niind, totodată, că România 
a obținut succese importan
te în dezvoltarea și diversifi
carea producției sale indus
triale.

• ÎN 
acordat 
„West-Deutscher 
ministrul cooperării 
al R.F.G., Egon Bahr, s-a de
clarat 
țărilor socialiste la convorbirile 
dintre țările în curs de dezvol
tare și țările industrializate. EI 
a subliniat că această partici
pare devine necesară datorită 
faptului că țările socialiste joa
că un rol important în econo
mia mondială, iar problemele 
economice vor trebui tratate, 
înir-o măsură tot mai mare, 
dintr-o perspectivă globală.

Ministrul vest-german a evi
dențiat, de asemenea, că rela
țiile intre state trebuie să se 
bazeze pe o politică de destin
dere.

CADRUL unui interviu 
postuțui de radio

Rundfunk", 
economice

în favoarea participării

• O DELEGAȚIE a Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție din Româ
nia, condusă de președintele 
U.N.C.A.P.. Aldea Militaru. face 
o vizită în R. F. Germania, la 
invitația președintelui Centra
lei uniunii cooperatiste vest- 
germane-Raiffeisen, Lorenz Fal- 
kenstein.

în cursul vizitei, tovarășul Al
dea Militaru s-a întîlnit cu Jo- 
sef Ertl, ministrul federal pen
tru alimentație și agricultură, și

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII PROCLAMĂRII 

REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN
• CU PRILEJUL celei de-a 

XX-a aniversări a proclamării 
Republicii Islamice Pakistan, la 
23 martie în întreaga țară au 
avut loc manifestări desfășura
te sub semnul unității naționa
le și a unor eforturi susținute 
in direcția dezvoltării Pakista
nului pe calea progresului eco
nomic și social.

politică.
Roma a adoptat chiar o sc
rie de măsuri fiscale apre
ciate ca de o „extremă graA 
vitate“ (creșterea prețurilor 
Ia produsele petroliere, creș
terea taxelor la numeroase 
alte produse etc). în Marea 
Britanic, problema succesiu
nii primului ministru este 
implicit legată de problema 
căutării unor soluții Ia ie
șirea din criză a țării. Iată 
cum caracterizează un expert 
financiar starea prezentă : 
„în rindul valutelor slabe se 
manifestă debandadă. Lira 
italiană a înregistrat scă
deri record pe toate piețele; 
lira engleză, instabilă, se 
prăbușește imediat ce Ban
ca Angliei încetează s-o 
sprijine. Francul francez 
după o perioadă de relansa
re, începe să cadă din nou. 
Francul belgian se află în 
punctul cel mai de jos al 
dispozitivului monetar“...

într-o asemenea conjunc
tură, ipoteza cea mai avan
sată în cercurile de specia
liști. capabilă să scoată dis
pozitivul monetar-occiden- 
tal din seriosul impas în 
care se află, ar constitui-o 
modificarea parităților între 
marcă și monedele legate de 
deviza vest-germană. Dar. 
deși in cadrul ultimei reu
niuni la nivel înalt franco- 
vest-germană partea vest- 
germană s-a declarat în 
principiu de acord cu o re
considerare 
monetar al 
un purtător 
vernului de 
firrnat in
„marca vest-germană nu va 
fi reevaluată intr-un viitor 
previzibil“. Deocamdată insă 
tensiunea și incertitudinea 
asupra evoluției viitoare a 
„șarpelui“ persistă în capi
talele țărilor implicate, ali
mentând o agitație creseîndă 
la bursele de schimb și pe 
piața speculațiilor financia
re. Comentând plastic actua
la situație financiară 
europeană, 
„L’Aurore“ 
plecarea

Stat al R.P. Polone, Henryk 
Jablonski — la Cracovia, iar 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, Piotr 
Jaroszewiez — la Varșovia.

Comisia electorală centrală a 
informat că la alegerile pentru 
consiliile populare voievodale 
au participat 98,10 la sută din 
alegători, candidații ~ 
Unității Poporului 
99.46 la sută din voturi. Au fost 
aleși 6 740 de deputați in con
siliile populare voievodale.

difu- 
cen- 

L.<ua. u. care
au avut loc la 21 martie pentru 
Seim și pentru consiliile popu
lare voievodale. din cele 
24 069 579' persoane cu drept de 
vot s-au prezentat la urne pen
tru a alege deputății in Seim 
98.27 la sută din alegători. 99.4 
la sută din voturile valabile au 
fost exprimate pentru candida- 
ții Frontului Unității Poporului, 
în Seimul R. P. Polone au fost 
aleși 460 de deputați.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Edward Gierek. a fost 
ales deputat în Seim la Sosno- 
wiec, președintele Consiliului dă

Potrivit comunicatului 
zat de Comisia electorală 
trală, în cadrul alegerilor

Frontului 
întrunind

înpecialiștii 
probleme finan
ciare, de la 
Bruxelles — se
diul Pieței co
mune, nu ezită 

chiar a caracteriza actuala 
situație de pe piața mone
tară vest-europeană ca „dra
matică“, anticipind o posibi
lă realiniere generală a pa
rităților monetare în afara 
celor din interiorul așa-nu- 
mitului „șarpe“. Deciziile 
avansate oscilează intre două 
variante : menținerea „șar
pelui“ cu o realiniere gene
rală a parităților ori, pur și 
simplu, suprimarea acestui 
dispozitiv monetar, care și-a 
dovedit în mai multe rîn- 
duri fragilitatea. Importanța 
deosebită și implicațiile pe 
multiple planuri izvorîte din 
măsura luată în extremis de 
Franța vor constitui puncte 
centrale pe agenda apropia
tului Consiliu european 
va reuni la Luxemburg, 
tre 1—2 aprilie, pe șefii 
stat și de 
lor nouă 
C.E.E.

Actuala 
care coincide cu o perioadă 
de incertă relansare a eco
nomiei in diverse domenii, 
repune in cauză politica a- 
gricolă comunitară și, pen
tru prima oară, aduce in 
discuție unitatea pieței vest- 
epropene in domeniul in
dustrial. Consecință directă 
a crizei economice vesi-eu- 
ropene. a inflației și șoma
jului. care au atins cote fără 
precedent în aproape toate 
țările din grupul „celor 
nouă“, prezenta „furtună“ 
monetară vorbește și despre 
necesitatea unor măsuri mai 
profunde in sistemul de 
schimburi valutare între ță
rile Pieței comune.

în cercurile Pieței comune 
se înregistrează zilnic o se
rie de frămîntări, implica
țiile politice ale acestora fi
ind dintre cele mai profun
de. în Italia și Anglia, cri
za monetară, însoțită de o 
devalorizare rapidă și pro
gresivă a monedelor națio- 

este dublată de una

LUPTE
LA

guverne ale 
țări membre

ce 
în
de 

ce
ai e

a mecanismului 
Pieței comune, 
de cuvint al gu- 
la Bonn a rea- 
ultimele zile că

criză monetară.

vest- 
francez 
„După

ziarul 
scria : 

monedei franceze, 
pielea șarpelui plesnește pe 
toate părțile“, ceea ce sem
nifică, cu alte cuvinte, că re
vizuirea integrală a meca
nismului monetar existent 
și reamenajarea raporturilor 
ile schimb intre țările impli
cate sint la ordinea 
Războiul „de 
inceput însă 
„șarpelui“ nu 
favorabil linei 
vizuiri, intr-un moment în 
care interesele „celor nouă“ 
sint mai divergente ca ori- 
cind...

zilei.
uzură“ care a 

în interiorul 
pare să fie 
asemenea re-

VIOLENTE
BEIRUT

Beirut, luptele auMarți, la 
continuat, cu tot atîta violență, ca 
și în ziua precedentă, cind s-au 
soldat cu cel puțin 100 de morți. 
Zona marilor hoteluri de lux a 
fost din nou scena unor intense 
tiruri de mortiere și arme auto
mate; agențiile de presă infor
mează că Beirutul are o înfăți
șare din ce în ce mai dezolantă, 
datorită distrugerilor provocate 
de rachete, proiectile de mortier 
și obuzele artileriei ușoare uti
lizate de grupările paramilitare 
rivale.

Sint semnalate, de asetnenea, 
numeroase incendii, de stinge
rea cărora nu se ocupă nimeni, 
așa cum nimeni nu se ocupă 
de îngrijirea răniților, deoarece 
totalitatea serviciilor publice 
sint paralizate.

Pe de altă parte, se semna
lează că a eșuat o nouă încer
care a oamenilor politici de a 
conveni asupra unui alt acord 
de încetare a focului.

Hanoi: Sărbătorirea
a 45 de ani de la

crearea Uniunii
Tineretului

Muncitor Ho Și Min
Peste 50 000 de membri ai 

Uniunii Tineretului Muncitor 
Ho Și Min au luat parte, la 
Hanoi, la festivitățile prile
juite de împlinirea, la 26 
martie, a 45 de ani de la 
crearea acestei organizații. 
Festivitățile au debutat cu o 
ceremonie consacrată memo
riei președintelui Ho Și Min, 
după care au urmat nume
roase manifestări artistice și 
sportive.

La Bac Thai, aproape 20 000 
de tineri au luat parte la o 
adunare solemnă organizată 
pe stadionul municipal, ur
mată de un program sportiv. 
La Hai Hung. peste 100 000 
de tineri din diferite organi
zații locale din respectiva 
provincie ale Uniunii Tine
retului ‘ Muncitor Ho Și Min 
au participat la o zi de mun
că comunistă, iar la Haip- 
hong, organizația de tineret 
din localitate a organizat o 
serie de manifestări sportive.

““~ —-------------
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COMOARA RECHINILOR: Fero
viar (orele 9; 11.15; 13.30; 16: 18.15:
20.15) ; Floreasea (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; *-------
(orele 9; 
20,30).

ZORRO: Excelslor (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 AMARĂ: Grivița
(orele 9: 11.15: 13,30; 16; 18,15;
20,30).

RESPIRAȚIE LIBERA: Bucegi 
(orele 16; 18; 20)

UN CÎNTEC PE BROADWAY: 
Buzești (orele 9; 12; 16: 19.15); 
Cotrocenl (orele 9; 11.45; 14,30; 
17,15; 20).

18 ; 20,15) -, Modern
11,15; 13,30: 16; 18.15;

ÎNCĂ NU E SEARA: Drumul 
Sării (orelp 15.30: 18: 20.15)

Mr. MAJESTYK: Sala Palatului 
(orele 17.15: 20,15): Melodia (orele 
9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; ............
Flamura (orele 9; 11,15; 
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).

CANTfcMIR: 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 (orele 15 45; 18; 
20).

20.30) ; 
13.30; 

Filmului

Giulești 
Viitorul15.30: 17,45; 20);

15,30; 18, 20.15).
TREI MUȘCHETARI : Liră 
15,30; 18; 20,15); Miorița 

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

INSPECTORUL BRANNIGAN :
Cosmos (orele 15.30: 1«; 20.15): 
Flacăra (orele 15,30; 17.45: 20).

HOTEL „PACIFIC" : Arta (orele 
15.31): 17.43: 20)

PIRAȚII DIN PACIFIC;
LA COMORILOR : 
15.30: 19).

SINGURĂTATEA
Rahova (orele 16; 18; 20).

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

INSU- 
Vitan (orele

FLORILOR :

PROGRAMUL 1

9,00 — Teleșcoală; 
tineretului la schi: 
mentar; 10.25 
10.35 
re) ; 11.35 — Dincolo de 
Aurel Giroveanu; 11.55 — 
15,00 — Teleșcoală; 15,20 
de limbă rusă ; 15,50 —

10,00 — Cupa 
Film docu- 

Muzicâ populară; 
— Meridiane literare (relua- 
11.35 — Dincolo de note: 

Telex;
— Curs 
Fotbal:

România — Franța (meci retur în 
preliminariile turneului olimpic). 
Transmisiun- directa de pe Sta
dionul „23 August": 17.50 — A- 
teneu popular TV; 18.20 — Artă 
plastică; 18.45 — Un interpret al 
cîntecului popular: Ion Crețu; 
18,55 — Tribuna TV; 19.20 — 1001 
de seri: 19.30 — Telejurnal; 20,00 
— Telecinemateca; 22,10 — 24 de 
ore.

PROGRAMUL II
20,00 — Ce dai, ce primești de 

la societate; 20,2" — Din nou des
pre... preferințele dv. muzicale; 
21,05 — Telex; 21,10 — Telerama; 
21,40 — Roman foileton (reluare). 
Forsyte Saga.

Opera Română: ANDREA CHE
NIER — ora 19: Teatrul de Ope
retă: MISS HELYETT — ora 19.30; 
Teatrul Național (Sala . Mare) :

DOINA IOVĂNEL

DANTON — ora 19: (Sala Mică): 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): LUNGUL 
DRUM AL ZILEI CĂTRE NOAP
TE — ora 19; (Sala Studio): MI
LITARUL FANFARON — ora 19.30; 
Teatrul ,.C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru): LADY X — ora 19.30; 
(Sala Studio): CORRIDA — ora 
19; Teatrul de Comedie: NICNIC 
(amînat din 7.III.1976) — ora 19,30; 
Teatrul Mic: DUPĂ CĂDERE — 
ora 19.30; Teatrul Giulești: 
HARUL CU -----
Teatrul „Ion 
SE MĂRITA 
„C. Tănase" 
VISTA
Teatrul „Ion Creangă“: 
SEN — 7 POVEȘTI - 
BOGDAN DRAGOȘ — ora 
Teatrul Țăndărică (Sala Victoria): 
PISICA DE UNA SINGURĂ — 
ora 17;
ȘOR ȘI LUPUL 
NĂTĂRĂI
..Rapsodia Română“: PE ACEST 
PAMINT — ora 19,30: Circul
București: ZOO CIRCUS PRAG A, 
— ora 19,30; (la Școala generală' 
nr. 166 — cartierul Giulești): MA
RELE SPECTACOL — ora 19,30; 
(îh cartierul Titan — vizavi de 
magazinul BIG): LA START VE
DETELE CIRCULUI INTERNA
ȚIONAL — orele 16 și 19,30.

- . PA- 
APA — ora 19,30;

Vasilescu" : BUNICA 
— ora 19,30; Teatrul 

(Sala Savoy) : RE
ÇU PAIAȚE ora 19,30;

ANDER- 
ora 16: 

19.30;

(Sala Academia) : PETRI-
---------- ora 10 ; RĂI ȘI 

ora 17; Ansamblul
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• „AGLOMERAȚIE" IN ÎNCHISORILE AMERICANE. Cele 47 
ae închisori federale americane sînt suprapopulate. Deși nu dis
pun teoretic decît de 21 322 locuri, ele „adăpostesc" 26 047 deținuți, 
cifra încă neatinsă plnă în prezent. Potrivit directorului „Birou
lui Federal al închisorilor", faptul este o consecință atît a creș
terii criminalității, cit și a severității judecătorilor. In total, in 
închisorile americane — inclusiv cele aliate sub jurisdicția sta
telor — se aflau, la începutul acestui an, 250 000 de deținuți 
tendința fiind ascensională s PROTECȚIE, DAR NICI AȘA 1 Iri 
R.F.G., lupii nu mai pot fi întilniți decît ca piese rare ale parcu
rilor naționale. Cind doi dintre ei au reușit să „evadeze" in luna 
ianuarie din rezervația „Bayerischer Wald", societatea pentru 
protecția animalelor a reușit să irrpună ca unul din ei rămas 
in viață după prima intilnire cu vînătorii, să nu fie ucis. Mo
ment de ingratitudine, lupul a atacat duminică un grup de copii 
ce se jucau la marginea pădurii, rănind grav pe unul din ei. 
Probabil nu toți protectorii faunei știu proverbul ..lupul își 
schimbă părul, dar năravul ba" • FELLINI VA PUTEA TER
MINA „CASANOVA". După trei luni de conflict între producă- 
toi și regizor, în cursul cărora lucrările pe platou fuseseră sis- 
tate din cauza epuizării fondurilor, Federico Fellini poate relua 
filmările la „Casanova". Avînd în vedere grevele eare afectaseră 
turnarea filmului, precum șl furtul peliculelor acestuia în luna 
august 1975, producătorul Grimaldi a acceptat să suplimenteze 
fondurile. Se speră că filmul va fi terminat pînă la sfîrșltul 
acestui an s „JAGUARUL“ REINTRĂ ÎN COMPETIȚIE. Celebra 
marcă britanică de automobile își va face reapariția in compe
tițiile automobilistice după o absență de douăzeci de ani. Firma 
„Leyland", care a absorbit între timp uzinele producătoare ale 
vechiului as al vitezei, a făcut cunoscut că două cupeuri Ja
guar" vor participa anul acesta la nouă curse din campionatul 
european la categoria „turism". „Vom demonstra din nou că 
mașinile noastre sînt printre cele mai bune. învlngîndu-ne con- 
curenții“, a declarat directorul firmei „Leyland" » HOȚII DE 
CUPRU ȘI INTERVENȚIILE CHIRURGICALE. Nu de mult, O 
pacientă a spitalului din Saint Etienne a decedat pe masa de o- 
perație ca urmare a unei electrocutări. Cercetîndu-se cauzele 
scurtcircuitului care produsese electrocutarea (prin intermediul 
electrocardioscopului). s-a descoperit că izolarea la pămînt a 
sălii de operații fusese demontată, cablurile și plăcile de cupru 
în greutate de mai multe kilograme fiind pur și simplu... furate. 
• PE URMA AISBERGURILOR. In Atlanticul de Nord au în
ceput. zborurile de observare a deplasării aisbergurilor. Opera
țiunea lansată de un număr de 20 de țări In anul 1912. după 
naufragiul „Titanlc-ului", constă din localizarea aisbergurilor de 
către avioane cu rază mare de acțiune, datele obținute de a- 
cestea fiind centralizate de cartierul general al serviciilor de 
coastă americane. Pozițiile aisbergurilor sînt comunicate apoi 
navelor la fiecare 12 ore.
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