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INTERVIUL
ACORDAT DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUSESCU
Radioteleviziunii elene

ANGAJARE MATURA, RESPONSABILA, 
LA ÎNDEPLINIREA MĂREȚELOR SARCINI

STABILITE DE PARTID
Prin amploarea lor, prin o- 

biectivele deosebit de însufleți- 
toăre, sarcinile actualului cinci
nal, deschid perspective grandi
oase de progres și prosperitate. 
Transpunerea lor în viată im
pune, concomitent cu eforturile 
depuse pentru crearea bazei 
tehnice și materiale necesare, o 
contribuție activă, nemijlocită 
din partea fiecărui cetățean, a 
fiecărui colectiv de oameni ai 
muncii, punerea plenară în 
valoare a puterii de crea
ție și spiritului de inven
tivitate. Dacă acest lucru 
este valabil pentru toți ce
tățenii patriei, cu atît mai mult 
se pune problema pregătirii, 
autodepășirii, sporirii capacită
ții de muncă, de creație atunci 
cind este vorba de tînăra gene
rație, ca o dovadă a încrederii 
pe care partidul nostru o are in

La 
temperatura 
viitoarelor 

recolte 

capacitatea și elanul revoluțio
nar al tinerilor, ca o recunoș
tință față de minunatele condi
ții de muncă și viață create, 
față de viitorul prefigurat de

TINERETUL - FACTOR ACTIV 
ÎN REALIZAREA CINCINALULUI 

REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
Programul partidului. Expresie 
vie a dorinței de a face totul 
pentru ridicarea patriei pe noi 
culmi de progres și civilizație, 
întrecerea utecistă „Tineretul — 

Pe agenda priorităților 

iNSĂMiNțĂRILOR DIN PRIMA EPOCĂ

factor activ în realizarea cinci
nalului revoluției tehnieo-știin- 
țifice“, parte integrantă a între
cerii socialiste, desfășurată sub 
conducerea organelor și organi

zațiilor de partid atestă, prin 
obiectivele sale de o incontes
tabilă valoare, hotărîrea fermă 
a tuturor tinerilor din industrie, 
agricultură și din unitățile de 

învătămînt de a face totul, de a 
valorifica toate posibilitățile 
pentru ca sarcinile prevăzute să 
fie îndeplinite și depășite ; ea 
exprimă, totodată, înalta respon
sabilitate comunistă față de in
teresele generale ale țării, con
știința înaintată a tinerei gene
rații care alături de întreaga 
clasă muncitoare se situează în 
primele rînduri ale luptei pen
tru accelerarea progresului eco
nomic și social.

In acest context, obiectivul 
fundamental al întrecerii ute- 
ciste îl constituie intensificarea 
întregii munci poiitico-ideolo- 
gice, cultural-educative de for
mare a tineretului in spiritul 
principiilor și normelor muncii

D. CONSTANTIN
(Continuare in pag. a IlI-a)

• Accelerarea ritmului 
pentru încadrarea în 
timpul optim și respec
tarea suprafețelor pre

văzute.
• Respectarea norme
lor tehnice de calitate 
în raport de condițiile 
concrete ale terenului.

Evoluția condițiilor din aceas
tă primăvară imprimă un carac
ter de urgență activităților de 
campanie, îndeosebi în realiza-' 
rea celei mai importante lu
crări de sezon : semănatul. 
Temperaturile, „semnalul“ de
clanșării însămînțărilor, au a- 
tins valorile optime în unitățile 
agricole din Banat, Oltenia, Bă
răgan și Dobrogea, unde aceas
tă lucrare se desfășoară din 
plin. Umiditatea solului poate 
fi caracterizată drept bună, dar

(Continuare in pag. a IlI-a)

După cum s-a anunțat, la 22 martie tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit pe Kostas Serezis și Kostas Velo- 
giannis, trimiși speciali ai Radioteleviziunii elene, cărora le-a acor
dat un interviu pentru Radioteleviziunea elenă.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați, domnule președinte, 
evoluția relațiilor dintre 
România și Grecia și cum 
vedeți, în urma convorbirilor 
purtate la București cu dom
nul prim-ministru Karaman
lis, perspectiva dezvoltării 
lor în viitor ?

RĂSPUNS : Trebuie să relev 
cu multă satisfacție că relațiile 
dintre România și Grecia au cu
noscut o puternică dezvoltare în 
ultimii ani. Aceasta corespunde, 
dealtfel, tradițiilor de colabo
rare între poporul român și po
porul grec. Aș putea să mențio
nez faptul că numai în ultimii 
cinci ani colaborarea economică 
s-a materializat în creșterea de 
peste două ori și jumătate a 
schimburilor bilaterale, precum 
și în realizarea unor acțiuni de 
cooperare în producție care 
deschid noi perspective de viitor. 
De asemenea, s-au extins rela
țiile de colaborare în domeniul 
științific și cultural, schimbu
rile de persoane între cetățenii 
celor două țări, precum și vi
zitele reciproce ale reprezen
tanților statelor noastre și ale 
personalităților vieții culturale, 
artistice și științifice.

Totodată, această colaborare 
s-a manifestat și în abordarea 
unor probleme internaționale, 
într-o conlucrare strînsă în lupta 
pentru pace și securitate.

Vizita primului ministru Ka
ramanlis în România, convorbi
rile pe care le-am avut. Decla
rația solemnă comună, precum 
si acordurile și înțelegerile care 
s-au realizat cu acest prilej, dau 
noi dimensiuni extinderii cola
borării dintre țările noaste. Aș 
dori să menționez, în primul 
rînd, faptul că în documentele 
pe care le-am semnat la Bucu-
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ISTORIA NEROMANȚATA
A UNUI TlNĂR INGINER sau

MUNCA INTR-UN EXAMEN OE FIECARE ZI
Intre Balaciu, sat din Cimpia 

Bărăganului și Colombo, capi
tala statului Sri-Lanka, sînt cî
teva mii de kilometri. La fel in
tre Munții Co'ziei sau ai Argeșu
lui și jungla africană de pe ma
lul fluviului Congo și Oubanghi. 
S-ar părea că intre aceste puncte 
de pe glob, situate la mii de ki
lometri distanță, despărțite de 
mări și oceane, de țări și con- 
tinente’, nu există nici o legă
tură. Pentru inginerul Ionel 
Vasile, de la Grupul de șantiere 
pentru construcții forestiere Rm. 
Vilcea, între aceste locuri si
tuate, unele pe o emisferă a 
planetei, celelalte pe alta, există 
însă o legătură puternică și în
cărcată de semnificații. Distan
tele acestea lungi, dintre Cim
pia Bărăganului și Oceanul In
dian, dintre văile frumoase ale 
Carpaților și pădurile de dincolo 
de Ecuator, din inima Africii, 
le-a parcurs în cîțiva ani cu 
tractorul românesc „U 650“, cu 

rești se afirmă cu putere voința 
celor două state de a așeza la 
baza relațiilor lor principiile 
deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței, suve
ranității, neamestecului în tre
burile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța 
în soluționarea problemelor dirF- 
tre state. Apreciez că aceste 
principii au însemnătate nu nu
mai pentru România și Grecia 
— țări care nu au avut nici în 
trecut, nu au nici în prezent și 
nici în viitor motive să încalce 
aceste principii în relațiile re
ciproce. De aceea ele au vala
bilitate internațională și capătă 
o însemnătate deosebită în con
textul relațiilor și colaborării 
din Balcani.

în ce privește domeniul eco
nomic, s-au convenit măsuri de 
extindere a colaborării, de rea
lizare a unor societăți mixte în 
România și în Grecia, precum și 
pe terțe piețe, ceea ce dă posi
bilitatea să apreciem că în ur
mătorii 4—5 ani cooperarea eco
nomică și schimburile bilaterale 
se vor mări de cîteva ori. Aștept 
cu mult interes apropiata vizită 
în Grecia și sper că convorbi
rile ce le voi avea cu președin
tele și cu primul ministru vor 
duce la identificarea de noi 
posibilități cu privire la extin
derea colaborării viitoare dintre 
țările noastre. De aceea sînt 
optimist și prevăd o dezvoltare 
puternică a colaborării multila
terale dintre țările noastre.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați rezultatele primei reu
niuni privind cooperarea 
multilaterală între statele 
balcanice și care sînt, după 
părerea dumneavoastră, pro
blemele practice cărora ar 
trebui să li te dea priori
tate 7

buldozerele „S 1500“ sau exca
vatoarele „Progresul“, cu ca
mioane „DAC“ sau autoturisme 
„ARO“, cu tot felul de utilaje 
pentru construcții de drumuri. 
Din Balaciu, unde a răsturnat 
timp de mai bine de trei ani 
brazde cu tractorul pe Bărăgan, 
a plecat in anul 1957. Oamenii 
care l-au petrecut atunci la 
gară l-au rugat ca după termi
narea facultății de mecanică, 
unde reușise, să se întoarcă in
giner la ei, la S.M.A.-ul unde, de 
fapt, învățase meserie și unde 
căpătase dragostea pentru ma
șini și tractoare. La repartiție 
insă, după cei cinci ani de fa
cultate, nu a putut primi un 
post undeva în agricultură deși 
i-ar fi plăcut mult să revină să 
muncească cu foștii săi colegi. 
In toate vacanțele s-a întors a- 
colo, la ei, și a tras la șaibă, 
cum spun mecanizatorii, cot la 
cot cu cei mai buni tractoriști, 
la secerat sau arat, la reparat

RĂSPUNS : După cum se știe, 
România s-a pronunțat întot
deauna pentru o largă colabo
rare între țările balcanice, pen
tru diferite forme de contacte 
în domeniul cultural, științific, 
economic, care să ducă treptat 
la realizarea unei zone a păcii 
și colaborării. în acest context, 
apreciez că reuniunea care a 
avut loc recent la Atena cu 
privire la cooperarea economică 
între statele zonei noastre — 
deși cu scopuri limitate — a 
avut o însemnătate deosebită, 
fiind prima reuniune de acest 
fel după cel de-al doilea război 
mondial, demonstrînd astfel că 
țările balcanice au multe pro
bleme pe care pot și trebuie să 
le soluționeze în comun în vede
rea dezvoltării lor economico- 

_sociale. Printre acestea consider 
că transporturile, energia, me
diul înconjurător sînt domenii 
prioritare, dar ele nu pot epuiza 
problemele largi ale cooperării 
economice care deschide pers- * 
pective noi de progres tuturor 
țărilor din Balcani. Deși nu s-a 
încheiat cu rezultate spectacu
loase, noi apreciem că această 
reuniune a marcat pași impor
tanți în direcția colaborări și 
am dori — și în ce ne privește 
sîntem hotărîți să acționăm — 
să se obțină rezultate cit mai 
bune în viitor.

ÎNTREBARE : Ce opinie 
aveți despre aprecierile co
mentatorilor care susțin că, 
după Conferința de la Hel
sinki, ar fi intervenit o dare 
înapoi în destinderea inter
națională și ce măsuri consi
derați că ar trebui întreprin
se pentru transpunerea în 
viată a prevederilor din Ac
tul final ?

RĂSPUNS : România a fost 
printre țările care au militat ac
tiv pentru succesul Conferinței 
de la Helsinki. Apreciem că 
prin rezultatele ei această con
ferință constituie un eveniment 
istoric pentru toate popoarele 
europene. Desigur, la Helsinki 

mașini agricole. Anii aceștia de 
muncă și încercată experiență 
în Bărăgan au însemnat mult 
pentru studentul și apoi pentru 
tînărul inginer Ionel - Vasile. 
După terminarea facultății a 
fost trimis să conducă activita
tea Bazei de utilaje și transpor
turi din Rm. Vilcea. Cîteva sute 
de utilaje din cele mai complexe, 
mai multe șantiere împrăștiate 
în Argeș, Vilcea și Gorj, dar mai 
ales oamenii, cele cîteva sute de 
oameni, cu necazurile și bucu
riile lor, cu problemele pe care 
le ridica munca în creierii mun
ților, pe cele mai ascunse văi, 
erau doar cîteva din primele 
griji ale „inginerului Ionel“, 
cum aveau să-l numească toți 
cei care l-au cunoscut atunci.

Întreprinderea mergea bine, 
cu toate greutățile pe care le 
punea complexitatea unor lu
crări ce trebuiau executate la 
Hidrocentrala de pe Argeș. Nu 
existau însă prea mulți munci

s-au adoptat în comun o serie 
de documente și principii cu 
privire la colaborarea pe con
tinentul nostru. Așa cum am 
menționat însă, chiar la confe
rință, noi apreciem că s-a în
cheiat numai o fază a luptei 
pentru securitate, că, de fapt, o- 
dată cu semnarea acestor docu
mente începe faza hotărîtoare — 
aceea a înfăptuirii reale a secu
rității și colaborării în Europa. 

. Se cere să se treacă hotărît la 
realizarea în viață a celor con
semnate și. mai cu seamă. Ia 
măsuri pe plan militar, de dez
angajare militară, pentru a face 
ca securitatea pe continentul 
nostru să devină efectivă.

Nu aș putea spune că se con
stată o dare înapoi. Cel mult 
s-ar putea spune că nu se ac
ționează cu destulă fermitate și 
intensitate pentru înfăptuirea în 
viață a documentelor adoptate. 
De aceea România se pronunță 
pentru intensificarea activității 
tuturor statelor europene în ve
derea înfăptuirii prevederilor a- 
cestor documente. Avem în ve
dere — tinînd seama că reuniu
nea următoare, de la Belgrad,’ 
este programată pentru 1977 — 
să se întreprindă unele acțiuni 
încă pînă la această conferință, 
îndeosebi, considerăm că sint 
perspective bune în domeniul 
economic, al colaborării cultu
rale și tehnico-științifice.

Consider că înfăptuirea secu
rității europene constituie una 
din sarcinile vitale ale tuturor 
popoarelor. Realizarea acestui 
deziderat este determinată de 
intensificarea luptei popoarelor, 
a maselor largi populare din 
toate țările care pînă la urmă 
au rolul hotărîtor și — am con
vingerea — că vor înfăptui se
curitatea în Europa.

★
Aș dori să folosesc acest pri

lej, pînă la realizarea apropiatei 
vizite în frumoasa dumneavoas
tră țară, să transmit' poporului 
prieten grec cele mai sincere 
urări de prosperitate și bună
stare.

tori calificați pentru meseria de 
mecanic de utilaje. Se încercau 
in acea perioadă niște cursuri 
de scurtă durată, oamenii însă, 
cei mai mulți tineri, înțelegeau 
mai greu o anumită disciplină 
legată de buna întreținere a 
mașinii, reglarea tuturor sub- 
ansamblelor, sau repararea la 
timp a unei defecțiuni. Nu se 
puteau obține rezultate prea 
bune în acest fel. Inginerul Io
nel Vasile și-a propus atunci să 
nu-și afle odihna pînă ce nu va 
face din toți mecanicii din uni
tate adevărați specialiști. Pleca 
zilnic pe un șantier sau altul, 
controla singur nivelul uleiului, 
filtrele, desfăcea pompa de in
jecție, decantorul de motorină, 
transmisiile finale ale utilajelor. 
Punea întrebări mecanicilor, le

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

Obiectivul aparatului fotografic a surprins două 
imagini la zi din realitatea concretă a timpului, 
care, deși decupate din preocupările cooperato
rilor din Gorgota, județul Prahova, sînt semni
ficative pentru toți lucrătorii ogoarelor.

Prezența in cimp a unui lung șir de tractoare 
— acești statornici „cocori de oțel“ ai pământu
lui, cum le numea un localnic — ilustrează atît 
faptul că forța mecanică a campaniei este te
meinic pregătită, cit și hotărîrea de a se încheia 
grabnic, operativ, arăturile pe ultimele supra
fețe. Din cei 18 mecanizatori ai unității, 12 se 
aflau in această dimineață pe tractor. In loc 
de orice comentariu, le transcriem aici numele, 
ca pe o inscripție în marmura vie a pământului : 
Ion Lazăr, Constantin Badea, Jean Banait, Eus- 
tațiu Arepa, Ion Petre, Nicolae Badea, Gheorghe 
Marin, Nicolae Militarii, Ștefan Pascu, Constan
tin Tudorache, Florea Radu și Gheorghe Zidaru.

Pe terenul astfel pregătit, inginerul Ion Toa- 
der întârzie cu termometrul, de cel puțin

cîteva ori pe zi. Da, el știe — poate mai bine 
decît mulți dintre consătenii săi — că plantele 
din urgența I (borceag, ovăz, mazăre) se sea
mănă la o temperatură constantă a solului de 
plus 2—4 grade, că sfecla, floarea-soarelui, ra- 
pița și lucerna de sămânță au nevoie de plus 7 
grade, că, în sfîrșit, porumbul face „casă bună“ 
cu pămintul la 10 grade. Toate aceste recoman
dări ale științei, ca și numeroase altele, ingi
nerul Ion Toăder le cunoaște foarte bine. Și, 
deși la cei 30 de centimetri adâncime tempera
tura rămine încă negativă (adică neprielnică 
semănatului), el continuă să sondeze pămintul, 
în întîmpinarea momentului optim. Metaforic 
vorbind, și nu numai metaforic — stau mărturie 
grija și competența sa. dragostea pentru profe
sie — luind în aceste zile temperatura pămân
tului, inginerul Toader ia, implicit, temperatura 
viitoarelor recolte bogate.

Foto-text : GHEORGHE CUCU

ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE

Forme actuale 
ale cercetării literare

IN PAGINA a 3-a

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Interviu cu prof. dr. docent Zoe Dumitrescu-Bușulenga,

director al Institutului de istorie și teorie literară „George Călinescu“

— Era dimineață, mă pregă
team să plec la lucru. Copilul 
— nu dormise acasă — a intrat 
pe ușă ascunzînd ceva la spate. 
L-am întrebat : „Ce ai acolo ?“ 
„Casetofonul unui prieten“ mi-a 
răspuns în grabă. „Cristi, ce-ai 
făcut ? Ai fu
rat !“ Deja nu-1 
mai întrebam, 
eram sigură. 
Ținea în miini 
un casetofon, 
un cuțit cu ca
re tăiase firele 
de legătură de 
la autoturism și 
7 casete. Sînt 
om cinstit, nu 
puteam — înțe
legeți ? — nu
puteam să as
cund lucruri 
furate ! Am luat 
aparatul, cuți
tul, casetele și 
i-am spus : „Nu
suport Cristi, auzi? — le duela 
miliție“ ! M-a privit cu neîncre
dere. „N-ai să faci asta. Dacă 
faci, înseamnă că nu ești 
mamă 1“. Am făcut-o. Unii mă 
acuză : „O mamă nu-și dă co
pilul pe mina miliției !“. Poate 
am greșit, nu știu, dar eu nu 
mai puteam să-l aduc pe calea

cea bună și m-am gindit că 
legea e singura care-1 mai poa
te salva.

★
Răsfoiesc, la judecătoria “sec

torului 5, cîteva dosare cu nume 
de copii înscrise pe copertă...

LEGILE SÎNT LEGI, 
ELE NU TIN LOC DE 
MAMĂ SI DE TATĂ

Vagabondaj. Furt calificat în 
dauna avutului obștesc. Com
pletul de judecată se pronunță : 
internarea intr-un centru de re
educare.

• Dosarul minorului Brătianu 
Cristian. Furt calificat în dauna 
avutului personal : un casetofon 

și 7 casete. Fa
milie dezorga
nizată. Nici u- 
•nul dintre pă
rinți nu-și asu
mă răspunde
rea. Singura 
posibilitate ră- 
mîne : interna
rea intr-un cen
tru de reedu
care.

Alte și alte 
dosare și ace
eași . concluzie: 
„internarea în- 
tr-un centru de 
reeducare“. Un 
trist laitmotiv 
al cîtorva zeci

de vieți de copii, contorsionate 
brusc — de un motiv comun : 
destrămarea familiei — de la 
drumul drept al școlii, spre va
gabondaj, hoție. Și -un alt lait-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a Il-a)

1. In pregătirea Congresului educației politice ți culturii socia
liste au loc ample dezbateri in întreaga țară. Desigur, ți pentru 
Institutul de istorie ți teorie literară „George Călinescu" acesta 
este un moment de bilanț, de evaluare a rezultatelor ți a liniilor 
activității de viitor. Care sint cotele atinse de cercetarea literară 
in acest răstimp ?

2. In mod concret, cum se manifestă interesul Institutului de 
iftorie ți teorie literară „George Călinescu" pentru autorul, 
opera ți valorile epocii noastre - indiscutabil, obiectul cercetă
rilor istoriei literare de rru'ine î

3. Ce îți propune, din perspectiva celor discutate, Institutul 
in viitor ?

Și Bistrița-Năsăud, ca pretu
tindeni astăzi in țara noas
tră, cunoaște o permanentă 

înnoire
Foto : AGERPRES

j • PARTICIPAREA LA MUNCĂ, LA ACTIVI- j 
! TATEA DE PRODUCȚIE - PRINCIPALUL CRITERIU \ 

j DE APRECIERE A ACȚIUNILOR POLITICO- Ș 
j IDEOLOGICE J
I (Plenara Comitetului județean Vaslui al U.T.C.)

t • SPIRIT CRITIC, EXIGENȚĂ COMUNISTĂ j 
jmAf4 ÎN ANALIZA ÎNTREGII NOASTRE \ 
î ACTIVITĂȚI j

(Plenara Comitetului județean Harghita al U.T.C.)

• Dosarul minorului Mihala- 
che Nelu. Vagabondaj. Furt ca
lificat din avutul obștesc. Fa
milie dezorganizată. Părinții nu 
sînt capabili să-l supravegheze. 
Se impune internarea intr-un 
centru de reeducare.

• Dosarul minorului Ionescu • 
Victor. Familie dezorganizată.

1. Deși nu conduc Institutul 
„George Călinescu“ decît din 
toamna anului 1973, pot vorbi 
totuși despre activitatea gene
rală desfășurată de la Plenara 
din 1971 și care a însemnat o 
importaptă cotitură atît pentru 
structurarea planului- nostru de 
cercetare, cit și pentru munca 
cercetătorilor. O revizuire de 
perspectivă, o reprecizare a țe
lurilor cercetării, împreună cu o 
repotențare a tematicii mai a- 
dînc ’legate de nevoite creșterii 
noastre actuale au urmat acelor 
momente hotărîtoare.

Firește, ca în orise ramură •

cercetării umanistice, unde se 
lucrează cu documentele dar se 
și trag concluziile interpretării, 
cotele din diverși ani au fost 
inegale. Anul 1974, de pildă, a 
văzut apăr'înd doat două titluri 
„Reviste literare românești în 
ultimele' decenii ale seco
lului al XIX-lea“. (Editura 
Academiei) și „Conceptul de 
realism în literatura ro
mână“. (Editura Eminescu). Iar 
anul 1976 va înregistra cel 
puțin șase apariții (două vo-

MIRELA ROZNOVEANU

(Continuare în pag. a II-a)
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A XIII-A CONFERINȚA NAȚIONALA A CERCURILOR ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
La Timișoara—secția mvățămînt economic

a fost 
ecopo- 
XIII-a

In acest an, Timișoara 
gazda secției învățămînt 
mic în cadrul celei de-a 
Conferințe naționale a cercurilor 
științifice studențești. în cadrul 
celor 7 se :ții. 212 studenți din 
principalele centre universitare 
ale țării au prezentat 177 de lu
crări reprezentjnd domenii din
tre cele mai diverse; de la or
ganizarea și planificarea econo
miei și pină la gestiunea, con
ducerea economică, avind, in 
covârșitoarea majoritate a cazu
rilor, drept subiecte realități le
gate nemijlocit de procesul de 
producție.

Parcurgind doar titlul lucrări
lor prezentate de studenți, un 
lucru se impune cu deosebită 
insistență : caracterul concret al 
fiecărei analize, pornindu-se de 
fiecare dată de la observarea 
fie a mecanismelor economice 
la nivelul unităților de produc
ție, fie a optimizării relațiilor 
ce se statornicesc intre acestea. 
Preponderența subiectelor con
crete, dar și ținuta științifică, 
eleganța exprimării limbajului 
matematic fac foarte dificilă 
orice intenție de evidențiere 
singulară. Dealtfel, numărul 
mare de premii acordate — pe 
lingă primele trei locuri pentru 
fiecare din cele șapte secții, 
s-au inminat un număr foarte 
mare de mențiuni — au scos in 
evidență marile dificultăți ale 
juriului in stabilirea celor mai 
buni. „Am fost și la citeva din 
conferințele precedente, iată ce 
ne declara tovarășul profesor. 
doctor l’etre Burloiu, de la 
A.S.E. București De data aceas
ta aș vrea să remarc un fapt 
care impune mult mai multă a- 
tenție. Lucrările prezentate de 
studenți, prin faptul că iși ba
zează substanța pe practica e- 
fectuată in producție, sau pe te
me contractate dc întreprinderi 
cu catedrele de specialitate au 
depășit stadiul analizelor țestu
lui făcut pe baza bagajului do- 
bindit numai la cursuri. Am 
consemnat în cadrul secției de 
organizare soluții deosebit de 
curajoase. Din păcate, întreprin
derile nu manifestă interes 
pentru lucrările acestei confe
rințe. Drept dovadă este faptul 
că în sală, în afară de studenți 
și cadre didactice nu se află nici 
un reprezentant al acestora". 
Interesindu-ne asupra acestei

LEGILE
SÎNT

(Urmare ‘im P'iQ D

motiv, al părinților care se spală 
pe miini, azvirlind cu dezin
voltură legii sarcinile lor fi
rești : creșterea și educația 
propriilor copii. Iată o zgudui
toare, prin indiferența și răcea
la ei. declarație de mamă :

— Nu cunosc cu ce se ocupă 
acest fiu minor. în vîrstă de 15 
ani. deoarece nu mă ascultă și 
dc doi ani (de la 13 ani ! n. red.) 
nu a mai venit pe la mine. 
Pentru laptele comise să se ia 
măsurile cuvenite de lege. Eu 
nu-mi asum nici o răspundere 1 
(Maria Mihalache. mama mino
rului Mihalache Neju).
- De 8 ani sînt despărțit de 

mama inculpatului („inculpatul“ 
are 15 ani — n. red.) și nu am 
avut posibilitatea să mă ocup 
de creșterea și educarea lui. în 
8 ani a' venit o singură dată să 
mă vadă. I-am plătit însă pen
sie alimentară... După ce am 
fost dat la procuratură... Să se 
aplice legea. (Traian Ionescu, 
tatăl minorului Victor Ionescu).

Și. să revenim, acum, la cu
vintele Măriei Mutulea, mama 
minorului Brătianu Cristian : 
„Eu nu mai puteam să-1 aduc 
pe calea cea bună și m-am gin- 
dit că legea e singura eare-1 
mai poale salva".

Femeia din fața mea este 
scăldată in lacrimi, nu doarme 
nopțile, repetindu-și aceleași în
trebări — am greșit ? mă mai 
pot numi mamă ?

— Maria Mutulea nu se pre
face. o cunoaștem bine, de' 20 
de ani muncește, aici, la „Fla
mura roșie", mă asigură Maria 
Vasile. secretara organizației de 
partid. Este îngrijorată de soar
ta copilului. îi 'trimite pachete, 
se duce, după nopți de nesomn, 
la școală, la Tirgu Ocna, să-1 
vadă, să vorbească cu el. să-i 
explice de ce s-a dus cu lu
crurile acelea la miliție.

Nu. mama n-a greșit cind nu 
a tolerat furtul. Dacă l-ar fi 
acceptat, casetofonul acela, sus
tras noaptea dintr-un autotu
rism, ar fi fost inceputul undi 
lung șir de fărădelegi, de la 
capătul căruia Cristian cu greu 
ar mai fi putut fi întors. Atunci, 
mama n-a greșit. Dar înainte ?

Cind în urmă cu ani spunea 
„da" in fața ofițerului «tării 
civile, lingă umărul său se afla 
un bărbat, cu 8 ani mai tînăr, 
fără buletin de București — 
despre care, mărturisește azi. ru 
știa mai multe decit am con
semnat aici r- Teodor Brătianu. 
în familia aceasta. întemeiată 
în pripă, s-a născut Cristian. 
Soția muncea din zori pină-n 
noapte. Soțul său învăța — 
„lasă, cind o să ajung inginer, 
îi promitea, o să te țin acasă !“ 
Din pricina unor neînțelegeri, 
mai mult născocite decit reale, 
familia s-a destrămat, cu ace
eași ușurință cu care s-a for
mat. Soții și-au pus cu egoism 
pe primul plan „ambiția", 
..demnitatea" și interesele per
sonale. Nici unu] dintre ei nu 
s-a gîpdit la micul Cristian, nu 
s-a întrebat cum va crește co
pilul fără mamă sau fără tată. 
Teodor Brătianu, devenit bucu
reștean și tehnician principal 
la Institutul politehnic Bucu
rești, s-a recăsătorit, are un alt 
copil, în urma unui proces, a 
început să se achite și față de 
Cristian de datoria de tată — 
i-a plătit, reținută lunar pe sta
tul de plată, pensia alimentară. 
De întorsătura gravă pe care a 
luat-o viața fiului său nu se 
consideră prea vinovat.

— A rămas in grija maică-si, 
nu ? Ea. mai ales, trebuia să 
se ocupe de el 1

Mama s-a ocupat de Cristian 
cit și cum o putea face o fe
meie singură, dezamăgită, care 
își concentrează toată afecțiu
nea, adesea exagerată, asupra 

situații, am aflat că gazdele au 
adresat invitații tuturor între
prinderilor eu care colaborează 
pe bază de contracte. Și nu nu
mai lor. Pentru secția de Ciber
netică economică au fost invi
tați și cadrele didactice și elevii 
Liceului de informatică. In za„ 
dar. Explicația inccpe dc la mo
dul cum sînt uneori tratați stu
denții încă din perioada zilelor 
de practică, atunci cind ei abia

TEME ABORDATE
CURAJOS, CU

SOLUȚII PRACTICE
se inițiază în specialitatea lor. 
La acest aspect se referea Lasz- 
lo Pillich, absolvent 1975 din 
Cluj-Napoca. După citeva luni 
de experiență Ia întreprinderea 
de porțelan „Iris“, părerea lui 
este că in timp ce în facultate 
mai toate cursurile au asimilat 
mijloace de abordare modernă 
bazate pe limbajul matematic, 
în întreprindere, dintr-o serie 
de motive, specialistul este con- 
strîns să se afirme in limitele 
practicii de rutină. De aici și a- 
titudinea de care vorbeam mai 
sus. Opiniile proaspătului ab
solvent le-am găsit și in dialo
gul cu tovarășul profesor doctor, 
C. Olariu, din Timișoara : „Dez
interesul manifestat pentru lu
crările conferinței nu este decit 
o ultimă expresie a dezinteresu
lui manifestat de beneficiar 
pentru calitatea pregătirii vii
torului specialist. Dacă este a- 
devărat că încheiem cu ei con
tracte, este tot atit de adevărat 
că eficiența acestor contracte ră- 
mîne de cele mai multe ori pe 
hirtie". împotriva acestor păreri 
am fi vrut să consemnăm și o- 
pinia celor vizați. Nefiind de 
față, să luăm absența lor drept

LEGI
singurului suflet rămas în preaj
mă — copilul. Muncește pentru 
el, îl dă la școală, refuză să 
„cerșească“ sprijinul tatălui co
pilului care prefera să rămină 
departe, și se mîndrește chiar 
cu faptul că-1 va educa singură, 
că va fi numai al ei. Dar. Cris
tian crește, cade sub influența 
unui grup de tineri fără ocu
pație. Și parcurge, la rindul său, 
itinerarul aproape identic al 
copiilor al căror nume se mută 
din catalogul școlii, pe coperta 
unui dosar de tribunal...

Primele semne sint tratate cu 
ușurință : „băiețelul“ chiulește 
de la ore — mama îl ceartă pu
țin și trece cu vederea ; rămine 
corigent, apoi de două ori re
petent — mama îl mută la mai 
multe școli ; șterpelește mărun
țiș de prin buzunare, mama nu 
realizează gravitatea gestului ; 
fură 400 de lei și vine beat a- 
casă (la 12 ani 1) — are loc o 
ceartă, încheiată cu plinsete de 
ambele părți. Apoi evenimen
tele se precipită : Cristian în
cepe să lipsească nopțile dș a- 
casă. dacă mama ..îndrăznește“ 
să-l mustre face „crize de nervi“, 
o amenință : are loc o spar
gere la bufetul școlii. Marin 
Mutulea intuiește ceva, se spe
rie și preferă șă accepte „cu- 
vîntul de onoare“ al băiatului 
(dovedit mai tirziu autor a] 
spargerii) — decit să meargă 
la școală, să-și mărturisească 
temerile și să reteze de la în
ceput „jocul“ primejdios în 
care intrase fiul său ; prin casă 
încep să apară diverse obiecte 
străine, fără valoare — și de 
această dată, mama se amăgește 
singură cu explicații azvirljt.e de 
formă : în sfîrșit, urmează 
casetofonul... furtul calificat.

„Am greșit că l-am dat pe 
mina miliției ?“ — se întreabă 
cu spaimă și durere mama. Nu, 
repetăm, de data aceasta nu a 
greșit, a greșit grav atunci cind, 
luni la rind, a refuzat să pri
vească adevărul în față, să ceară
— cit nu era prea tirziu — 
jutorul școlii 
al legii...

Vorbim de 
Dar unde a 
timp tatăl copilului ?

— Imediat după divorț, fosta 
soție mi-a cerut să nu-1 mai văd 
pe Cristian, (Maria Mutulea 
neagă acest lucru — n. red.) 
Ani la rind n-am știut nimic 
de el. Apoi, l-am întîlnit într-o 
zi. în gară. crescuse, mai să 
nu-1 recunosc, am vrut să vor
besc cu el, dar a fugit 1 în ul
timul timp, fosta soție m-a che
mat. mi-a spus de furtișaguri, 
de nopțile lipsite de-acasă... Ea 
nu mai poate să-l educe, eu am 
altă familie... Sînt de acord că 
hotărirea legii e singura soluție.

Astăzi, doi oameni, altfel a- 
preciați la locul de muncă, cu 
posibilități 
meni care 
cu prea 
tractul de 
du-și copilul de 
cămin, cer legii 
disperare, tatăl - 
detașare — să le educe fiul. Pre
tind unor oameni străini să facă 
om dintr-un adolescent care 
este — fie că vor să accepte 
sau nu — victima egoismului și 
superficialității lor.

Faptele și viața lui Brătianu 
Cristian au fost cîntărite, cu 
matură răspundere, de oameni 
străini. La Tirgu Ocna. în clă
direa modernă, dotată cu săli 
de clasă și ateliere, sub supra
vegherea părintească am spune
— a unor oameni care nu-i sint 
părinți — Cristian iși continuă 
școala abandonată, deprinde o 
meserie. învață să zimbească. 
Are toate șansele să devină om. 
Datorită Intervenției prompte 
și responsabile a legii. Dar le
gea, oricît ne-am strădui, nu 
ține loc de mamă și de tată. 

a-
și dacă era nevoie

greșelile mamei, 
fost în tot acest

materiale, doi oa- 
au semnat și au rupt 
multă ușurință con- 
căsătorie. frustrin- 

căldura unui 
— mama cu 

cu senină

o recunoaștere a criticilor adu
se ?! înaintea oricărui răspuns 
se cuvine a fi subliniat încă o 
dată faptul că lucrările prezen
tate meritau mai multă atenție 
și respect

Consemnăm numele celor 
premiafi.

Secția economie politică: pre
miul I: Constantin Dumitrescu, 
A.S.E, București, premiul II 
Marius Bocereanu, Vasile Avra- 

mescu,' Eustațiu Orodi, Teodor 
Bota, Iudit Kasziba, Stelian Ar
mean — Universitatea Timișoa
ra, premiul III — Mariana Giu- 
belan, Universitatea Craiova șl 
Elena Agache, A.S.E. București. 
Secția statistică cibernetică eco
nomică: premiul I — Constantin 
Cucu, Crăciun Duțu, A.S.E. 
București, premiul II — Nicolae 
Lăudatu, A.S.E, București, pre
miul III — Francisc Szasz, Cluj- 
Napoca, Elthes Francisc, Timi-

BORNA EROICĂ
De curind, un ostaș grănicer, 

unul dintre flăcăii aceia care 
străjuiesc cu arma in mină 
bornele patriei, a fost citat prin 
ordin de zi pe trupele de gră
niceri. Prin același ordin de zi, 
destoinicul soldat a fost înain
tat la gradul de caporal ! Din 
ziua aceea. numele lui — Con
stantin Iftimie — este rostit cu 
stimă si admirație in toate sub
unitățile de grăniceri,' se află 
înscris in cartea de onoare a 
organizației U.T.C. din pichet, 
precum și in cartea de onoare 
a tradițiilor grănicerești.,.

Fără 'îndoială, unii dintre ci
titorii „Seînteii tineretului“, mai 
ales tinerii din satul Recea, co
muna „Ion Creangă", din ju
dețul Neamț — așezare natală 
a ostașului — il știu și îl cu
nosc bine. Doar a. plecat dimtre 
ei, de-acolo, de la cooperativa 
agricolă de producție, unde a 
fost și secretar al organizației 
U.T.C.

...In dimineața aceea, s-a pre
zentat in fața comandantului, 
care i-a încredințat, ca de atâ
tea ori, misiunea : „Soldat Ifti- 
mie. vă ordon să executați paza 
și apărarea frontierei de stat a 
Republicii Socialiste România...'." 
După care ostașul a plecat, pe 
poteca paralelă cu frontiera, 
să-și îndeplinească misiunea. Ca 
de atitea ori...

CERCETAREA LITERARĂ
(Urmare din pag. I)

zile 
te-

în-
Se 
ti- 
din 

con- 
; căr- 
Anii 

pfec-

lume se află în aceste 
in librării: „Structuri
matice și retorico-stilistice în 
romantismul românesc“ (Edi
tura Academiei) și „Docu
mente și manuscrise voi. III — 
Corespondența dintre B.P. Haș- 
deu și Iulia Hașdeu“. Dintre 
celelalte anunțăm : „Dicționarul 
de termeni literari“ și „Reviste 
socialiste și muncitorești la 
ceputul secolului XX“. 
află de asemenea sub 
par volumul I, Poezii 
Istoria literaturii române 
temporane și Bibliografia 
ților populare laice, 
următori vor vedea i 
tele pozitive ale integrării din
tre cercetare și învățămint.

2. într-o concepție modernă a 
istoriei literare, prezentul gene
rator de valori actuale și viitoa
re nu poate lipsi din orizontul 
cercetătorului cpmplet. Ca a- 
tare, pe lingă prima tentativă 
întreprinsă de institutul nostru 
de a publica o istorie întreagă a 
literaturii române contemporane 
pe genuri, pe lingă stringerea 

I

MIRUNA IONESCU

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVĂTĂMÎNTULUI 
UNIVERSITATEA DIN GALAȚI 
anunță scoaterea la concurs 

de Cercetător științific principal gradul III 
mecanică.
la concurs vor depune la secretariatul Uni-

șoara. Secția economia comerțu
lui, relații economice interna
ționale: premiul I — Florin Po- 
gonaru, Facultatea de comerț 
exterior, București, premiul II
— Mariana Dascălu. Universita
tea Timișoara, Gheorghe Băileș- 
teanu, Universitatea Timișoara, 
premiul III — C. Boicu și Doru 
Dohelean, Comerțul exterior, 
București. Secția finanțe și con
tabilitate: premiul I — Gheorghe 
Gheorghescu, Universitatea Ti
mișoara, premiul II — Miron B. 
Neagu, Universitatea Craiova, 
premiul III — Vasile Gligan, 
Universitatea Cluj-Napoca. Sec
ția economia agriculturii: pre
miul I — Maria Mocodeanu, 
Universitatea Cluj-Napoca; pre
miul II — Lucreția Codreanu, 
Universitatea Iași, premiul III
— Elisabeta Horvath, Mircea 
Negruțiu, Universitatea Timi
șoara. și Boroș Dumitru, Univer
sitatea Craiova. Secția economia 
industriei: premiul I — Elena 
Călin. Universitatea Timișoara, 
premiul II — Viorica Zegra, 
A.S.E. București, premiul III — 
Ion Gogan, Universitatea Cra
iova, Vasile Viezuiană, A.S.E. 
București, Ion Ștefănescu, Uni
versitatea Timișoara.
organizarea industriei : 
miul I — Ion Roșu, 
București, premiul II • 
trișor I., ~ .
Avasiloaie și Miloș V., Univer
sitatea Timișoara; premiul III
— Elisabeta Negoiță, A.S.E. 
București, Ion Marinescu, Uni
versitatea Craiova, Ladislau Pil
lich, Universitatea Cluj-Napoca.

I. DANCEA

Secția 
pre- 

A.S.E. 
- Pe- 

I. Purge, Tinca

Numai că in dimineața aceea 
a fost altcumva. Ochii și ure
chile lui, simțurile lui de gră
nicer iscusit au deslușit ip de
sișul pădurii de lingă frontieră 
pas de picior străin. S-a făcut, 
cum se spune într-o expresie 
grănicerească, „una cu pămip- 
iul“, așteptind încordat. Curind, 
din pădure s-au ivit doi indi
vizi. „Probabil sînt acei înrăiți 
care in ultimele zile au încăl
cat grav legile țării in această 
zonă“ — și-a spus, într-o stră
fulgerare de gind. Și nu s-a în
șelat. înverșunați, hotărîți să 
treacă peste grănicer cu preful 
unei crime, infractorii au răs
puns la somația acestuia cu joc 
de armă. Dar n-au trecut. Deși 
rănit, bravul grănicer i-a în
fruntat eroic și i-a imobilizat, 
ieșind invingător intr-o luptă 
numericește inegală...

Tinerii noului 
încolonați de 
drapel, rețin din 
exemplu nu atit 
confruntării, cit valoarea morală 
a faptei pe care caporalul Ifti- 
mie le-a dăruit-o. Ei înțeleg că 
atributele firești ale ostașilor ță
rii : dirzenia, curajul, iscusința 
și bărbăția, sînt cele care dau 
expresie marii iubiri față de pa
trie, partid și popor...

contingept, 
curind sub 
acest vrednic 

amănuntele

CONSTANTIN AVRAM

de la 
deschis

de documente literare 
scriitorii în viață, am 
seria unor intîlniri de lucru In
tre scriitorii reprezentativi ai 
timpului nostru și cercetătorii 
Institutului. Ni s-a părut a ve
dea în această Inițiativă o nouă 
modalitate de a întregi docu
mentul sau data seacă de isto
rie literară cu un context de 
viață, de căldură și experiență 
umană, a cărui consemnare în
seamnă o notabilă îmbogățire a 
fenomenului literar ca atare. Și 
am început seria cu Virgil Teo- 
dorescu, Eugen Barbu etc. Vom 
continua cu alte personalități, 
așa incit un profil global de e- 
pocă să se constituie în mintea 
și lucrările cercetătorilor noștri, 
martori atenți și obiectivi ai 
unei etape de istorie, atit de 
fecundă și de diversificată.

3. Integrarea cercetării în in- 
vățămînt ne-a prilejuit, în 1975, 
o mai lucidă și mai exactă 
prețuire a puterilor noastre în 
raport cu necesitățile culturii 
românești socialiste. Au intrat 
acum, în planul pe 1976 și în 
planul de perspectivă pină 
1980, acele lucrări majore

Festivalul
teatrului

A

istoric CEARTA CALENDARELORCUARTA CALENDARELORO frumoasă șl Intere
santă manifestare găzdu
iește săptămina aceasta 
Teatrul Național din 
Craiova. Este vorba de 
Festivalul teatrului istoric, 
începînd de luni au avut 
loc spectacole ale unor 
teatre din. țară reunind 
piese istorice de o 
valoare : Decebal
Mihai Eminescu 
tpșani). Noapte 
de Mircea Bradu

Vodă
(Sibiu), 

ultima zi 
vor mai

mare 
de 

(Bo- 
albă 

(Ora- 
dedea), Vlaicu 

Alex. Davjla 
Pină duminică, 
a festivalului, 
fi prezentate : Io, Mircea 
Voievod de Dan Tărchi- 
lă (Brașov), Viforul de 
B. ’Șt. Delavrancea (Na
ționalul timișorean), Pe
tru Rareș de Horia Lo- 
vinescu (Teatrul Național 
din Iași) și Capul de 
Mihnea Gheorghiu (Tea
trul Național din Craio
va). De asemenea, sîm- 
bătă dimineața, istorfcî 
și critici literari, drama
turgi și regizori, critici 
teatrali se vor intîlni 
pentru a discuta despre 
Teatrul șl făurirea epo
peii naționale.

Semnele revirimentului
In seria întîlnirilor, pe care 

A.T.M.-ul l«-a organizat In ul
timul timp cu regularitate în
tre trupe ale unor teatre din. 
țară, publicul bucureștean și 
critica teatrală, s-a înscris 
de curînd ți turneul Tea
trului „Victor Ion Popa“ din 
Birlad. Turneu ce a pri
lejuit, pe lingă vizionarea a 
trei spectacole — Plafon de Du- ■ 
mitru Solomon, Drumul spre 
Everest de George Genoiu și 
Puterea întunericului de Tolstoi 
— și o discuție despre drama
turgia originală. Faptul nu este 
nici întîmplător, nici nesemni
ficativ : de citeva stagiuni în
coace, teatrul birlădean face se
rioase și meritorii eforturi de a 
depăși o anume stare de me
diocritate, de răminere la peri
feria actului teatral autentic 
pentru a se integra nivelului 
ridicat al artei scenice româ
nești. Gindul autodepășirii și-a 
găsit suportul în ideea abordă
rii unui repertoriu de mare res
ponsabilitate artistică ce avea 
ca principal obiectiv dramatur
gia românească actuală. Demn 
de semnalat este și faptul că 
întreaga trupă n-a înțeles să 
facă din repertoriul acesta un 
fel de scut împotriva criticii 
sau un oarecare gest care să-1 
treacă în catastife la o eventu
ală rubrică de inițiative demne 
de apreciat. Dimpotrivă, a avut 
curajul să propună publicului 
piese noi, dificile, care ar fi ri- 

istoriei ți teoriei literare româ
nești de care avem absolută ne
voie în țaiă și în străinătate. E- 
dltarea documentelor denotînd 
vechimea și originalitatea lite
raturii noastre în concertul li
teraturilor lumii, consemnarea 
relațiilor literaturii române cu. 
celelalte literaturi, alcătuirea is
toriilor literaturii noastre în tra
tate și manuale, întocmirea edi
țiilor critice definitive (conti
nuarea, de pildă, a ediției Emi- 
nescu — Perpessicius, sau a ce
lei Alecsandri) ale clasicilor, 
realizarea unor monografii des
pre marii scriitori, organizarea 
unor dezbateri și lucrări teore
tice menite să pună în valoare 
principiile unei critici științifi
ce, plină de forță și de acribie, 
în măsură să stabilească un sis
tem solid de valori în literatura 
română, permițînd o nobilă ie
șire în lume și o confruntare, 
pe picior de egalitate, cu cele
lalte culturi ale lumii. Cum 
deți, planurile noastre sînt 
trem de cuprinzătoare și, 
dăjduim, și puterile noastre
telectuale și de muncă vor fi 
la Înălțimea lor.

ve- 
ex- 
nă- 
in-

al lor „punct de o- 
sprijin în blamarea și 
tuturor celor ce îm- 
alte păreri decit ale 
„noul calendar“ face, 
stiliștilor : ca paștele

Stiliștii nu formează un cult 
deoarece ei sint și se consideră, 
sub raportul doctrinei și tipicu
lui religios, creștini ortodocși. 
Totuși nutresc și împrăștie o a- 
versiune deosebită față de a- 
ceastă biserică și slujitorii ei pe 
motiv că prin acțiunea de „în
dreptare a calendarului“ — o- 
perată in 1924 de forurile ecle
ziastice ortodoxe românești 
biserica ortodoxă ar fi fast abă
tută de la adevărata ei misiune 
sfintă. Fidelitatea față de „ve
chiul calendar“, pe stil vechi, 
constituie ..deci temeiul credinței 
stiliștilor, 
noare“ și 
afurisirea 
părtășesc 
lor. Căci 
în opiniă 
să nu mai „cadă“ la timpul său; 
ca posturile să nu mai cores
pundă , iar prăznuirea lor la 
noile date să-i arunce pe orto
docși în afurisenie, „spurcăciu
ne“ și anatemă.

în realitate „mișcarea stilisti
că“ a fost inițjată de un grup de 
călugări de la mănăstirea Neamț 

dtcat probleme de interpretare 
și unor colective mai mature 
artistic, și-a asumat responsa
bilitatea impunerii unor dra
maturgi tineri, încă necunos
cut!.

Turneul Teatrului „Victor Ion 
Popa“ în Capitală susține pe 
deplin cale afirmate mai înain
te. în prima seară ni s-a pre
zentat Platon de Dumitru Solo
mon in regia lui Cristian Nacii. 
Piesa — cunoscută, poate, de 
unii iubitori ai dramaturgiei 
din volumul (distins cu premiul 
Uniunii Scriitorilor) apărut cu

Turneul Teatrului

din Birlad
T i“--------------------
doi ani în urmă în colecția 
Rampa, ce cuprinde încă alte 
două opere: Socrate și Diogene 
clinele — este nu numai deo
sebit de interesantă prin pro
blematica pe care o ridică, dar 
și extrem de dificilă din cauza 
dialogului și acțiunii ce se des
fășoară pe două planuri care 
nu-și găsesc totdeauna puncte
le de interferență : al gindirii 
lui Platon și al contextului so
cial-politic in care acesta tră
iește și pe care își propune să-1 
schimbe. Textul, deși aduce în 
prim plan figura unui filozof 
al antichității, interesează nu 
atit prin reînvierea la modul 
documentar a unei epoci, ci 
prin sensurile contemporane pe 
care Dumitru Solomon i le con
feră.

Opera, beneficiind de o scrii
tură dramatică elevată. rele- 
vînd o tematică majoră, încer- 
cînd să îmbine planul filozofi
cului cu cel al realului, suferă 
pe alocuri de încărcături ce o 
îngreunează. Dorința de a atin
ge cit mai multe aspecte ale 
personalității eroului și ale temei 
puse in discuție duce, citeoda- 
tă, la prolixitate și didacticism. 
Acestea reprezintă, însă, ele
mente secundare care nu im
pietează asupra sensului_ge- 
neral și reușitei piesei, 
îndoială că abordarea 
asemenea text reprezintă 
tr-un început un curaj 
blat de o incontestabilă 
ponsabilitate artistică. Opțiu
nea colectivului birlădean este 
mai mult decit meritorie. 
Cu atit mai mult cu cit, deși 
apărută acum doi ani, trilogia 
lui Dumitru Solomon, apreciată 
deosebit de critică, premiată, 
pare a nu fi suscitat interesul 
unor teatre cu pretenții din 
București și din țară. Și de ce 
să n-o spunem pină la capăt, 

Fără 
unui

res-

de H. Culea

care, fiind căzuți „în păcat“, au 
ajuns să fie excluși din mănăs
tire. fapt pentru care au hotărit 
să se răzbune prin denunțarea 
în fata poporului a „ticăloșiei" 
noului calendar, Așadar, „cearta 
calendarelor“ a ivit pe melea
gurile noastre o sectă ortodoxă 
românească, destul de recentă, 
destul de circumscrisă zonal (în
deosebi în Moldova. în județele 
Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea), 
dar suficient de obstinată de 
ideea „sfințeniei“ ei și deci a 
necesității izolării sale cit mai 
depline de colectivitatea nesti- 
listă — religioasă sau laică — 
înlăuntrul căreia ființează. Ideea 
stilistă a găsit ecou in pături 
înapoiate ale populației rurale, 
numărul prozeliților crescînd 
considerabil în perioada inter
belică. Insă, deoarece insuficien
ta culturii religioase a stiliștilor 
nu a permis acestora o diferen
țiere doctrinală ortodoxă bazată

nu de interes e vorba, ci de 
curajul (repet termenul pentru 
că mi se pare cel mai potrivit) 
de a aborda opere încărcate de 
sensuri și idei, opere „grele“ 
tocmai pentru că presupun o ci
tire serioasă șl o opțiune res
ponsabilă. Revenind la specta
colul birlădean : regizorul
Cristian Nacu împreună cu toți 
actorii distribuiți au pus multă 
pasiune și dragoste in monta
rea lui Platon. Poate, conștiin
ța dificultății textului abordat 
i-a făcut să-1 citească cu o a- 
tenție clteodată școlărească, 
poate că dorința de a rămine 
fideli operei dramatice, l-a con
dus spre un spectacol linear în 
care ideea regizorală rămine pe 
planul doi lăsind pe primul re
citarea dialogului. Este și mo
tivul pentru care deficiențele 
inițiale ale textului apar aici 
mai pregnante.

Celălalt spectacol cp care bîr- 
lădenii au venit în turneu a 
fost Drumul spre Everest de 
George Genoiu. A doua piesă a 
cunoscutului critic teatral ates
tă un real talenit în. minuirea 
conflictului dramatic șl o încli
nație pentru relevarea unei te- . 
matici de actualitate, a carac
terului și personalității omului 
nou. Un realism de bună factu
ră își pune amprenta și pe 
spectacolul montat de Cristian 
Nacu, spectacol care beneficia
ză de interpretarea sensibilă, 
frumos cizelată a Elenei Petri- 

. can în rolul principal. Figura 
directoarei de întreprindere este 
surprinsă în complexitatea ei, 
de conducător și de om totoda
tă, de persoană responsabilă de 
bunul mers al întregii între
prinderi, dar și de femeie cu o 
bogată viață interioară. Dacă 
autorul, in dorința de a sur
prinde personajul din cit mai 
multe unghiuri, păcătuiește in- 
cărcind piesa cu o mulțime de 
date și de fapte mai mult sau 
mai puțin melodramatice, inter
preta principală și întregul 
spectacol au reușit să se men
țină în sfera credibilului. Deși 
nota principală a reprezentației 
a constituit-o sobrietatea, se 
observă și aici acea neindemî- 
nare profesională — resimțită 
îndeosebi la Florin Preduna și 
pe alocuri la Dana Tomita — 
evidentă și în Platon.

Sint, desigur, scăderi care, a- 
vind în vedere scopurile înal
te propuse și pasiunea pentru 
perfecționare a colectivului, pot 
fi remediate în timp. Important 
este, așa cum afirma la discu
ția de la A.T.M. criticul Valen
tin Silvestru, că teatrul din 
Birlad și-a constituit o echipă 
care dovedește multă seriozi
tate in aicătuirea unui program 
artistic de înaltă ținută.

a unui post 
specialitatea

Candidații
verșjtățji din Galați, Bd. Republicii 47, în termen de 30 
de zile de la data publicării acestui anunț, cererea de 
înscriere, Ia care vor anexa actele prevăzute în Decretul 
nr. 689 cu privire la aprobarea Statutului pentru organi
zarea activității și promovarea personalului de cercetare, 
publicat în Buletinul Oficial al R.S.R. nr. 1 din 3 ianua
rie 1974.

Concursul va avea loc în conformitate cu prevederile 
decretului sus-menționat.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul 
Universității, telefon 1 43 64.

GRUPUL DE ȘANTIERE CONSTRUCȚII FORESTIERE ȘI 
INDUSTRIALE

București str. Sf. Ion Nou nr. 20, sector 4.
încadrează tineri pentru calificarea în meseria de excava- 

toriști, tractoriști-ifroniști, macaragii, mecanici utilaje, bul- 
dozeriști, precum și revizor contabil și ingineri principali 
pentru compartimente mecanizare, producție, verificare do
cumentație pregătire și proiectare.

Doritorii se pot prezenta la sediul unității, biroul plan, per- 
sonal-învățămînt, remunerări.

Relații la tel. nr. 14 69 09.

COOPERATIVA „DESERVIREA"
Unitatea de intermedieri

Stă la dispoziția solicitanților cu INTERMEDIERI. VÎN- 
ZARI-CUMPARARI DE CASE. APARTAMENTE, GARSO
NIERE — precum și mobilă de diverse stiluri și obiecte de 
artă (tablouri, porțelanuri vechi, statuete bronz etc.).

Adresați-vă cu încredere unității de intermedieri din Bucu
rești, str. Mendeleev 44 (Piața Romană). Telefon : 12 96 87 — 
orele 10—18.

fanatism 
printr-o 
momen- 
orizontul

pe subtile exegeze de texte bi
blice. sau pe o harmeneutică o- 
riginalâ, calea urmată intru a- 
firmarea „specificului propriu" a 
fast, de aceea in exclusivitate de 
ordin rițologic.

Stiliștii refuză serviciile divi
ne desfășurate in biserică și 
recurg la așa-zise „case de ru
găciune“ in care n-a intrat 
„Sfințul Mir" și „binecuvintarea 
arhierească“ ; practică slujbe 
„non-conformiste‘.‘ conduse de 
preoți „de-ai lor“ ce n-au căpă
tat învestitură de la nimeni și 
care in general sint lipsiți de in
strucțiune religioasă ori laică ; 
practică inmormintarea fără 
preot și în cimitire create „ad- 
hoc“, iar împărtășania o primesc 
de la femei ignorante sub forma 
a trei boabe de griu ■ ș.a.m.d. 
Simplificarea ritualului religios 
legat de sărbători, de evenimen
tele vieții personale, familiale 
(naștere, căsătorie, moarte) —și 
care ar putea părea unor nea- 
vizați drept „indiciu“ de slăbire 
a religiozității — este în fapt 
expresia unui cras 
„compensat“ religios 
suprasaturare a trăirii 
telor respective sub 
unor reprezentări și efecte de o 
coloratură mistică deosebită.

Fanatismul stiliștilor se vă
dea depășit doar de starea de 
ignoranță și incultură în care 
erau menținuți de vechiul regim 
și din pricina cărora integrarea 
lor în mentalitatea dominantă a 
colectivității cu care conviețuiau 
apărea dificilă, uneori imposi
bilă chiar. Prin unele manifes
tări de intoleranță și repulsie 
față de normele vieții laice, a- 
ceastă sectă s-a situat încă de 
la formarea ei în -afara legii. 
Vremurile s-au schimbat însă și 
în perioada ultimelor trei dece
nii regresul mișcării stilistice este 
tot mai pronunțat. Totuși, cei 
puțini rămași nesocotesc și azi 
legea, angajindu-se într-o „mun
că“ sterilă de prozelitism care 
deși cu efect derizoriu dă totuși 
uneori „roade“. în cazul unor 
persoane cu un nivel de cultu- 
ralitate dintre cele mai scăzute. 
De regulă, aceste persoane, a- 
dulți sau bătrini, sint în ătare 
datorită fanatismului Jor să con- 
strîngă întreaga familie să a- 
dopte noua lor credință și im
plicit atitudinile sectare ce de
rivă din aceasta : printre altele 
copiii sînt împiedicați de a mer
ge la, școală, de a se angaja 
într-o , activitate culturală laică 
etc. Cu scopul diferențierii acute 
de ceilalți, ortodocși, unii dintre 
stiliști cultivă barbg și pletele, 
după sistemul fariseilor zoioși, 
și ridică necurățenia trupului la 
rgng de valoare... creștină.

înfățișarea lor de tip „hipi“ 
este în multe privințe dezolantă, 
deoarece adaugă la incultura și 
fanatismul 
însemnele 
mism“ ce 
consonanta 
cu cea fizică, 
valorii libertății conștiinței. Prin 
accentuarea stării de religiozi
tate, prin intransigența și fana
tismul lor religios sectele își fo
losesc 
raport 
scopuri progresiste, de lumina
re a enoriașilor, ci dimpotrivă’* 
de scufundare a lor și mai Ă- 
dincă în beznele obscurantis
mului.

întilnim, deci, și in cazul sti
liștilor, la fel ca în cazul altor 
secte, același fanatism, aceeași 
ignoranță propusă drept calitate 
umană. Pentru epoca în care 
trăim — epocă de profund pro
gres social, cultural și 
— aceste trăsături ne 
atit mai retrograde, 
chiar, lipsite de temei 
nut real. Iată de ce, dincolo de 
„non-conformismul“ pe care și-1 
revendică, ideologia stilistă ră
mine prizoniera unei epoci a- 
puse, departe de autenticele as
pirații umane pe care le legiti
mează societatea socialistă, lupta 
pentru o lume bazată pe adevăr, 
pe cunoaștere, pe desființarea 
oricărei alienări a omului.

ce-i caracterizează 
unul „non-confor- 

frizează mai curind 
degringoladei psihice 

de.cit conștiința

„non-conformismul“ In 
cu marile culte nu în

științific 
apar cu 
aberante 
și conți-
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Dezbateri in pregătirea .Congresului educației politice și culturii socialiste COLOCVIU
ROMÂNO-

de apreciere a acțiunilor
politico-ideologice

Plenara Comitetului județean 
Vaslui al U.T.C.

K'*’:

Prilej al relevării, într-un pu
ternic spirit critic și autocritic 
a succeselor obținute, dar, mai 
ales, a lipsurilor ce s-au mani
festat în toate sectoarele de ac
tivitate, dezbaterile din cadrul 
plenarei Comitetului județean 
Vaslui al U.T,C. s-au desfășurat 
sub semnul unei analize temei
nice a preocupărilor multiple 
in vederea educării tinerei ge
nerații pentru muncă, a întro
nării spiritului și disciplinei 
muncitorești în toate unitățile și 
la toate categoriile de tineri, ' 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de producție. De ce 
această orientare, de ce acest 
accent deosebit ? Pentru că, așa 
cum s-a subliniat în repetate 
rinduri, in numeroase întreprin
deri din județ media de vîrstă 
a muncitorilor este sub 26 de 
ani. De aici și răspunderea deo
sebită a organelor și organiza
țiilor U.T.C. în antrenarea tine
rilor la activitatea de producție, 
necesitatea racordării tuturor 
acțiunilor politico-educative în
treprinse la cerințele sporirii in
dicelui cantitativ și calitativ de 
participare a tineretului la în
făptuirea sarcinilor de plan. Din 
această perspectivă, Valeria Be- 
jenaru, secretara U.T.C, de la 
întreprind ea 
Vaslui — ca să 
la una dintre 
obiect care au
nantă a dezbaterilor 
eficiența unor activități politico- 
educative (învățămînt politic, 
acțiuni cult.ural-artistice, simpo
zioane, expuneri, lectorate etc.), 
prin rezultatele obținute în îm
bunătățirea calității produselor, 
depășirea substanțială a cifrelor 
de plan, întărirea responsabili
tății și disciplinei în muncă, ge
neralizarea unor inițiative în 
sprijinul producției. Tn același 
timp, faptul că, lună de lună, 
un număr de tineri dau rebu
turi sau nu-și realizează norme
le ,de lucru evidențiază încă ne
ajunsuri în activitatea politico- 
educativă a organizațiilor U.T.C., 
în găsirea unor forme și metode 
de intervenție active, atractive, 
variate și eficiente.

Concomitent cu sublinierile de 
mai sus — și într-o organică in
terdependență cy preocupările 
pentru formarea generației tine
re pentru activitatea productivă, 
prezente în intervențiile tuturor

■ vorbitorilor — în cadrul dezba
terilor s-au făcut referiri la ac
țiunile de muncă patriotică ale 
tineretului vasluian, munca pa-

-

SPIRIT CRITIC, EXIGENȚĂ
COMUNISTĂ FERMĂîn analiza Întregii

NOASTRE ACTIVITÄTI
Plenara Comitetului județean 

Harghita al U;Î.C.

de confecții 
ne oprim numai 
intervențiile la 

dat nota domi- 
marca

triotică fiind considerată o ptr- 
ghie specifică a activității edu
cative, cu un ridicat indice de 
eficiență economică și instructi
vă, destinată formării la tineri 
a unor deprinderi practice, a 
unor înalte sentimente patrioti
ce, modalitate concretă a parti
cipării active a generației tinere 
la întrecerea socialistă. S-au 
evidențiat succesele obținute în 
acest domeniu în cincinalul tre
cut — cînd, anual, în cadrul în
trecerii uteciste „Tineretul — 
factor activ în înfăptuirea cinci
nalului înainte de termen“, pla
nul a fost depășit cu 115—120 la 
sută — rezultatele obținute în 
acest prim an al cincinalului re
voluției tehnico-științifice — 
cînd indicatorii primului trimes
tru au fost realizați cu o lună 
mai devreme. Pornind de la 
succesele și neajunsurile înre
gistrate, de la cerințele încorpo
rării mai active a efortului și 
muncii tineretului în realizarea 
prevederilor cincinalului 1976— 
1980, participanțij la dezbateri 
s-au angajat să acorde o aten
ție sporită întăririi și diverșifi- . 
carii activității ideologice, să ac
ționeze Cu toată fermitatea pen
tru a imprima întregii munci 
politico-educative și cultural- 
artistice un pregnant spirit re
voluționar.

AL. DOBRE

Plenara lărgită a Comitetului 
județean al U.T.C. a consacrat 
lucrările sale analizei atente 
responsabile, în spirit revoluțio
nar, a activității politico-educa
tive a organizațiilor de tineret 
din județ. Avind la bază aceste 
exigențe, atît materialele pre
zentate, cît și vorbitorii au re
levat importanța hotărîtoare a 
ultimilor cinci ani în viața so- 
cial-politică a județului. Cinci
nalul încheiat cu succes chiar 
înainte de termen, de către oa
menii muncii români și maghiari- 
a însemnat pentru Harghita o 
perioadă i......................
centuată 
partidului 
țională și 
țelor de 
treg teritoriul țării. Această 
politică a contribuit din plin la 
crearea și pe aceste meleaguri 
a condițiilor egale de muncă și 
de viață, de afirmare liberă tu
turor fiilor patriei, fără deose
bire de naționalitate. Tineretul 
harghitean a avut in acest pro
ces un rol deosebit : faptul că 
majoritatea obiectivelor intrate 
tn funcțiune în anii trecuți au 
necesitat atragerea cu prepon
derență a tinerei forțe de mun
că la activitatea economică, a 
pus în fața organelor și organi
zațiilor U.T.C., a tuturor facto
rilor educaționali din județ sar
cini politico-organizatorice și e-

de industrializare ac- 
în spiritul politicii 

de repartizare ra- 
i armonioasă a for- 

producție pe 
țării.

în-

ducative dintre cele mai com
plexe. într-o serie de întreprin
deri media de vîrstă a forței de 
muncă n-a depășit 21 de ani. 
Tinerii care au avut pină nu 
demult, preocupări agricole, tre
buiau antrenați și educați în spi
ritul exigențelor activității in
dustriale, rezolvînd totodată 
pentru ei o serie de probleme 
sociale ce țin de asigurarea in
tegrării lor rapide în procesul 
de producție, în viața urbană 
în pofida acestor condiții tine
retul din județ se poate mîndri 
cu rezultate bune în activitatea 
economică, dovedind astfel efi
ciența muncii politico-educati- 

; ve desfășurate de organizațiile
U.T.C. din Harghita.

Desigur, prezentarea aspecte
lor generale, pozitive, din viața 
și activitatea tinerilor din județ 
a constituit 
care plenara 
zeze o serie 
manifestări 
cer grabnic Înlăturate. Numărul 
încă ridicat al absențelor ne
motivate, al celor care dau re
buturi sau nu-și realizează nor
mele, al celor care, după cîteva 
luni de activitate, fără nici un 
motiv întemeiat părăsesc locul 
de muncă arată că fenomenul 
navetismului ce afectează a- 
proape fiecare unitate economi
că n-a fost studiat îndeaproa
pe de comitetul județean al

doar fundalul pe 
a încercat să sesi- 

de carențe șl 
negative, care se

U.T.C., educația acestei Impre
sionante mase a navetiștilor fi
ind de multe ori formală. S-au 
semnalat, totodată, și unele 
greutăți de ordin organizatoric, 
cum sînt cele din asigurarea 
transportului sau realizarea des
tul de anevoioasă a căminelor 
pentru nefamiliști. Aceste expli
cații însă nu scuză cu nimic or
ganizația de tineret din județ, 
care a manifestat un slab in
teres, o poziție indulgentă față 
de rezolvarea acestor probleme, 
înseși nenumăratele nereguli și 
abateri ce se mai constată în 
căminele pentru nefamiliști con
stituie indicii certe că organiza
țiile U.T.C. nu și-au făcut pe' 

. deplin datoria pe terenul educa
ției.

Activitatea politico-ideologică 
a organizației de tineret, preo
cupările privind educarea pa
triotică în spiritul frăției dintre 
tinerii români și cei aparținînd 
naționalităților conlocuitoare au 
fost analizate și ele cu același 
simț de răspundere. .Desigur, și 
în aceste domenii este loc tot
deauna pentru mai bine. Astfel, 
s-a criticat formalismul încă e- 
xistent în activitatea unor pro
pagandiști, care pe de o parte 
se plîng de insuficiența unor 
materiale ajutătoare, iar pe de 
altă parte se rezumă la citirea 
«nor articole din ziare, fără să, 
explice noțiuni, fenomene 
ș;a.m.d. Succesele obținute în e- 
ducația patriotică desfășurată de 
organele și organizațiile U.T.C. 
din județ, acțiunile organizate 
sint demne de lăudat. S-a subli
niat totuși modul nediferențiat în 
care unele organizații ale U.T.C. 
lucrează în acest sens, fapt care 
a dus și la manifestarea unor 
atitudini înapoiate din partea 
unor tineri, la o slabă combati
vitate a colectivelor respective 
fată de asemenea manifestări.

Propunerile făcute în cadrul 
plenarei sint menite să elimine 
din activitatea organizației ju
dețene lipsurile și carențele a- 
mintite. Ele vizează în primul 
rînd o mai bună și mai eficientă 
conlucrare între U.T.C. și cei
lalți factori educaționali — atît 
la nivel județean, cît și pe 
plan local —, creșterea rolului 
inițiativei în viața de organiza
ție, cunoașterea mai temeinică 
a ideologiei și a politicii parti
dului, a istoriei țării, necesita
tea mobilizării tuturor forțelor 
tinerești pentru organizarea efi
cientă, în mod educativ, a tim
pului liber.

CSEKE GABOR

TELE R E ITALIAN

A

PE AGENDA PRIORITĂȚILOR
Însămînțărilor din

intensitate, fiecare oră bună de 
lucru este folosită la maximum. 
Jegălia, Stelnica, Unirea, Gîl- 
dău, Fetești sînt unități coope
ratiste unde munca se desfă
șoară după grafice de muncă 
bine întocmite. Tractoarele cu 
semănători traversează Cîmpia 
Bărăganului din zori și pînă-n 
seară. Se urmărește atent func
ționarea utilajelor pentru efec
tuarea unui semănat de calitate. 
Același interes poate fi întîlnit 
și pe tarlalele întreprinderilor 

'agricole de stai Călărași, Gră
diștea, Mircea Vodă și Făcăieni. 
„Mare parte din mecanizatori 
sînt de vîrstă utecistă, ne spune 
Alexandru Culina, secretar al 
Comitetului'județean Ialomița al 
U.T.C., și în cadrul întrecerii 
uteciste fiecare se străduie să 
efectueze lucrări cît mai bune. 
De remarcat faptul că absențele 
de la program au foșt reduse 
simțitor, ceea ce permite, în 
fiecare unitate, respectarea pla
nului de campanie“. Prin întro
narea spiritului de ordine și 
disciplină în întreprinderile a- 
gricole de stat au fost semănate 
aproape în totalitate suprafețele 
cu plante furajere, iar în coope
rativele agricole peste 1 000 ha 
din aceste culturi. De asemenea,

(Urmare din pag. I)
prin lucrările de pregătire a pa
tului germinativ — care trebuie 
efectuate cu cel puțin o săptă- 
mină înaintea semănatului — se 
va urmări păstrarea rezervei e- 
xistente. Din datele pe care le 
deținem pină în prezent au fost 
insămînțate circa 40 000 hectare. 
De aceea, acum, printrro urmă
rire atenta a graficelor termice 
pentru fiecare parcelă în parte, 
trebuie trecut cu toate forțele 
la semănatul culturilor din pri
ma epocă, borceag, mazăre, in 
pentru ulei, plante medicinale, 
lucernă, sfeclă de zahăr, precum 
și la plantatul cartofilor, pentru 
încadrarea în timpul optim și 
respectarea suprafețelor planifi
cate. Condițiile specifice pedo
climatice^ impun de asemenea 
organizarea riguroasă a muncii 
în paralel cu asigurarea norme
lor tehnice de calitate la nivel 
superior.

• IALOMIȚA
în județul Ialomița, zonă în 

care semănatul culturilor din 
prima epocă se desfășoară cu

ANGAJARE MATURA, RESPONSABILA, 
LA ÎNDEPLINIREA MĂREȚELOR SARCINI

STABILITE DE PARTID
(Urmare din pag. I)

și vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste, pentru par
ticiparea activă și responsabilă a 
tineretului în cadrul întrecerii 
socialiste în vederea creșterii 
contribuției sale la realizarea si 
depășirea sarcinilor economice, 
perfecționarea continuă a pre
gătirii profesionale șj stimularea 
creației tehnico-științifice, pen
tru înfăptuirea prevederilor cin
cinalului 1976—1980, cincinalul 
revoluției tehnico-științifice. Ra- 
portindu-se in permanentă la 
aceste înalte exigențe, organi
zațiile U.T.C. din industrie, 
construcții și sfera transportu
rilor au înalta îndatorire și o- 
bligație în același timp de a 
acționa cu consecvență pentru 
realizarea exemplară de către 
fiecare tinăr a sarcinilor de pro
ducție, din punct de vedere can
titativ și calitativ, de a asigura 
folosirea integrală a capacități
lor de producție și a fondului de 
timp. în același timp, pornind 
de la sarcinile mari ce rpvin 
fiecărei întreprinderi in dome
niul creșterii eficienței întregii 
activități economice. îmbunătă
țirii continue a calității și ridi
cării nivelului tehnic al produc
ției. la loc de frunte pe agenda 
de lucru a organizațiilor U.Ț.C. 
trebuie să se situeze preocupă
rile și inițiativele menite să an
treneze masa largă a tineretului 
muncitoresc la elaborarea de noi 
tehnqlogii și modernizarea celor 
existente, crearea de noi mate
riale și înlocuitori, înlăturarea 
rebuturilor, reducerea consumu
lui de materii prime și materi
ale, economisirea energiei elec
trice și termice, a combustibilu
lui, calificarea și perfecționarea 
pregătirii profesionale, întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă. 
Desigur, înfăptuirea acestor 
obiective în contextul sarcinilor

deosebit de complete ce 
colectivului de oameni ai 
cii. al accentului pus pe promo
varea cu fermitate a noului în 
producție impune cu acuitate un 
mai sistematic efort pentru or
ganizarea unor acțiuni cu ca
racter tehnico-științific la care 
șă fip ațrași toți ținerii, pentru 
ridicarea nivelului general de 
pregătire științifică și tehnică al 
acestora, eforturi a căror efici
ență trebuie șă se regăsească in 
realizarea de invenții și inovații, 
studii și comunicări cu aplica
bilitate în practică-

Este știut, așa cum s-a subli
niat și la Congresul al X-lea al 
U.T.C.. sarcina prioritară a în
tregii activități politico-educa- 
tive a organizațiilor U.T.C, din 
agricultură trebuie s-o consti
tuie asigurarea participării la 
muncă a tuturor tinerilor, ast
fel încît nici un tinăr’ locuitor al 
satului să nu șe sustragă de la 
îndatorirea și obligația de a lu
cra efectiv in unitățile agricole. 
Noua structură organizatorică 
creată la sate oferă din ace?* 
punct da vedere posibilități largi 
pentru o mai directă implicare 
a tinerilor la acțiunile de con
solidare economico-organizato- 
rică a unităților agricole, pentru 
creșterea răspunderii acestora 
față de executarea la timp și de 
bună calitate a lucrărilor agri
cole. Practic, în acest domeniu 
modalitățile de angajare a or
ganizațiilor U.T.C. sînt nelimi
tate. începînd de la creșterea a- 
portului tineretului la introdu
cerea metodelor și procedeelor 
avansate de lucru și organizarea 
superioară a producției agricole 
vegetale și animale, de la buna 
Întreținere a mașinilor agricole 
și realizarea unor ample acțiuni 
de îmbunătățiri funciare și nu 
In ultimul rînd participarea ne
mijlocită la sistematizarea loca-

revin 
mun-

au fost semănate circa 1 800 
cu sfeclă de zahăr și peste 
ha cu in pentru ulei.

ha
950

• MEHEDINȚI
Comuna Gruia. După cum

spune tovarășul Constantin Ca
lea, primarul comunei, în cele 
două cooperative agricole cam
pania de primăvară a demarat 
cu toate forțele. Stațiunea de 
mecanizare a asigurat întregul 
parc de tractoare și utilaje ne
cesare efectuării lucrărilor de 
pregătire a patului germinativ, 
semănatul culturilor din prima 
epocă și plantatul cartofilor ex
tratimpurii pe 50 ha. în 3 zile au 
fost discuite și nivelate supra
fețele destinate acestor culturi, 
acum lucrîndu-se din plin la 
semănat. Dintre mecanizatori se 
remarcă Dorin Stanemir, Florea 
Nicorici, Marian Talpeș, Nicolae 
Petria. Semințele pentru toate 
culturile din această campanie 
de primăvară sînt asigurate și 
pregătite pentru a fi incorpora- 

’ te sub brazdă.
Comuna Pristol. „Tehnologia 

semănatului la sfecla de zahăr 
va suferi unele modificări, de
oarece pentru prima dată vom

ne

Președintele Republicii Socialiste România, N I C O L A E 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Elene, 
CONSTANTIN TSATSOS, următoarea telegramă :

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Elene am plăcerea să 
adresez Excelenței Voastre, in numele poporului român și al meu 
personal, cele mai calde felicitări și sincere urări pentru prosperi
tatea poporului grec prieten, pentru fericirea dumneavoastră per
sonală.

Sint convins că relațiile de prietenie și colaborare tradițională 
dintre popoarele român și grec vor cunoaște o dezvoltare 
în interesul ambelor țări, al păcii, înțelegerii și cooperării 
nea balcanică, în Europa și în lume.

continuă, 
in regiu-

România,Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
MANEA MANESCU. a trimis primului ministru al Republicii Elene, 
CONSTANTIN KARAMANLIS, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a Republicii Elene îmi oferă prilejul plă
cut de a vă adresa, în numele guvernului român și al meu perso
nal, cele mai călduroase felicitări și urări sincere pentru prosperi
tatea Greciei prietene și pentru fericirea dumneavoastră personală.

RECEPȚIE PRIMIRE LA
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Republicii Elene, amba
sadorul acestei țări la București, 
Dimitri A. Papadakis, a oferit, 
miercuri seara, o recepție.

Au participat Gheorghe Rădu- 
lescu, viceprim-ministru al gu
vernului, Virgil Teodorescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Maxim Berghianu, 
ministrul aprovizionării tehnico- 
materiale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe, Eugen 
Jebeleanu și Tamara Dobrin, 
vicepreședinți ai Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai conducerii 
altor ministere și instituții cen
trale, personalități ale vieții ști
ințifice și culturale, generali și 
ofițeri superiori, șefi ai cultelor.

Au luat, de asemenea, parte 
șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.
PRIMIRE

Tovarășul Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, a primit miercuri diminea
ța o delegație de industriași și 
oameni de afaceri din Japonia, 
condusă de N. Kaneko, pre
ședintele firmei Nisshin Steel 
Co., și H. Kaifu, vicepreședinte
le firmei Nisshin-Iwai Co., care 
se află într-o vizită în țara 
noastră.

URGENTAREA
PRIMA EPOCÀ

C.C. AL P. C. R*
Ieri, tovarășul Iosif Uglar, 

membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. a) 
P.C.R., a primit delegația Con
siliului Național al Frontului 
Patriei din R. P. Bulgaria, con
dusă de Laliu Gancev, secretar, 
care se află în țara noastră la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

A fost de 
ambasadorul 
București.

față Ivan Abagiev, 
Bulgaria laR. P.

★
în cursul zilei de 

gatia Consiliului 
Frontului Patriei a vizitat obiec
tive economice și social-cultu
rale din Capitală și municipiul 
Brașov și a avut convorbiri Ia 
Consiliul municipal București și 
la Consiliul județean Brașov ale 
F.U.S.

marți, dele-
Național al

★
La Consiliul Național al F.U.S.1 

a fost semnată ieri înțelegerea 
de colaborare între 
Național al Frontului 
Socialiste și Consiliul 
al Frontului Patriei, pentru pe
rioada 1976—1980.

★
Cu prilejul vizitei pe care o 

efectuează în țara noastră dele
gația Consiliului Național al 
Frontului Patriei din Repu
blica Populară Bulgaria, am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, Ivan Abagiev, a oferit 
miercuri seara un cocteil.

Au participat Iosif Uglar. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al. 
P.C.R., Corneliu Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității .So
cialiste. Constantin Oanceo. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, alte persoane oficiale.

Consiliul 
Unității 

National

erbicida cultura — ne spune tî- 
nărul inginer șef al cooperativei 
din localitate, Dinu Tudor. 
altfel, acum mecanizatorii 
Măncescu, Constantin 
Nelu Lață și Ion Togoi 
cele 50 ha cu mazăre 
cu lucernă, urmînd 
cîteva zile să intrăm la 
țatul sfeclei de zahăr pe 165 ha. 
Terenul este pregătit bine, mă- 
runțit și nivelat, are o rezervă 
bună de umiditate, iar printr-un 
semănat de calitate vom asigura 
premisele unor recolte sporite 
îp acest an“.

ȘTEFAN DORGOȘAN

De 
Ion 

Ionașcu, 
seamănă 
și 40 ha 
ca peste 
însămîn-

• TIMIȘ
Spre deosebire de anii pre- 

cedenți, semănatul culturilor din 
prima epocă a început cu o 
oarecare întîrziere. Abstracție 
făcînd de cauzele determinate 
de condițiile atmosferice ne
prielnice, analiza realizărilor de 
pină acum evidențiază mari di
ferențe de la o zonă la alta. 
Singura cauză capabilă să ex
plice această situație constă în , 
gradul diferit de operativitate 
cu care se acționează de la o

unitate la alta. Astfel, primele 
suprafețe de ovăz au fost însă- 
mînțate la 9 martie. La 23 mar
tie din cele 133 ha înregistrate 
pe județ, 60 ha s-au realizat nu
mai pe raza S.M.A. Recaș în 
timp ce vecinii lor din Topolo- 
vățul Mare au însămânțat doar 
18 ha. Aceleași decalaje le în- 
tîlnim și în cazul inului pentru 
ulei. S.M.A. Balinț raportează 
aproape jumătate din suprafața 
realizată 
zahăr, 
borceag, 
rezultate 
unități:
goj, Peciul Nou în timp ce la 
altele cum ar fi Deta, Fibiș, Ja- 
mul Mare, Sinicolau Mare, care 
au beneficiat de aceleași condi
ții, acțiunile de însămințare șe 
desfășoară mai greoi.

Lucrările pregătitoare pentru 
recolta acestui an s-au făcut la 
timp și de foarte bună calitate. 
Tocmai de aceea față de dema
rajul inegal existent în momen
tul de față se impune o mai a- 
tentă coordonare a eforturilor 
pentru .ca orice moment priel
nic însămînțărilor să fie optim 
valorificat.

pe județ. La sfecla de 
cartofi extratimpurii, 
lucernă, cele mai bune 
apar cam la aceleași 

Cărp.iniș, Gottlob, Lu-

I. DANCEA

Din nou, o evoluție necores
punzătoare a echipei naționale 
de fotbal, dezamăgind profund 
pe cei 40 000 de spectatori aflați 
în tribunele stadionului „23 Au
gust“ și, probabil, pe sutele de 
mii de 
nu ne 
nătătiri radicale, 

De aceea

Miercuri, după-amiază, to
varășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația Institutului 
..Antonio Gramsci“, formată 
din. Franco ’ Ferri, membru al 
C.C. al " .......... ~
Italian,

- Raffaello 
stitutului 
trului
responsabil al Secției de științe 
a Institutului „Antonio Gram
sci“, Roberto Marchetti, directo
rul Institutului pentru cerceta
rea apelor al Universității din 
Milano. Ivo Ricci-Maccarini, a- 
sesor la Secția pentru sănăta
te și protecția mediului încon
jurător a Administrației pro
vinciale din Ravenna, Giuseppe 
Prestipino, filozof, profesor uni
versitar, și Carlo Maria Santoro, 
consilier regional al Partidului 
Comunist Italian, responsabil 
al Comisiei economice a Fede
rației P.C.I. din Veneția, care a 
participat la colocviul româno- 
italian pe tema „Ecologie și 
politică“.

La întîlnlre, care 8-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
a participat tovarășul 
Răutu, 
Politic 
P.C.R., 
„Ștefan 
dre de

Partidului Comunist 
directorul institutului, 
Misiti, directorul în
de psihologie al Cen- 

național de cercetări.

Leohte 
membru al Comitetului 

Executiv al C.C. al 
rectorul Academiei 

Gheorghiu", și alte ca- 
partid.

★ /
în zilele de 23 și 24 martie 

a.c. s-au desfășurat Ia Bucu
rești lucrările colocviului „Eco
logie și politică", organizat de 
Academia „Ștefan Gheorghiu“ 
și Institutul „Antonio Gramsci“. 
Au luat parte cercetători, spe
cialiști și cadre didactice repre- 
zentînd cele două instituții. în 
cadrul dezbaterilor au fost a- 
bordate probleme' privind eco
logia și producția în perspec
tivă sociologică, economică și 
filozofică, ecologia ca subiect de 
cooperare internațională și al
tele. Discuțiile au relevat că e- 
cologia se înscrie printre acele 
domenii care accentuează nece
sitatea dezvoltării creatoare a 
teoriei marxiste în concordanță 
cu exigențele contemporane.

în încheierea lucrărilor, tova
rășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al Partidului Comunist 
Român, rectorul Academiei „Ște
fan Gheorghiu“, și tovarășul 
Franco Ferri, membru al C.C. 
al Partidului Comunist Italian, 
difectorul Institutului „Antonio 
Gramsci“ au subliniat impor
tanța teoretică și ideologică a 
agestei rjyniuni științifice, fap
tă] ea ea Se înscrie pe linia bu
nelor relații ce se dezvoltă în
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Italian.

(Agerpres)

lităților rurale — pretutindeni 
inițiativa tinerească trebuie să 
se materializeze 
țiuni de muncă 
nate obținerii 
sporite, creșterii 
vilizație ai satelor.

înfăptuirea sarcinilor 
precedent in domeniul investi
țiilor ridică și în fața tinerei ge
nerații a organizațiilor U.T.C., 
răspunderi deosebite, ele fiind 
chemate să îmbogățească prin- 
tr-o participare activă și res
ponsabilă tradiția muncii pa
triotice. Iată de ce organizațiile 
U.T.C. trebuie să se implice în
tr-o mai mare măsură în intrea-' 
ga activitate de realizare a in
vestițiilor. să întreprindă acți
uni proprii prin organizarea de 
șantiere de muncă patriotică 
care să contribuie la construirea 
unor obiective de investiții din 
industrie, agricultură, din do
meniul social-cUltural și edili- 
tar-gospodăresc, să acționeze cu 
mai multă răspundere pentru 
punerea lor cit mai devreme in 
funcțiune.

Angajamentele asumate de ti
neri în cadrul adunărilor gene
rale, parte integrantă din an
gajamentele colectivelor de oa
meni ai muncii în cadrul între
cerii socialiste, reflectă pregnant 
responsabilitatea cu care Orga
nizațiile U.T.C. s-au angajat in 
înfăptuirea acestor mărețe o- 
biective. Esențial este acum ca. 
concomitent cu urmărirea mo
dului de îndeplinire a lor. fie
care organizație U.T.C., printr-o 
susținută muncă politico-educa- 
tivă să asigure înțelegerea pro
fundă de către toți tinerii a 
faptului că obținerea unor suc
cese tot mai mari depinde de 
munca exemplară, disciplinată a 
fiecăruia, că în forța minții și 
brațelor noastre stă capacitatea 
înfăptuirilor de azi și de mîine.

in fapte și ac- 
concrete desti- 
unor producții 
gradului de ci-

fără

telespectatori, 
așteptam la 

așa, 
dată. De aceea considerăm 
că ar fi prematur să abordăm 
problema capacității și compe
tenței conducerii tehnice. Pres
tația de ieri a echipei ne de
monstrează pentru a nu știu cita 
oară că jucăm un fotbal, demo
dat, care n-are nimic cpmim cu 
ceea ce înseamnă joc modern, 
n-are asimilate atributele fotba
lului ofensiv, eficace. Credem 
că, între alte explicații care sînt 
la îndemîna iubitorilor acestui 
sport, și pe care le-am reliefat 
în numeroase rinduri, este și 
aceea că averfi tot mai puțini 
jucători de valoare internaționa
lă, iar cei care au fost cîndva, 
s-au plafonat prematur, ei nu 
mai au vigoarea de altădată, nu 

’ și-au îmbogățit arsenalul tehnic 
cu noi elemente, execuțiile nu le 
mai ascultă intențiile. Este, însă, 
și mai de neînțeles faptul că 
deși din această echipă au fă
cut parte, în general, cam toți 
jucătorii pe care-i recomandă 
ultimele lor evoluții, totuși e‘ 
n-au acționat ca o echipă, ca un 
colectiv omogen, sudat. Jocul 
echipei a purtat, în permanență, 
pecetea hazardului. Acțiunile 
n-au fost concepute în virtutea 
unei concepții tactice, ci la în- 
tîmplare, deși de mult nu se mai 
joacă un astfel de fotbal. Jucă
tori cu nume de rezonanță n-au 
reușit o dată măcar, în acest 
meci, să arate un lucru deosebit.
Dumitru a fost o amară dezilu
zie ; după ce că în rolul în 
care-i place să se erijeze — a- 
cela de coordonator — n-a fă
cut nimic, și-a asumat răspun
derea și pentru executarea cîtor- 
va lovituri de la distantă și din 
unghiuri favorabile. pe care 
le-a irosit. Prea plin de sine.

Sigur, 
imbu- 

dintr-o

același jucător avea să rateze 
, și o lovitură de la 11 m. O ade
vărată figurație au făcut Cheran 
și Lpcescu, care cu pasele lor 
stereotipe și-au găsit mai ade
sea adversarii decit coechipie
rii. Dacă cei doi dinamovisti au

ISTORIA iWMANȚATĂ
lui, comportarea in exploatare, 
in condiții de climă tropicală și 
ecuatorială, a mașinilor și uti
lajelor fabricate in România, 
studii materializate în . nume
roase invenții și raționalizări ce 
contribuie la perfecționarea ca
lităților tehnice și funcționale 
ale instalațiilor românești fabri
cate la tropice și Ecuator. Nu o 
dată a avut satisfacția să se 
mândrească cu modul in care 
funcționau in junglă buldozerul 
și tractorul fabricate la Brașov, 
sau excavatorul construit pe ma
lul Dunării la Brăila. „Trăiam 
atunci emoțiile și bucuriile unui 
examen al meu, greu, trecut cu 
notă maximă“, îmi spunea co
munistul Ionel Vasile cu citeva 
zile in urmă cînd l-am reintil- 
nit la Rm. Vilcea. 11 cunoscu
sem in urmă cu 10 ani pe un 
șantier la Argeș. Trebuia atunci 
scos un buldozer, rămas defect 
undeva sub zăpada înaltă de a- 
proape un metru jumătate, de
parte de colonia muncitorească. 
A intrat in cabana muncitorilor, 
s-a îmbrăcat gros și-a întrebat: 
„Cine merge cu mine A mun
cit mai multe zile împreună cu 
cei care l-au însoțit pentru re- ' 
pararea utilajului și aducerea 
lui in șantier. Așa îl știu toți 
oamenii din întreprindere și din 
alte locuri pe unde a umblat, 
săritor, cu multă dragoste pen
tru mașini, pentru tractoare, 
pentru cei care țin treaz zi și 
noapte zumzetul perforatoarelor 
și al buldozerelor agățați pe 
stinci sau pe maluri de riuri și 
fluvii. Mi-a vorbit cînd ne-am 
revăzut despre anii de muncă 
din Sri Lanka și Afrtcai despre 
performanțele mașinilor româ
nești, despre oamenii împreună 
cu care a plecat, despre cei pe 
care i-a cunoscut acolo. Mi-a 
vorbit despre 1 mai 1975, sărbă
torit împreună cu muncitorii 
congolezi, undeva in junglă, la 
1 200 de kilometri de Brazzaville^, 
pe fluviul Congo, despre stima 
pe care o au oamenii din țările 
in care a fost pentru poporul 
român și pentru președintele 
țării noastre. Mi-a arătat foto
grafii făcute in porturile lumii, 
unde a debarcat utilaje româ
nești, sau lingă Columna lui 
Traian la Roma. „In Bărăgan, la 
Rîmnicu Vilcea, in Sri Lanka 
sau dincolo de Ecuator, în jungla 
africană toate împlinirile mi-au 
fost date de muncă. Am fost 
foarte fericit să fiu ambasador ■ 
al tehnicii noastre în țări atît 
de departe, cum am fost la fel 
de fericit să lucrez la Argeș sau 
la Lotru. Sint al treilea fiu al 
unui- muncitor din părțile Mus
celului. Am rămas de mic fără 
părinți. M-au ajutat insă oame
nii, oamenii care m-au învățat 
meserie, cu care am lucrat la 
început în Bărăgan sau cei cu 
care am împărțit mai tirziu ne
cazurile și bucuriile pe șantiere. 
De aceea, cele mai mari satisfac
ții mi le-au dat cuvintele sin
cere și pline de emoție ale unor 
tineri din Africa sau Asia cînd 
în momentul in care ne luam 
rămas bun îmi stringeau mina și 
îmi spuneau : «Sir, vă mulțu
mesc mult, m-ați învățat mese
rie-.“

Cu- 10 ani în urmă, eu, sem
natarul reportajului de față, e- 
ram ucenic al inginerului Ionel 
Vasile. Pentru prețioasele sfa
turi primite atunci, pentru lec
ția de omenie pe care mi-ați 
dat-o, vă mulțumesc sincer, t*> 
varășe inginer 1

(Urmare din pag. I)
arăta cum se face un schimb de 
ulei, de ce tr'ebuie lucrat astfel 
și ce se întimplă dacă nu se în
treține mașina la timp. Mulți 
dintre mecanicii de atunci sînt 
acum maiștri, specialiști. Alții 
chiar profesori la cursurile de 
calificare din întreprindere sau 
la școlile profesionale din ju
dețul Vilcea. Cițiva dintre ei, cei 
mai buni, l-au urmat, pe ingine
rul cu care au învățat meserie, 
în Republica Populară Congo 
unde au fost trimiși să acorde 
asistență tehnică la execuția 
unor importante lucrări în jun
gla africană.

Înainte de a pleca în Congo, 
inginerul Ionel Vasile mai acor
dase asistență tehnică la con
struirea, cu utilaje -românești, a 
unor obiective economice în sta
tul Sri Lanka. Pe lingă aceasta, 
timp de mai bine de doi ani de 
zile a studiat aici, la fața locu-

ROMÂNIA — FRANȚA 1 — 0 
1N PRELIMINARIILE OLIMPICE
mai devreme. Dar într-o echi
pă schimbările tin de rațiunile 
strategiei, ale tacticii de joc. Din 
păcate: noi. cei din tribune, 
n-am observat, in acest sens, 
nici o idee clară. E foarte po
sibil ca antrenorii să fi pregătit

Departe,
foarte departe».

făcut figurație, Dudu Georges
cu a fost o ilustră absentă. Cu 
jocul șău individualist, nici Ior- 
dănescu nu și-a onorat cartea 
de vizită. Aproape în aceiași 
termeni se poate vorbi și des
pre jocul celorlalți componenti 
ai echipei de ieri. Un singur 
fapt notabil — golul Iul Bölöni 
din minutul 9. Dacă apărarea a 
mai făcut fată, linia de mijloc 
și înaintarea n-au arătat că sînț 
două compartimente de concep
ție. bine definite, ale unei echi
pe reprezentative. N-am înțeles 
de ce a fost introdus Romilă II 
și n-a fost preferat Zamfir 1 
După cum randamentul scăzut 
al lui Dudp Georgescu reclama 
înlocuirea lui cu Crișan mult

• In campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa B), 
selecționata României a obținut 
o facilă victorie, cu 8—1 (3—0, 
1—1, 4—0), în meciul cu forma
ția Olandei. Punctele echipei . 
românești au fost realizate de 
Pană (3), Pisaru (2), Costea, 
Axinte și Antal. Pentru olan
dezi a înscris De Heer. Jocul a 
avut loc la Aarau. în altă par
tidă, echipa Norvegiei a între
cut cu 3—2 (1—2, 0—0, 2—0)
echipa Japoniei.

această lecție, dar jucătorii s-au 
dovedit incapabili s-o pună în 
practică. Și astfel, șansele noas
tre de calificare la J.O. de la 
Montreal rămin. în continuare, 
compromise. E greu de refăcut 
o diferență de 9 goluri. în cele 
două meciuri cu echipa olimpi
că a Olandei, deși nu imposibil. 
Dar cu jucătorii care n-au des
tulă viată 
răsputeri 
angajează 
obținerea 
refăcut un asemenea handicap. 
Aici revenim la ceea ce spu
neam la început : echipa joacă 
un fotbal după canoane vechi, 
ilustrat și de acele nenumărate 
pase pe metru pătrat
T

5—5 (2—1, 1-1. 2—3). 
fprmațiet române au 
scrise de Pisaru (3), Pană 
Axinte.

in ei. nu luptă din 
pentru balon, nu se 
cu toate forțele în 
victoriei, e greu dee

cu care

Golurile 
fost in

și

■MMMI

Campionatul mondial de, ho
chei pe gheată (grupa B) a pro
gramat ieri seară în localitatea 
elvețiană Aarau meciul dintre 
echipele României și Italiei. 
Partida s-a încheiat la egalitate s

• în turneul internațional de 
tenis de la Palm' Springs (Ca
lifornia), Ilie Năstase l-a elimi
nat cu 6—3, -6—2 pe Bemie 
Mitton. Alte rezultate Înregis
trate : Case — Rosewall 
6—4 ; Connors — Mayer 
6—1 ; Ashe — Andrews 
2—6, 6—2 ; Borg — Harris 
6—2.

Turneul 
de tenis

6—4.
6—1
6—2.
6—3

★ 
international feminin 
de la Boston a fost

balonul este purtat dintr-o mar
gine în alta a terenului, și nu 
spre poarta adversarilor, de 
lipsa pressingului recomandat 
în situâtia cînd aceștia intră. în 
posesia mingii.

Jocul slab — în compania 
unui adversar, să recunoaștem, 
modest ca posibilități, în fața 
căruia o echipă de club mă în
doiesc că n-ar fi cîștigat la un 
scor mai copios — carențele 
echipei naționale în general ne 
fac tot mai mult să credem că 
este vorba. în ultimă instanță, 
de faptul că o serie de jucători, 
dintre cei cu multe selecționări, 
nu mai fac față cerințelor jo
cului în confruntări internațio
nale cu miză. Aceasta cere din 
partea conducerii tehnice o ac
țiune de promovare, cu mai 
mult curaj, a elementelor tine
re. care se dovedesc capabile să 
poarte pe umeri răspunderea 
pentru reprezentarea cu cinste 
a fotbalului românesc in arena 
internațională.

VASILE CĂBULEA

• La Schwedt (în apropiere 
de Berlin), s-a disputat meciul 
internațional amical de fotbal 
dintre selecționatele de tineret 
(jucători sub 21 de ani) ale 
R. D. Germane și României. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 1—0 (0—0).

marcat de o mare surpriză. Ju- 
cind remarcabil, tînăra ''Diane 
Fromholtz (Australia) a reușii 
să o învingă cu 2—6, 6—2, 6—3 
pe cunoscuta campioană Chris 
Evert (S.U.A.).

• Campionatele internaționale 
de pentatlon modern ale Fran
ței au continuat în orașul Auch 
cu desfășurarea probei de tir. 
care a fost cîștigată de maghia
rul Kancsa cu 1 088 puncte. 
După desfășurarea a 3 probe 
in clasamentul general conduce 
formația U.R.S.S., cu 8 436 
puncte, urmată de cele ale Un
gariei — 8 368 puncte și Fran
ței — 8 364 puncte. Echipa 
României se află pe locul 6, cu 
7 916 puncte.



de peste hotare
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Dezbaterile din Consiliul de Securitate
Intervenția reprezentantului României

„ 0 fericită completare și precizare 
a principiilor Cartei O.N.U." 
Presa mexicană despre propunerile României 

privind adoptarea unui cod de conduită a statelor

Vizita delegației
M.A.N in U.R.S.S

delegația Marii

Sub titlul „Inițiativa Româ
niei pentru elaborarea și adop
tarea unui cod de conduită pri
vind drepturile și îndatoririle 
fundamentale ale statelor“, zia
rul guvernamental „El Nacio- 
nal“ a publicat recent. un am
plu articol în care redă boga
tul conținut de idei al propu
nerii românești.

Evidențiind necesitatea îmbu
nătățirii activității O.N.U. și a 
creșterii rolului organizației în 
viața internațională, ziarul ara
tă că, „în concepția României, 
trebuie continuate eforturile 
pentru dezvoltarea, precizarea 
și adoptarea normelor și prin
cipiilor relațiilor dintre state, în 
cadrul noilor realități și exigen
țe ale lumii contemporane“.

Adoptarea unui asemenea 
cod, relevă ziarul, „ar constitui 
o fericită completare și preci
zare a principiilor „Cartei 
O.N.U.“, sintetizînd vasta expe
riență acumulată de către state 
in edificarea unor noi relații 
internaționale, pătrunse de spi
ritul dreptății, echității, eticii 
și respectului, al încrederii re
ciproce între națiunh-și ar aduce 
o contribuție valoroasă pen
tru securitatea, înțelegerea și

colaborarea internațională, pen
tru independența și progresul 
fiecărei națiuni“.

In cadrul rubricii „Organisme 
internaționale“, cotidianul „El 
Dia“, publică articolul „Româ
nia propune ca O.N.U. să 
elaboreze un cod de conduită a 
statelor cu caracter universal“, 
în care sînt enumerate dreptu
rile și obligațiile care trebuiexsă 
stea la baza colaborării 
relor.

Subliniind contribuția 
rinței pentru securitate 
opferare in Europa la afirmarea 
normelor de drept internațio
nal, ziarul „El Dia“ arată că 
„România se pronunță pentru 
creșterea contribuției O.N.U. în 
promovarea noilor relații ba
zate pe principiile deplinei e- 
galități în drepturi, respectării 
independenței și suveranității 
naționale, neintervenției în tre
burile interne, avatajului reci
proc, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța in rela
țiile interstatale, al respectului 
dreptului sacru al fiecărui po
por de a-și putea alege singur 
calea dezvoltării economice, 
politice și sociale“.

popoa-

Confe- 
și co-

Miercuri.
Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Giosan, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președinte
le Marii Adunări Naționale, 
și-a încheiat vizita de două 
zile in R.S.S.A. Bașkiră. In 
cursul dimineții, delegația a 
vizitat Complexul zootehnic 
al sovhozului Iumatov. Re
venind la Ufa, parlamentarii 
români s-au intilnit cu pre
ședintele 
cutiv al 
nesc, au 
istorice, | 
ție de 
bașkiră.

Prezidiul Sovietului Su
prem at R.S.S.A. Bașkire a 
oferit un dineu în cinstea 
delegației M.A.N.

Seara, delegația a plecat 
spre Minsk, capitala R.S.S. 
Bieloruse, unde își continuă 
vizita efectuată în Uniunea 
Sovietică, la invitația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Comitetului Exe- 
Sovietului Orășe- 
vizitat monumente 

precum și o expozi- 
artă contemporană

Soviclului

Forțele armate au preluat puterea
in Argentina

în zorii zilei de miercuri, Ia Buenos Aires forțele armate ar- 
gentiniene au preluat puterea in stat, inlăturind guvernul con
dus de Maria Estela Martinez de Peron ; puterea supremă în 
stat a fost asumată de o juntă militară formată din coman
danții trupelor de uscat, al marinei și al aviației, respectiv, ge
neralul Jorge Rafael Vidcla, contraamiralul Emilio Massera și 
generalul de brigadă Orlando Agosti.

• GENERALUL Duilio Fa
nați, fost șef al forțelor aerie
ne italiene, și un cunoscut ju
rist din Roma. Antonio d’Ovidio 
Lefebvre, implicați în scandalul 
„Lockheed“ au fost arestați. Cei 
doi sint acuzați de a fi primit 
—• împreună cu alte persoane — 
1,6 milioane dolari pentru faci
litarea achiziționării de către 
Italia, in 1970, a 14 avioane a- 
mericane de tip C „130 Hercu- 
les“. în cursul investigațiilor, 
poliția a mai arestat o persoană 
și a emis mandate de arestare 
împotriva altor trei, care 
părăsit, se apreciază, țara.

au

In Consiliul de Securitate au 
continuat dezbaterile în legătură 
cu situația din teritoriile arabe 
ocupate de Israel. în ședințele 
de luni șj marți au luat cuvîntul 
reprezentanții Libiei, Pakista
nului, U.R.S.S., R. P. Chineze, 
Franței, S.U.A. și României — 
state membre ale Consiliului — 
precum și reprezentanții Iugo
slaviei, Egiptului, Siriei, Israe
lului, iordaniei, Arabiei Saudite 
și ai Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.).

Prezentind poziția României în 
problema aflată in dezbaterea 
Consiliului, reprezentantul țării 
noastre, ambasadorul Ion Datcu, 
a arătat că evenimentele care 
s-au produs în ultimul timp Ia 
Ierusalim și in alte orașe de pe 
malul vestic al Iordanului sînt 
rezultatul ocupației de către 
Israel in 1967 a teritoriilor arabe 
și care nu sint, deci, parte a 
teritoriului israelian. Ocupația 
de teritorii străine — act în to- 

’ tală contradicție cu principiile 
Cartei O.N.U. și cu prevederile 
altor documente fundamentale 
ale Organizației — provoacă 
stări de tensiune, conține peri
colul unor noi conflicte și con
stituie o sursă permanentă de 
încălcare a drepturilor omului. 
De aceea — a arătat vorbitorul 
— România a susținut întotdeau
na principiul inadmisibilității 
dobindirii de teritorii străine 
prin forță, precum și necesitatea 
evacuării teritoriilor arabe ocu
pate și a unei juste reglemen
tări a problemei poporului pa
lestinian. România dezaprobă 
actele și măsurile prin care se 
urmărește modificarea statutu
lui teritoriilor ocupate, conside- 
rînd că nici Israelul și nici un 
alt stat nu are dreptul 
be prin forță situația 
teritorii. Este necesar 
Iul să respecte toatg
O.N.U. prin care este interzisă 
modificarea caracteristicilor de
mografice ale orașului Ierusalim.

Reprezentantul român a a- 
rătat, în continuare, că soluțio
narea completă a situației pe ca
re o examinează, în prezent, 
Consiliul nu se poate realiza de- 
cît ca urmare a unei reglemen
tări politice a întregii probleme 
cu care este confruntată regiu
nea Orientului Mijlociu. In con
text, vorbitorul a reamintit po
ziția României, care consideră

că, pentru a se ajunge la o re
glementare politică a conflictu
lui, este necesar ca Israelul să-și 
retragă trupele din toate terito
riile ocupate in cursul războiu
lui din 1967, să se recunoască 
dreptul poporului palestinian la 
autodeterminare, inclusiv drep
tul la constituirea unui stat pro
priu, independent, și să se reali
zeze o pace justă și durabilă în 
zonă, care să asigure existența, 
integritatea teritorială și dreptul 
la dezvoltare liberă și indepen
dență pentru toate statele din 
regiune, inclusiv statul palesti
nian ce va fi creat și statul 
Israel.

Arătînd că poporul palestinian 
este o componentă esențială a 
conflictului din această regiune, 
ambasadorul român a subliniat 
că, fără participarea O.E.P., nu 
este posibil să se găsească o so
luție durabilă problemei pales
tiniene care să asigure o viață 
liberă și independentă poporului 
palestinian. România — a re
levat vorbitorul — consideră că, 
în această fază a dezbaterilor 
sale, Consiliul de Securitate ar 
trebui, să ceară să se pună ca
păt schimbărilor demografice și 
de altă natură în teritoriile ocu
pate și să se pună capăt actelor 
de represiune împotriva popu
lației palestiniene și toate cele
lalte măsuri de persecutare a 
acesteia. Totodată, România este 
convinsă de necesitatea intensi
ficării și mai mult a eforturilor 
din cadrul O.N.U. pentru solu
ționarea conflictului din Orien
tul Mijlociu.

-au scris poeme ne
numărate, cărți în
tregi, despre cerul 
limpede’ al Eladei, 
reflexie albastră a 
Mediteranei, simbol 
unui popor care 
întotdeauna istoria

să schim- 
în aceste 
ca Israe- 

rezoluțiile

Stare de tensiune
Ain

Membrii juntei au depus, 
miercuri la amiază, jurămintul, 
în. noua lor calitate, în cadrul u- 
nei ceremonii desfășurate la 
sediul comenduirii trupelor de 
uscat. Cu acest prilej, a fost a- 
nunțată demiterea fostului șef 
al. statului, a guvernatorilor și a 
celorlalți reprezentanți ai pu
terii locale, precum și suspenda
rea activității parlamentului, a 
consiliilor locale, a Curții, Su
preme de Justfție și a partide
lor și organizațiilor politice, 
sindicale și patronale. Junta a 
numit, cu titlu provizoriu, în. 
fruntea ministerelor și a unor 
instituții centrale, persoane din 
serviciul activ al forțelor armate 
argentiniene.

într-un document dat publici
tății la Buenos Aires, se eviden
țiază că situația este calmă pe 
îptregul teritoriu al țării, con
trolat în exclusivitate de arma
tă. Sint reafirmate, totodată, ră- 
mînerea în vigoare a stării de a- 
sediu, decretată cu 16 luni în 
urmă, menținerea restricțiilor de 
circulație, interzicerea întruni
rilor cu caracter politic, necesi
tatea desfășurării unei activi
tăți normale în toate sectoarele 
vieții social-economice.

Precizînd că acțiunea forțelor 
armate argentiniene nu este în
dreptată împotriva vreunui sec
tor anume, politic sau social, 
un comunicat al juntei sublini
ază că ea se bazează pe colabo
rarea întregii populații, iar o- 
biectivul urmărit este de a pune 
capăt golului de putere, corup
ției și subversiunii, 
este îndreptată 
triva celor 
licte sau abuzuri de putere' 
se arată în comunicat, 
mentuî 
hotărirea noilor autorități de a 
lua măsuri ferme pentru redre
sarea economică și reorganiza
rea vieții social-politice din Ar
gentina.

Un document oficial remis 
tuturor misiunilor diplomatice 
străine de la Buenos Aires pre
cizează că junta garantează 
respectarea acordurilor semnate 
de Argentina cu alte state, mi- 
litînd, totodată, pentru dezvol
tarea cooperării pe plan regio
nal și internațional.

Comunicate oficiale au anun
țat că Maria Peron se află în 
stare de detenție, securitatea 
sa fiind asigurată de forțele ar- 

' mate. Au fost operate o serie 
de arestări în rîndul conducă
torilor sindicali peroniști și al 
personalităților fostului regim.

..Acțiunea 
numai' împo- 

care au comis de-
Docu- 

evidențiază, totodată,

«
ITALIA : încheierea 

Congresului Partidului 
Democrat Creștin

Lucrările Congresului Parti
dului Democrat Creștin din 
Italia, desfășurate începind de 
joi, 18 martie, la Palatul Spor
turilor din Roma, s-au înche
iat miercuri dimineața, la ca
pătul unor aprinse dispute în 
legătură cu desemnarea viito
rului .secretar politic al P.D.C. 
în urma 
sută din ----
s-au pronunțat în favoarea lui 
Benigno Zaccagnini, care a fost 
reales in funcția de secretar al 
partidului. 48.5 la sută votind 
în favoarea lui Arnaldo Forla
ni. ministrul apărării. Procen
tajul de voturi care a dus la 
desemnarea lui Zaccagnini, a- 
preciază observatorii politici 
din Roma, reprezintă, de fapt, 
o dovadă a divizării nete a 
partidului, cele două fracțiuni 
democrat-creștine neputind a- 
junge la un consens nu numai 
asupra liderului, dar și asupra 
liniei politice viitoare a parti
dului. De fapt — remarcă ob
servatorii politici — disputa a- 
supra funcției de secretar po
litic a fost o încercare de for
ță între aripa conservatoare a 
partidului, care respinge orice 
formă de colaborare cu Parti
dul Comunist Italian, și grupul 
condus de Zaccagnini, care, 
deși refuză să accepte partici
parea P.C.I. la guvern, îi con
sideră pe comuniști ca interlo
cutori valabili în cadrul unui' 
„dialog constructiv“.

scrutinului, 51,5 la 
delegații la congres

tineretul din lumea capitalului
Marea Britanie:

DIMENSIUNILE ȘOMAJULUI JUVENIL
astfel 
absol- 

îngrijorătoare",
Presa britanică inserează știri largi sub 

de titluri : „Șansele de angajare pentru 
venți au dispărut“, „Proporții 
„Guvernul e criticat pentru tinerii șomeri“, „Pa
radoxul șomajului“, „Șomajul in rîndul tinerilor 
este copleșitor“ etc. Semnalele de alarmă da
tează de luni de zile, atrăgînd atenția opiniei- 
pubiice britanice asupra unei situații deosebit 
de grave pentru a cărei soluționare autoritățile 
au propus planuri de măsuri care nu au dat 
însă roadele scontate. O radiografie recentă dez
văluie proporțiile atinse de șomajul juvenil, cu 
observația făcută de un institut specializat in 
probleme de tineret, potrivit căreia numărul ab
solvenților șomeri trebuie să fie de două ori mai 
mare decît o indică statisticile guvernamentale, 
care nu includ miile de tineri ce și-au încheiat 
cursurile în vara anului trecut. Chiar și cu a- 
ceastă precizare, cifrele vorbesc de la sine des
pre amploarea pe care a luat-o fenomenul șo
majului in rindul tineretului britanic : 9 280 in 
Scoția, adică o zecime din numărul total al ab
solvenților de școli din regiune ; 18 000 in Dur- 
ham și Cleveland, dintre care 12 000 au fost re
crutați numai anul trecut ; 20 000 în nord-vestul 
Marii Britanii, cu probabilitatea ca aceștia sâ 
nu găsească de lucru nici în anul viitor ; 12 000 
în Țara Galilor — ctl mai mare număr înregis
trat în acest departament in anii de după cel 
de-al doilea război mondial ; 18 000 in Midlands 
dintre care patru cincimi sînt foști școlari și 
restul tineri cu diplome universitare ; peste o 
șesime dintre absolvenții din sud-vestul țării 
șomează, in timp ce cifrele privind situația din 
Londra demonstrează o creștere de trei ori a 
numărului șomerilor față de 1974. De Pe această 
listă lipsesc mai multe regiuni la fel de mult 
afectate.

Potrivit „îndreptarului pentru șansele absol
venților“ perspectivele pentru 1977 sint incerte, 
marile companii ca „British Steel“ reducind 
drastic numărul locurilor dc muncă pentru ti
neri, datorită situației economice precare. Cu 
atît mai mult adoptă o astfel de atitudine com
paniile și firmele mici cu posibilități mai limi
tate. Punind în lumină situația, buletinul bilunar 
„Central Services Unit“, destinat să îndrepte

SPERANȚE
Tablou îngrijorător al si

tuației ocupării forței de 
muncă în provincia italiană 
Calabria : din populația ac
tivă 
tori, 
de 
din 
sînt 
ale 
tineri în căutarea primei lor 
slujbe. Și această situație 
continuă să se agraveze, o- 
dată cu întoarcerea a zeci de 
mii de emigranți.

de 2 milioane de locui- 
numai 600 000 au un loc 
muncă, 300 000 trăiesc 
venituri precare, 100 000 
înscriși pe listele ofici- 
de șomeri iar 70 000 sînt

„In alți ani, acesta era mo
mentul cînd deja ne făcusem 
bagajele pentru a pleca spre 
regiunile din nord, urmind să 
lucrăm acolo pe timpul primă
verii și verii. Acum nu se mai 
pleacă, este inutil. De altfel, au 
început să se întoarcă în su
dul țării și cei care aveau o o- 
cupație stabilă în nord sau în 
străinătate“. Aceste cuvinte pot 
fi auzite în prezent în oricare 
casă din Mezzogiorno, unde, 
doar eu cîțiva ani în urmă, nu 
exista familie din care să nu fi 
plecat cineva în căutare de lu
cru. Ceea ce acum 5 sau 10 ani 
părea imposibil — scrie L’Uni
tà — acum se petrece în mod 
curent. „Se întorc emigranții“ 
este un titlu care apare tot mai 
des in paginile presei italiene, 
iar fotografiile prezentate oferă 
imagini din gările marilor ora
șe. Aceleași grupuri de familii, 
cu cîteva 
orientate 
se întorc 
de unde 
urmă, sperind că vor găsi mai 
ușor de lucru in altă parte de- 
cît în regiunea sudică, slab 
dezvoltată din punct de vede
re economic. Acum situația s-a 
schimbat. Criza economică care 
afectează întreaga Europă occi-

bagaje, așteptînd dez- 
pe peroane. De obicei 
in ținuturile natale, 
au plecat cu ani în

agraveze con-
combatere a 

la constatarea 
care nu au de

tinerii spre locuri de muncă, remarcă faptul că 
numărul patronilor care fac oferte de servicii a 
scăzut deodată de la 120 la 67. De asemenea, in 
comparație cu anii ’60 cind industria absorbea 
anual 25 000—30 000 absolvenți de toate gradele 
(cu licee, școli tehnice sau cu diplome universi
tare), anul trecut numărul lor a scăzut la 16 000.

Cum economiștii britanici contează pe apariția 
primelor semne ale „însănătoșirii“ climatului e- 
conomic britanic abia în septembrie a.c. este de 
așteptat ca situația actuală să se 
stant în lunile următoare.

Programul guvernamental de 
creșterii șomajului pornește de 
că in ultimele luni numărul celor
lucru, și în special al tinerilor care au absolvit 
școala s-a mărit simțitor, depășind 1,25 milioane, 
nivel considerat „inacceptabil și intolerabil". 
Cele patru direcții promițătoare ale programului 
vizează : 1 găsirea de locuri de muncă pentru 
absolvenți ; 2 urgentarea calificării cadrelor ne
cesare pentru meseriile de care va fi nevoie în 
viitor ; 3 menținerea la lucru a celor ale căror 
locuri de muncă sint periclitate ; 4 crearea de noi 
slujbe. Așa după cum o ilustrează faptele, rea
lizarea programului menționat este de acută 
stringență. Numai că măsurile respective nu sint 
de dată recentă ; ziarul „TIMES“ le-a publicat 
la 24 septembrie 1975. De atunci au trecut mai 
mult de șase luni, interval în care nu s-a sesi
zat vreo ameliorare a situației in domeniul șo
majului juvenil, ceea ce demonstrează cel puțin 
că programul nu a fost aplicat cu consecvență. 
De altfel, o recentă estimare, fără echivoc, a 
săptăminalului „TRIBUNE“ arăta că jumătate 
din cei peste un milion de șomeri existenți în 
prezent in Marea Britanie sînt tineri sub 25 de 
ani.

„Dorim garantarea dreptului la muncă“ — sta 
scris pe sute (le lozinci purtate de tineri la ma
rea demonstrație împotriva șomajului, desfășu
rată recent la Londra. Tineri muncitori, studenți 
sosiți din diferite centre universitare din țară 
s-au alăturat demonstranților pentru a sublinia 
dimensiunile șomajului care lovește puternic 
tinăra generație britanică.

DOINA TOPOR

SPULBERATE IN MEZZOGIORNO
dentală are ca prim rezultat 
faptul că mulți din cei ce apu
caseră pe calea înstrăinării se 
văd nevoiți să se întoarcă 
acasă. Falimentele în lanț, re
cesiunea, creșterea inflației, fe
nomene de care nici una din 
țările Pieței comune n-a fost 
scutită, s-au repercutat în creș
terea fără precedent a numă
rului șomerilor, cei mai afectați 
fiind muncitorii străini, intre 
care numeroși italieni. După 
datdte oficiale, in 1975 s-au re
întors în Italia peste "250 000 de 
emigranți.

Ce se întîmplă cu cei ce se 
întorc în Calabria ? Această 
provincie din sudul Italiei care 
cunoaște unul din cele mai scă
zute procente de dezvoltare, are 
peste 100 000 de șomeri înscriși 
pe listele oficiale la care se a- 
daugă 70 000 de tineri in cău - 
tarea primului lor loc de mun
că. Alți 300 000 trăiesc din ve
nituri nesigure. Așa stînd lu
crurile, perspectiva pentru cei 
ce se întorc nu poate fi decit 
aceea a șomajului și nesiguran
ței. Lucrînd ani de zile in alte 
țări și „bucurindu-se“ de privi
legiile pe care le oferă situația 
de emigrant, ei se întorc acum 
în Italia, făcînd și mai difici
lă soluționarea problemei șo
majului, care. Ia nivelul între
gii țări se ridică la 1,2 milioane, 
marea majoritate — 819 000 — 
fiind tineri în căutarea primei 
slujbe.

Din comuna calabreză San 
Giovanni di Fiere, au emigrat, 
de-a lungul anilor, 8 000 de oa
meni, in mare parte tineri, din- 
tr-o populație de 17 000 de lo
cuitori. S-au întors deja peste 
2 000 și nu au găsit nici o po
sibilitate de a munci, trăind din 
puținul pe care l-au agonisit. 
Numărul celor plecați cu cîtva 
timp în urmă cu „trenurile spe
ranței“ și care acum se întorc, 
continuă să crească. „Dacă o-

biectivele generale ale politicii 
economice naționale nu vor fi 
schimbate — scrie „Vie Nuove 
Giorni“ — dacă nu vor fi cău
tate alte modalități de rezol
vare a problemei, dacă nu se 
va impune un vigu/os program 
de investiții pentru asigurarea 
de locuri dc muncă, situația va 
deveni .cu adevărat explozivă“.

RODICA AVRAM
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Central 
18,15;

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

UN ȚARAN PE BICICLETA: 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30).

CERUL E CU NOI:
(orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
20.30).

FRAȚI 
9; 11,15; 
Festival 
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;

" 14; 16; 18,15; 20.30).
-----  “ (orele 9; 11,15;

20,15); Lumina 
13,30; 15,45; 18;f

STAȚIA „CE- 
(orele 11,15; 13,30;

DE CRUCE: Scala 
13,30: 16; 18,15;
(orele 8.30; 10.30;

(orele 
20,30) ;

12,30;

ROZ
13,30

11-45;
PATIMA: Dacia 

13,30; 15,4'; 18;
(orele 9; 11,15 
20.15).

TRENUL SPRE 
RUL": Doina 
15.45).

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

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

COMOARA RECHINILOR: Fero
viar (orele 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20 15); Floreasca (orele 15,30; 18; 
20.15).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

După ce, în noaptea prece
dentă, a fost bombardată zona 
palatului prezidențial Baabda 
din apropierea Beirutului, unde 
se află de mai mult timp pre
ședintele Suleiman Frangieh, 
miercuri, în capitala Libanului 
s-au semnalat, în continuare, 
intense schimburi de focuri, în 
cursul cărora s-au utilizat, ca și 
în zilele anterioare, tunuri, mor- 
tiere, cîteva tancuri și arme au
tomate de diverse calibre. Nu
mărul morților și răniților din 
ultimele 24 de ore este, potrivit 
unor estimări oficioase, de cel 
puțin 200 și, respectiv, 500.

Intr-o nouă încercare de a 
găsi o ieșire din actuala criză, 
Parlamentul libanez a fost con
vocat, joi, într-o sesiune extra
ordinară pentru a aproba două 
proiecte de lege stipulînd alege
rea înainte de termen a succe
sorului președintelui Frangieh și 
amnistierea tuturor militarilor 
disidenți. Convocarea a fost fă
cută de președintele Camerei 
Deputaților, Kamal Al Assad.

Se relevă că acest nou aran
jament, care face obiectul nego
cierilor începind de luni seara, 
are „acordul de principiu“ al 
partidelor conservatoare. Parti
dele progresiste n-au ținut, insă, 
reuniunea lor pe această temă, 
programată pentru miercuri di
mineața.

i

l

al sufletului 
și-a definit 
prin luptă și prin aspirații spre 
libertate. Dar imaginea aceasta 
oferită de literatură poate fi 
întregită numai prin cunoașterea 
directă, la fața locului, a vieții 
de astăzi a Greciei, prin pătrun
derea nemijlocită în „geografia 
de suflet" a țării care înregis
trează în perioada actuală suc
cese considerabile pe calea dez
voltării, a progresului și civili
zației. In cursul unei documen
tări recente în capitala Greciei 
am avut ocazia să discut cu 
oameni de diferite profesii, cu 
mulți tineri, despre problemele 
la ordinea zilei în domeniul e- 
conomiei, învățămîntului și cul
turii, să simt ceva din pulsul 
nou ce caracterizează Atena, a- 
cest oraș „soare al lumii gre
cești" cum îl numeau anticii. 
Cartierele industriale și, în pri
mul rînd Pireul — unde marelui 
port egean cu o activitate de
bordantă i se adaugă șirul de 
întreprinderi de diverse profile 
în care lucrează zeci de mii de 
oameni - completează, prin spe
cificul lor, imaginea unui centru 
urban în plină expansiune către 
cîmpia Atticii.

Zona veche a orașului ce in
clude și vestigiile cetății antice 
este spațiul instituțiilor politice 
și culturale, al marilor piețe pu
blice, locul unde se recunoaște, 
unde se exprimă poate cel mai 
bine, spiritul meridional, expan
siv al atenienilor.

Dezvoltarea orașului, proporția 
angajării locuitorilor săi în sec
toare variate de activitate, inves
tițiile ce se fac în prezent în 
ramuri noi, de mare perspectivă 
pentru economie, conferă dimen
siunile exacte ale Atenei con
temporane. Este vorba de un 
proces amplu care se extinde la 
scara întregii țări, vizînd dez
voltarea echilibrată a tuturor re
giunilor. Se cuvin menționate în 
acest sens investițiile făcute de 
statul elen pentru concretizarea 
unui plan pentru Grecia de nord 
al cărui centru, Salonicul, cu
noaște o deosebită creștere a 
ponderii economice, mărirea — 
prin eficiență și diversificare - 
a zonelor industriale din cele
lalte mari orașe ale țării, Pa- 
tras, Heraklion, Larissa, Voios. 
Măsuri speciale au fost luate, 
de asemenea, pentru stimularea 
producției agricole și sferei ser
viciilor.

Astfel, calificarea anului 1975 
pentru economia Greciei ca un 
an al „refacerii și normalizării“, 
iar a anului 1976 ca un „an de
dicat eforturilor creatoare pentru

stabilirea condițiilor care vor a- 
sigura dezvoltarea economică și 
socială ■ rapidă a țării în anii 
următori" se sprijină pe argu
mentele concrete ale creșterilor 
înregistrate în domeniile de bază 
ale economiei, precum și pe 
votarea de către parlament, 
pentru anul 1976, a unui pro
gram de investiții publice tota- 
lizînd 41 iWliarde drahme, în 
cadrul căruia sînt prioritare pro
iectele privind dezvoltarea in
dustrială regională, agricultura, 
mvățămîntul.

Altă dominantă a acestei pe
rioade a cărei ilustrare deplină

ment anume Implicînd un „in
teres de inimă", mi-au vorbit 
despre legăturile vechi și sta
tornice ce există intre popoarele 
noastre, unite prin nenumărate 
fire în existența lor pe acest 
scut de istorie al Balcanilor. 
Cuvintele lor porneau de la cu
noașterea, de la prețuirea rea
lizărilor României contemporane, 
a personalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care se iden
tifică în conștiința oamenilor de 
aici cu înseși izbînzile și idealu
rile națiunii române.

Legăturile dintre România și 
Grecia cunosc în ultimii ani o
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ÎNSEMNĂRI DIN GRECIA

am avut prilejul s-o cunosc la 
Atena e constituită de eferves
cența culturală, de afirmarea „în 
forul cetății" a unor opere și 
nume de valoare care dau ex
presie unei spiritualități profun
de. intr-o convorbire cu scriito
rul Kostas Valetas, prozator și 
eseist de talent, unul din anima
torii vieții literare ateniene, ni 
s-au relevat cîteva din direc
țiile literaturii grecești contem
porane ce adaugă marilor tra
diții dimensiunea actuala a pre
ocupărilor și aspirațiilor poporu
lui elen.

este tot pe unde 
am mers în Atena, 
în cartierele noi, în 
Omonia, în Pireu 
sau pe Lykavittos.- 
oamenii pe care 

cunoscut mi s-au adresat 
mi-au vorbit

l-am
ca unui prieten, 
despre România cu un senti-

dezvoltare continuă, pe 
planuri, avînd la bază aspirațiile 
comune de transformare a Bal
canilor într-o zonă a păcii și 
colaborării între popoare. Prin
cipiile 
borări, 
lemnă 
trecut 
vizitei
Karamanlis în România, exprimă 
pe deplin voința unor popoare 
care-și gîndesc și își întăresc 
prietenia de veacuri în spațiul 
încrederii, și respectului reciproc.

In acest consens, apropiâta 
vizită în Grecia a înalților soli 
ai poporului român va constitui 
o- nouă etapă pentru evoluția 
ascendentă a raporturilor tra
diționale de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Elenă.

și direcțiile acestei cola- 
incluse în Declarația so- 

comună semnată anul 
la București cu ocazia 

premierului Constantin

DAN FRUNTELATÄ

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

• LUPTA CONTRA HIPERTENSIUNII, procentul de sare în 
pîine va fi micșorat progresiv în Belgia, începind cu 1 aprilie 
pentru a se combate hipertensiunea. Această prevedere, ajaărută 
în ziarul oficial ,,Moniteur“, stipulează că procentul actual de 3 
la sută va fi redus treptat, în mai multe etape, urmînd ca pînă 
la 1 iulie 1978 să ajungă la 2 la sută. Această diminuare nu va 
afecta gustul plinii, precizîndu-se însă că clorura de sodiu este 
unul din principalii factori care duc la hipertensiune arterială, 
cauza majoră a maladiilor cardiovasculare. Pîinea nu este sin
gurul produs vizat, ci, în aceeași măsură, vor fi supuse acestui 
tratament toate specialitățile de brutărie și patiserie • „O A 
DOUA PIELE“. Pe zidurile catedralei din Köln va fi pulverizată 
o substanță chimică pentru a pune la adăpost de ravagiile tim
pului această capodoperă în stil gotic, începută în anul 1248 și 
terminată abia în 1880. Pînă în prezent lupta împotriva deterio
rării pietrei se ducea înlocuind bucățile atacate cu un material 
nou și rezistent. Metoda costisitoare reclama 8 milioane de mărci 
vest-germane în cazul catedralei din Köln. Noua metodă de re
staurare cu ajutorul pulverizatorului va costa, numai pentru 
fațada dinspre sud, deosebit de amenințată — 80 000 de mărci. 
Agentul distrugător este anhidrida sulfurică care se transformă 
treptat în acid sulfuric și penetrează, împreună cu apa de ploaie, 
în piatră, unde se combină cu calciul. Se produce astfel o exfo- 
liere a pietrei, proces care va fi împiedicat de noua metodă • 
SISTEMUL METRIC ÎN MAREA BRITANIE. Introducerea siste
mului metric în Marea Britanie întîmpină încă numeroase opo
ziții. Controversatul proiect de lege, depus în a doua lectură 
pentru dezbatere în Camera Comunelor prevăzută pentru joi a 
fost amînată pentru o dată ulterioară. Proiectul de lege are me
nirea de a înlocui vechile măsuri engleze cu litrul, metrul și 
gramul > RECUPERARE. Trei faimoase tablouri semnate de 
Pierro della Francesca și Rafael, evaluate la peste 10 milioane 
dolari, furate la 6 februarie din orașul Urbino, au fost recuperate 
la Locarno, în Elveția. Se apreciază că marea valoare și celebri
tatea lor au constituit un impediment, în plasarea lor de către 
hoți q POPULAȚIA GLOBULUI VA DEPĂȘI 4 MILIARDE LO
CUITORI. Potrivit unor previziuni statistice americane, populația 
globului urmează să depășească duminică totalul de 4 miliarde. 
După ce au fost necesari 80 de ani pentru atingerea cifrei de 2 
miliarde (în 1930) și de 31 ani pentru realizarea celei de 3 mi
liarde (în 1961), populația lumii a sporit astfel cu un miliard 
în numai 15 ani. Rata creșterii actuale — 1,8 la sută anual — 
marchează, totuși, un declin față de cea înregistrată anul trecut 
— 1,9 Ia sută anual. Dar chiar șl în acest ritm este de așteptat 
ca pe Pămînt să trăiască 5 miliarde de oameni în 1989, cu alte 
cuvinte peste 13 ani. Statisticile amerfeane — care au la bază 
în special cifrele furnizate de O.N.U. — estimează că populația 
globului era de 3 982 815 000 locuitori, la 1 ianuarie șl de 
3 994 812 000 locuitori, la 1 martie. La 1 aprilie, totalul ar urma 
să fie de 4 000 824 000 locuitori.
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• IN URMA REZULTATE
LOR definitive ale alegerilor 
preliminare desfășurate în Ca- 
rolina de Nord pentru desem
narea candidaților în învesti
tura Partidului Republican, Ro- 
nald Reagan a obținut 52 la 
sută din voturile exprimate ; in 
favoarea președintelui Gerald 
Ford s-au pronunțat 46 la sută 
din participanții la vot. Este pri
ma oară cînd Reagan cîștigă in 
competiția electorală cu preșe
dintele Ford, care, pjnă acum, 
în celelalte cinci scrutinuri pre
liminare a obținut 
victorii.

în competiția 
victoria a revenit 
Jimmy Carter, în 
ruia au votat 54 la sută din cei 
ce s-au prezentat la vot, 
timp ce guvernatorul C 
Wallace a obținut numai 
sută din sufragii, restul 
nind altor candidați.

• LA BONN a avut 
miercuri, schimbul instrumen
telor de ratificare a acor
durilor dintre Polonia și R.F.G. 
semnat în octombrie anul tre
cut la Varșovia. Astfel, acordu
rile, care prevăd extinderea pe 
mai departe a colaborării din
tre cele două țări, au intrat în 
vigoare.
• CONSILIUL REVOLUȚIEI 

din Portugalia s-a întrunit, la 
Lisabona, în cadrul unei șe
dințe consacrate examinării 
problemei viitoarelor alegeri 
generale din această țară. In
tr-un comunicat publicat 
miercuri, Consiliul Revoluției 
precizează că primele alegeri 
generale libere din ultima ju
mătate de secol din Portugalia 
vor avea loc, așa cum s-a a- 
nunțat, la data de 25 aprilid 1976.

tot atitea
democraților, 

senatorului 
favoarea că-

in 
George 

i 35 la 
reve-

loc,

• ÎN CADRUL lucrărilor Co
misiei pentru energie a Confe
rinței asupra cooperării econo
mice internaționale, care se des
fășoară la Paris, reprezentanții 
țărilor producătoare de petrol și 
ai celor în curs de dezvoltare au 
prezentat un document în care 
analizează evoluția situației e- 
nergetice mondiale în 
1950—1974. Documentul 
de agenția Reuter — 
•țările occidentale s-au 
o adevărată exploatare a țări
lor producătoare de petrol, men- 
ținînd, artificial, prețurile la un 
nivel foarte scăzut pînă în 1973. 
Totodată, documentul apreciază 
că țările dezvoltate au făcut o 
adevărată risipă de petrol.

• ÎN LOCALITATEA AL
TON, din Hampshire, a încetat 
din viață, miercuri, mareșalul 
britanic Bernard Law Montgo
mery în vîrstă de 88 ani.

In primii ani ai celui de-al 
doilea război mondial, Montgo
mery, a luat parte la luptele 
împotriva trupelor naziste din 
Africa, unde, în 1942, în frun
tea Armatei a 8-a din Egipt, a 
obținut marea victorie de la El 
Alamein împotriva cunoscutelor 
„Afrika Korpș“ ale lui Rommel. 
In 1943, el a condus unitățile 
britanice din cadrul forțelor a- 
liate ce au debarcat în Sicilia 
și în Peninsula Italică. De ase
menea. el a comandat trupele 
britanice și canadiene care au 
debarcat în Normandia, iar ul
terior a condus ofensiva pentru 
eliberarea nordului Franței și a 
Belgiei și a participat la cam
pania de pe Rin, primind capi
tularea Grupului de armate 
Nord ale Germaniei fasciste.

perioada 
— citat 
arată că 
dedat la

18,15; 20,30): Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30) .

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

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

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

DRAGOSTE
(orele 9;
20.30) .

AMARA: Grivița
11,15: 13,30; 16; 18,15;

RESPIRAȚIE LIBERĂ: Bucegl 
(orele 16; 18: 20>

UN CINTEC PE
Buzești
Cotroceni
17.15: 20).

INCA NU 
Sării (orele

Mr. MAJESTYK; 
(orele 17,15; 20,15); 
9; 11,15; 13,30; 16.

. Flamura (orele 9 
15,45; 18; 20,15), Casa
(orele 10; 12).

DINCOLO DE POD :
(orele 15,30; 17.45; 20); 
(orele 15.30; 18; 20,15).

CEI TREI MUȘCHETARI : Lira 
(orele 15.30; 18; 20,15); Miorița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

BROADWAY:
(orele 9; 12; 16; 19,15); 

(orele 9; 11,45; 14,30;

E SEARA: Drumul 
15.30; 18; 20,15)

Sala Palatului 
Melodia (orele 
18,15; 20,30);

“ 11,15; 13,30;
Filmului

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

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

CANTEMIR: Crîngașl (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).

INSPECTORUL BRANNIGĂN ! 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15); 
Flacăra (orele 15,30; 17,45; 20).

HOTEL „PACIFIC" 5 Arta (orele 
15.30: 17.45; 20).

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

SINGURĂTATEA
Rahova (orele 16; 18; 20).

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

Bulgaria; 17,15 — Muzica. Emisiu
ne de actualitate muzicală; 17,35
— Enciclopedie pentru tineret; 
18,00 — Atenție la... neatenție 1;
18.25 — Univers științific; 18,50 —
Itinerar elen: Film documentar; 
19,20 — 1001 de seri: 19,30 — Tele
jurnal; 20,00 — Țară mîndră ca o 
floare (cîntece din folclorul con
temporan) ; 20,30 — Dunărea, o 
legendă zîn formă de fluviu; 
20,50 — Meridiane. Emisiune
de actualitate internațională; 21,15
— Fără cuvinte... Figurine de șah;
21.25 — Revista literar-artlstică 
TV; 22,10 — 24 de ore.

Giulești 
Viitorul

INSU- 
Vitan (orele

FLORILOR :

PROGRAMUL 1

16,00 — Teleșcoală; 16,30 Curs 
de limbă germană; 17,00 — Telex; 
17,05 — Din țările socialiste: R.P.

PROGRAMUL II

20,00 — Concertul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii 
Române; 22,05 — Pagini de umor: 
Ce vrăji a mal făcut nevasta mea.

Opera Română: GISELLE — ora 
19; Teatrul de Operetă: ȚARA 
SURISULUI — ora 19,30; Teatrul 
Național (Sala Mare): UN FLU
TURE PE LAMPA — ora 19,30; 
(Sala Mică): VIAȚA UNEI FEMEI 
— ora 19,30; (Sala Atelier): CA
PUL — ora 17: Teatrul „Lucia

Sturdza Bulandra” (Schitu Mă- 
gureanu): JOC DE PISICI — ora 
19,30; (Sala Studio): ELISABETA 
I — ora 19,30; Teatrul „C. I. No- 
ttara“ (Sala Magheru) : ULTIMA 
ORA — ora 19,30; (Sala Studio): 
SIZWE BANSI A MURIT — ora 
19; Teatrul de Comedie; TREI 
SURORI — ora 19,30; Teatrul 
Mic: DOSARUL ANDERSONVIL
LE — ora 19,30; Teatrul Giulești: 
SPECTACOL DE MUZICA ȘI 
POEZIE — ota 19,30; Teatrul E- 
vreiesc de Stat: HAI NOROC ȘI... 
ZEILING ȘOR ! — ora 19,30; Tea
trul „Ion Vasilescu": UN TINĂR 
MULT PREA FURIOS — ora 19.30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
REVISTA CU PAIAȚE - ora 19.30; 
(Sala Victoria): UITE CĂ NU TAC
— ora 19,30; Studioul I.A.TC.: 
CUM VA PLACE — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă": SCUFIȚA 
CU TREI IEZI - ora 16; AICI 
ZORILE SINT LINIȘTITE - ora 
19,30; Teatru! Țăndărică (Sala 
Victoria): ȘORICELUL ȘI PĂPU
ȘĂ — ora 10; PISICA DE UNA 
SINGURA — ora 17; (Sala Acade
mia) : UN BAIAT ISTEȚ ȘI UN 
REGE NĂTĂFLEȚ — ora 17; An
samblul' „Rapsodia Română": 
TARĂ BOGATA-N FRUMUSEȚI — 
ora 17,30; LA HANUL CU CINTE- 
CE — ora 19,30; Circul București: 
ZOO CIRCUS PRAGA — orele 16 și 
19,30; (la Școala'generală nr. 166
— cartierul Giulești); MARELE 
SPECTACOL — orele 16 șl 19,30; (In 
cartierul Titan — vizavi de maga
zinul BIG) : LA START VEDETE
LE CIRCULUI INTERNAȚIONAL
— orele 16 și 19,30.
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