
Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Zi obișnuită de muncă pe platforma industrială a Tîrgo- viștei. La Combinatul de oțeluri speciale se elaborează noi șarje de oțel. Undeva, la intrarea în secția oțelărie electrică 2 un panou impunător : „Angajamentul OE 2 1976“ : depășirea producției fizice cu 2 000 tone ; creșterea productivității muncii cu 1 la sută ; reducerea prețului de cost cu 50 lei tonă ; reducerea procentului de rebuturi admis cu 3 la sută ; reducerea consumului de electrozi cu 4,2 kg tonă ; economii consum cărămidă refractară 15 kg/tonă ; 15 000 ore muncă patriotică.Este angajamentul celor de la otelări-a electrică n,r. 2 în cadrul întrecerii Socialiste. Un angajament ce conține, dinicolo de răceala cifrelor, incandescența șarjelor de oțel Înalt aliat, incandescența muncii grele și aspre a celor ce elaborează angajamente, dar și oțel, oțel special purtînd marca tinereții unui combinat și a oamenilor ce-1 însuflețesc.Aici, la OE 2 media de virstă a făuritorilor oțelului tîrgoviș- tean nu depășește 21 de ani. Printre jerbele de scîntei ce irump din cuptoarele electrice nr. 4 și 6. maistrul oțelar Constantin Mariș, comunistul Constantin Mariș, dirijează cîteva echipe de tineri. Urmărindlu-le încordarea, atenția și graba ordonată cu care-i execută comenzile am pentru o clipă impresia că acești oameni săvir- șesc un ritual știut, intrat deja intr-un tipar al reflexelor.în urmă cu numai citi va ani, Constantin Maris. oțelar topitor la „Industria Sîrmei“ Cimpia Turzii. pleca la Hunedoara pentru a urma cursurile, scolii de maiștri. Știa că pe circuitul de foc Reșița — Hunedoara — Galați — Cîmpia Turzii va apare o nouă citadelă a otelului românesc : Tirgoviște. Și mai știa oă aici, tn străvechea cetate de scaun a Țării Românești, va fi nevoie de oameni. De oameni ce vor trebui să pună umărul la nașterea celui mai tînăr centru al siderurgiei românești. Fiul de țărani d intr-un sat transilvan de lingă Turda, ajuns oțelar prin absolvirea școlii profesionale, dar și prin ambiția pe care ți-o dă numai conștiința faptului că trebuie să
Două imagini semnificative pentru ceea ce demonstrează 
experiența unor unităti fruntașe în creșterea animalelor

Șl ZOOTEHNIA 
iȘI AFLĂ RECORDURILE

In priceperea 
Șl PASIUNEA 
CELOR TINERI

• în întrecerea „Acțiunea 4 000" pe primele 
locuri, trei uteciști ® Un beneficiu substanțial 
realizat datorită eforturilor depuse de tineri 
pentru o bună îngrijire a animalelor • Produc
tivitatea muncii realizată de un tînăr zootehnist 
este egală cu cea realizată de un bun muncitor 
sau specialist din oricare mare uzină sau șantier 
• în acest an tinerii își propun să ridice ștacheta 
recordurilor.
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COMUNISTUL — MODELUL
LA CARE NE RAPORTĂM

JURNAL 
DE ÎNTRECERE

urmezi în viață un. drum neapărat ascendent, a început să plămădească oțel.„De fapt — mărturisește — ne-am plărriădit unul pe altul- Ne-am dăruit reciproc tărie și încredere. Aveam numai cîțiva ani peste 20, cind, in 1966, în urmă deci cu aproape un deceniu, am intrat în partidul comuniștilor. Eu, fiul unor țărani dintr-un sat transilvan eram comunist și oțelar. Aduceam ea zestre partidului două brațe puternice, o ambiție de nemăsurat 

„Cînd am aflat că 
e nevoie de noi n-am 
ezitat nici o clipă
Un maistru oțelar și douăzeci și doi 
de adolescenți care făuresc o tradiție

și cîteva mii de tone de oțel elaborat de mine. Mult ? Puțin? Greu de apreciat. Cert este că atunci cînd am aflat că la Tîr- goviște e nevoie de noi n-am eziitat nici o clipă“.Au urmat anii petrecuți lă Hunedoara, la școala de maiștri. Apoi, din februarie 1973, sosirea, împreună ou familia, la Tîrgoviște. Oțelarul topitor de la Cîmpia Turzii devenise maistru oțelar. Avea în primire o echipă de 22 de adolescenți. Vîrsta lor ? 17—18—19 ani. Absolvenți ai școlii profesionale sau calificați la locul de muncă. Cu ei trebuia să elaboreze primele șarje de oțel special tîrgoviștean.Zile, săptămînl, luni înoarda- 

te de muncă. Adeseori, dimineața, după orele din schimbul de noapte, își aduna echipa și le explica, din nou. ce înseamnă să fii oțelar. Calificare din mers. La locul de muncă, în fata cuptorului. Tainele meseriei de oțelar se pătrund greu. Comunistul Constantin Mariș plămădește oțel dar și oameni. Nici unul din „băieții“ săi nu s-a speriat de greu, n-a abandonat lupta. Deși, uneori, treaba nu mergea, cunoștințele, a- cumulate într-un timp extrem

de scurt, fiind încă departe de cerințele impuse de complexul proces tehnologic al elaborării oțelurilor speciale. încet, încet, datorită răbdării și perseverentei sale, „băieții“ au devenit una dintre cele mai bune echipe de oțelar! din secție. Adeseori maistrul și oțelarii săi pleacă, după ieșirea din schimbul de noapte, la muncă patriotică. Prilej deosebit de a le mai spune cîte ceva, de a-i sfătui cum să se poarte, cum să se îmbrace, cum să-și chlbzuiască banii cîștigati sau cum să-și a- leagă prietenii. Nu de puține ori i s-a întâmplat — povestește zimbind stingherit — ca băieții să vină să-i prezinte pe logodnicele lor.

Că oțelarii săi l-au urmat întocmai exemplul, o dovedește șl încrederea acordată de comuniști celor mai buni tineri ute- ciști din echipă. Gheorghe Militam și Gheorghe Diaconu au fost primiți în rindurile partidului. Luna viitoare Mihai Dos- pin și Nicolae Marchidan, la numai 19 ani, vor fi discutați pentru a fi și ei primiți în partid.— Vă iubesc oamenii, meștere Mariș ?— Mă iubesc cei harnici și cinstiți. Chiulangiii și păsările călătoare nu. între vorbă și faptă nu trebuie să fie nici măcar un pas. I-am Învățat că angajamentul făcut este datorie de onoare. De la șarjă la șarjă băieții mei se călesc, se experimentează. Devin bărbați. Oțe- lari. Oameni adevărați.Mihai Marin și Ileana Ilie, copii de țărani din comuna Șer- băneșiti, județul Olt, au terminat școala profesională la Hunedoara. Au venit la Tîrgoviște să elaboreze oțel.„Șansa noastră cea mare a fost să întilnim un om ca maistrul Mariș. Din primele zile ne-a învățat ouim trebuie să muncim, dar și să ne comportăm în viată, să prețuim munca, dar și banii cîștigați".La numai 34 de ani, comunistul Constantin Mariș, locțiitorul secretarului organizației de partid nr. 10, maistrul oțelar Con-, stantin Mariș reprezintă pentru cei 22 de băieți ai săi, ca și pentru toți tinerii oțelari tîrgoviș- tend, modelul la care se raportează. A venit de la Cîmpia Turzii aici, la Tîrgoviște, pentru că a Înțeles că este nevoie de el, de experiența sa. A adus cu sine statornicia pasiunii profesionale și. mai ales, acele calități greu de descris, ce fac dintr-un maistru oțelar un adevărat comunist de omenie. „Fără sprijinul maistrului Mariș — ne mărturisește electricianul Vasile Andrei, secretarul organizației U.T.C. pe schimb, — n-am fi reușit să facem din tinerii noștri uteciști veniți din toate colturile tării un colectiv unit, o organizație bună, o familie. Este pentru noi toți un părinte, un prieten mai mare care a investit în noi încredere și optimism, care ne-a sfătuit întotdeauna, ne-a învățat să fim mîndri de profesiunea și de tinerețea noastră“.
DAN VASILESCU

Meseria de zootehnist, ca 
oricare altă muncă, oferă ti
nerilor deosebite satisfacții, 
multiple posibilități de afir
mare profesională. Datorită 
pasiunii și priceperii cu care 
muncesc, datorită eforturilor 
zilnice depuse, utecistele E- 
lena Ștefancu, Maria Bărbat 
și Maria Barbălată, zooteh
niste în cadrul Asociației 
inter cooperatiste de creștere 
și îngrășare a taurinelor și 
la Cooperativa agricolă de 
producție Ionășeni, comuna 
Virful Cimpului, județul Bo
toșani, obțin cele mai bune 
rezultate in activitatea de în
grijire a animalelor. Frunta
șe in întrecerea socialistă, 
celor trei tinere li s-a dus 
vestea in tot județul pentru 
hărnicia lor, pentru produc
țiile mari de carne și lapte 
pe care le obțin de la ani
malele îngrijite de ele. Co
lectivele în care muncesc 
cele trei tinere le socotesc 
pe bună dreptate exemple 
de disciplină și hărnicie, 
mindria organizațiilor U.T.C. 
din care fac' parte.

Fotoreportaj de 
N. MILITARU 
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Continuu procesde dezvoltare și modernizare
Potrivit sarcinilor trasate de 

conducerea de partid și de 
stat, a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în ultima 
perioadă sectoarele calde de 
prelucrare a metalului — tur
nătorii și forje — au cunoscut 
o însemnată dezvoltare șl mo
dernizare. Astfel, în ultimul an 
au fost create 12 moderne uni
tăți de turnătorie și forjă, în
tre care întreprinderea de pie
se turnate din oțel și fontă de 
la Cîmpina, marea turnătorie 
de fontă de la „Tractorul“- 
Brașov, întreprinderea de uti
laj chimic și forjă de la Rîm- 
nicu-Vîlcea, precum și obiec
tivele de profil de la Balș, 
Alba Iulla, Sibiu, Brăila, Băi- 
lești.

In cursul acestui an vor fi 
racordate la circuitul economic 
noi turnătorii și forje și va 
continua acțiunea de moder
nizare a unităților existente. 
Aceasta va permite realizarea 
unei cantități de piese de 
schimb superioare cu 30 Ia 
sută celei din anul 1974.Cu sarcinile pe primul trimestru realizate

întrecerea socialistă pentru 
realizarea ritmică și Ia toți in
dicatorii a planului de produc
ție își arată roadele. în redac
ție ne-au sosit vești despre co
lective care au raportat, înain
te de termen, onorarea sarci
nilor pe primul trimestru.

Vom menționa mai întîi co
lectivele de muncitori și spe
cialiști ai Exploatării miniere 
Turț, județul Satu-Marc, care 
sînt în avans, față de graficele 
la zi, cu o cantitate de peste 
4 000 tone minereu. Un succes 
asemănător a fost. înregistrat 
și de colectivul întreprinderii 
„Automecanica“-Giurgiu, care 
la data îndeplinirii planului 
trimestrial consemna și reali
zarea unor beneficii suplimen
tare în valoare de circa 400 000 
lei. O altă unitate, întreprin
derea de piele din Timișoara, 
ca urmare a avansului obținut, 
va realiza în plus o produc
ție în valoare de circa 5 mili
oane lei, iar Ia export depă
șirea sarcinilor cu peste 600 000 
lei valută. înainte de termen 
și-a onorat sarcinile Ia export 
și întreprinderea de tricotaje 
„1 Iunie“ din localitate. De la 
Roman ni se semnalează ono
rarea sarcinilor pe primele trei 
luni de către colectivul Fabri
cii de produse ceramice. A- 
vansul cîștigat va permite 
muncitorilor și specialiștilor 
de aici obținerea unei produc
ții suplimentare evaluate Ia 
circa 2,8 milioane lei.

ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI
POLITICE ȘI CULTURII SOCIALISTE

ÎN PAGINA a 2-aAtitudine militantă, revoluționară, 
spirit combativ și exigent — 

trăsături definitorii ale studentului comunist
Plenara Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști 

din Centrul universitar BucureștiExistă o realitate pe care informarea prezentată plenarei lărgite a C.U.A.S.C.-București de tovarășul Vasile Bontaș, președinte al C.U.A.S.C. București, a remarcat-o de la bun început : că în formarea tinerilor ca viitori specialiști se impune preocuparea pentru o cuprindere mai largă a studenților în formele pregătirii politico- ideologice, o extindere a modalităților active de aprofundare a problemelor politice, economice, filosofice, a înțelegerii aspectelor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Statistica însăși, exprimînd modalitățile abordate în această activitate (au fost alese, de pildă, 515 cursuri și își desfășoară activitățile 33 de cercuri teoretice), este edificatoare. Plenara are meritul că a trecut de această statistică, de simpla înșiruire a formelor, investigînd eu discemămînt conținutul. S-a atins deja stadiul în care acțiunile de educație ideologică și politică au început să facă parte integrantă din viața de organizație a asociației studenților în ansamblu, iar munca de propagandă in rindul studenților s-a deplasat către formele de autoeducație ideologică, studenții fiind cei care expun și analizează teoretic, în cadrul organizației, problemele social-poli- tice în concordanță cu profesia 
lor, eu obligațiile ce 1« revin.

O sarcină de mare răspundere a constructorilor de mașini
în livrareaînfăptuirea exemplară a programului de investiții prevăzut pentru acest an ș'i acest cincinal ridică în fața constructorilor de mașini sarcini de o deosebită însemnătate. Este vorba, pe de o parte, de asimilarea și producerea în cel mai scurt timp a majorității utilajelor și instalațiilor ce vor echipa viitoarele obiective ■ industriale, iar pe de altă parte de livrarea acestora cu punctualitate, conform graficelor, pe șantierele de investiții. Insistăm asupra acestui din urmă aspect întrucît este știut numai așa se. creează condiții efective peniru desfășurarea montajului in ordinea și ritmul prevăzute, numai așa se creează premise sigure respectării întocmai a țjU'țpe- nelor de punere in funcțiune. CUM RĂSPUND ACESTUI DEZIDERAT MAJOR FURNIZORII DE UTILA JE ? Iată ce ne relevă in acest sens raidul întreprins recent prin cîteva mari unități constructoare de mașini.
Comenzile onorate 

așteaptă beneficiariiEforturile colectivului de la întreprinderea de mașini grele din București sînt orientate în această perioadă. în mod deosebit, asupra execuției unei noi turbine destinate termocentralei de la Palas-Constanța, al cărei termen de livrare este prevăzut pentru luna august a a- cestui an. „Fără îndoială, ne spune maistrul Lixandru Dumi-

Concludente sînt, în acest sens, experiențele institutelor Politehnic și Agronomic, care au adecvat învățămîntul politic organizat pe grupe, ani, ateliere și secții la problematica e- conomică și politică reieșită din documentele de partid. Pentru a ilustra, totodată, modul în care factorul muncii politico- ideologice devine parte integrantă a vieții de organizație
[lìmba mmm Pavel Apostol

Practica umanismului
revoluționarPrintre prejudecățile — și miturile ideologice — moștenite de la societățile bazate pe dominația intereselor individuale con- fiictuale este și aceea a unei opoziții între aspirațiile subiective, personale și cerințele obiective, generale. Firește, nu vom decreta — ex cathedra — coincidența totală, instantanee a celor două logici: logica cerințelor obiective ale societății față Aspirațiile subiective reprezintă, în fond, opțiuni pentru de individ și- logica aspirațiilor scopuri și obiective pe care per-

GHEORGHE
CUCU

Prin muncă susținută, 
temeinic organizată, 

promptitudine 
utilajelor pe șantiere

trescu. de Ia secția montaj- probe, turbo-agregatul va fi livrat pînă la data înscrisă în contract. După cele 5 turbine de 330 MW expediate la Rogojelu, Turceni și Brăila, am convingerea că toți cei 30 de tineri lăcătuși montori și-au însușit pe deplin cel puțin două _ lucruri : executarea unui montaj de cea mai bună calitate și respectarea strictă a planului de producție al secției“.într-alt sector important al marii întreprinderi stăm de vorbă cu inginerul Virgil Cră- 

este suficient să amintim preocuparea A.S.C. de la Institutul de teatru de a forma actori-ac- tiviști culturali, recurgînd, de pildă, la crearea unul „teatru itinerant“, turneele acestuia propunîndu-și să se constituie
LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a IlI-a)

acestuia din urmă. Dar nici nu vedem rostul credinței într-o opoziție funciară, ireductibilă, definitivă, chiar dacă este evident că între cele două „logici“ — a cerințelor obiective și a aspirațiilor subiective — va exista, totdeauna, o deosebire, o tensiune dialectică, fertilă, creativă, stimulatoare.

soana le consideră esențiale pentru satisfacerea trebuințelor sale materiale și spirituale și, mai ales, pentru propria sa realizare. Ele sînt factori dinamici ai activității sale, îi conferă acesteia o motivație puternică. Se uită, în general, un fapt deosebit de important în această privință. Anume că aspirațiile personale („aș vrea să fiu...“), sco-
(Continuare în pag. a lll-a)

La tabloul

de comandă

al marilor

performanțe
Imaginea unui ta
blou de comandă 
ne-am obișnuit 
s-o asociem, de 
regulă, marilor 
combinate chimi
ce. puternicelor 
centre siderurgice 
ori centralelor e- 
lectrice. Automa
tizarea insă — 
pirghie importan
tă în promovarea 
progresului tehnic, 
in obținerea unor 
înalte producții de 
calitate — pă
trunde tot mai in
tens și in cele
lalte ramuri ale 
economiei națio
nale. Un 
ment — și 
vența de 
surprinsă la Com
binatul de prelu
crare a lemnului 
din Focșani. Din
tre numeroșii 
fruntași tineri, o- 
biectivul fotogra
fic s-a oprit asu
pra operatorului 
Volcu Iancu, in
tr-un moment cind 
urmărește de la 
tabloul de coman
dă încărcarea, 
presarea și des
cărcarea unei noi 
„șarje“ de P.F.L.

argu- 
sec- 
față

ciunescu, șeful secției mecano- sudură.— La începutul lunii trecute am expediat la Combinatul chimic Arad prima coloană de sinteză din acest an. Evenimentul a avut loc cu o lună mai devreme față de termenul planificat. Asta ne-a determinat să. devansăm lucrările și la cea*  de-a doua coloană de sinteză, pe care o vom expedia la Turnu Măgurele, zilele acestea. D.e a- semenea. avem pe linia de montaj o a treia coloană, care și ea, conform graficului de lucrări la zi. va fi livrată înainte de termen Combinatului de îngrășăminte chimice din Tg. Mureș. Ținind cont de aceste ritmuri înalte de producție, primul trimestru din acest an va fi încheiat cu cele mai bune rezultate pentru secția noastră. Majoritatea utilajelor au un avans de 30—35 de zile, iar cele plani-
PAVEL PERF1L

ION CUCU
(Continuare in pag. a IlI-a)

• Carnet plastic : 
REPORTAJE 

ÎN CULOARE
Expoziția artiștilor plas
tici amatori din Capitală 
organizată în pregătirea 
Congresului educației 
politice și culturii so

cialiste 

• Note de lectură : 
„AMINTIRI LITERARE 

DESPRE VECHEA 
MIȘCARE SOCIALISTA“

TRIBUNA TINERILOR 
MUZICIENI
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RITM ÎNALT LA EXECUTAREA

© VranceaCu toate că în județul Vran- cea primăvara incă nu a intrat in drepturi depline, lucrătorii ogoarelor, mecanizatori și cooperatori au trecut la semănatul culturilor din prima urgentă. La acest capitol putem aminti unitățile agricole cooperatiste din Ciorăști, Mihălceni, Bălești și Suraia. unități aflate mai în sudul județului, acolo unde terenul este zvintat. De fapt, in aceste cooperative agricole se află concentrată cea mai mare suprafață cu sfeclă de zahăr — peste 1 000 de hectare —, prevăzută pentru actuala campanie. După cum ne informa tovarășul inginer Ion O. Mocanu, director adjunct al Direcției a- gricole, în actuala campanie la fiecare consiliu intercooperatist a fost repartizat cîte un specialist care, împreună cu cei exis- tenți în unitățile de profil, vor urmări momentul optim al declanșării

ÎNSĂMÎNTĂRILOR
9nul mers al tuturor lucrărilor ce se execută în primăvara aceasta. Dispunînd de o forță mecanică de peste o mie de tractoare și avînd întregul set de mașini în perfectă stare de funcționare se apreciază că în șase zile prielnice culturile din epoca întîi vor fi însămînțate.

© TeleormaoFolosind timpul bun de lucru din ultimele zile, mecanizatorii și cooperatorii din județul Teleorman au reușit să însămîn- țeze 6 500 de hectare cu sfeclă de zahăr, 4 000 hectare cu in pentru ulei, au plantat 1 200 de hectare cu cartofi timpurii, a- suprafețele prevă- începutul acestei primăvară. Datorită priceperii de care
semănatului, ca și bu-

dică exact zute pentru campanii de hărniciei și au dat dovadă lucrătorii ogoarelor teleormănene, la ora actuală au fost semănate și suprafețele cu furaje (lucernă, borceag). Printre unitățile fruntașe în această acțiune se nu-

mără cele din Furculești, Boto- roaga. Contești, Bujoru și Tra- ian. Bunăoară, la cooperativa agricolă de producție din Frumoasa după ce a fost introdusă sub brazdă sămînța de sfeclă de zahăr pe o sută de hectare, in pentru ulei pe 200 hectare, mazăre pe 50 de hectare și alte semințe din diferite soiuri pe suprafețe mai mici, _ . unității au trecut la pregătirea terenului în vederea rii porumbului și florii-soarelui. De fapt această acțiune este în curs de desfășurare în toate u-- nitățile agricole de stat și cooperatiste de pe raza județului. După cum ne informează tovarășul Marin Danciu, președintele Consiliului tineret sătesc din cadrul Comitetului_județean Teleorman sprijinul nerii din trecut la locale depregătirea unui număr de peste 1 700 de motopompiștl.

gospodariiînsămintă-

al U.T.C., venind în viitoarelor recolte, ti- unitățile agricole au amenajarea sistemelor irigații, precum și la

Și zootehnia își

CULTURĂ Note de lectură

Campania de însămînțări, declanșată recent, este continuată în ritm 
intens pe toate ogoarele țării.

Foto s O. PLECAN

află recordurile
in priceperea și pasiunea celor tineri

Amintiri literare despre
vechea mișcare socialistă

asubIn seria „Memorialistică“ Editurii Minerva a apărut, îngrijirea unui pasionat cercetător al mișcării socialiste, Tiberiu Avramescu, o antologie de un deosebit interes : Amintiri literare despre vechea mișcare socialistă (1870—1900). Interesul pentru această carte nu este însă — cum titlul ei ar lăsa să se înțeleagă — numai de ordin literar, ci în aceeași măsură de ordin istoric, etic și politic.Pentru oricine parcurge cele 700 de pagini ale acestei antologii devine limpede că mișcarea socialistă, cu toate că a trebuit să înfrunte nenumărate piedici pe care regimul „democratic“ și „constituțional“ de atunci nu se sfia să i le pună, a influențat totuși puternic prin ideologia ei, prin devotamentul și spiritul de sacrificiu al celor ce-au slujit această ideologie. Volumul de față ne oferă cifre și fapte grăitoare care dovedesc că partea cea hnai luminată a generației care se afirma la finele secolului al XIX-lea în România simțea, Instinctiv,

că progresul istoric era reprezentat d'e „partida“ socialistă.începuturile mișcării socialiste, cum confirmă și multe alte amintiri, s-au caracterizat, așadar, printr-un mare entuziasm, care, demn de remarcat, nu s-a consumat în acte de nonconformism gratuit, ei a stimulat, după 1880. acțiuni de mare anvergură. Printre acestea tatea din sala Sotir și ganda socialistă la sate te cu pasiune și căldură tre numeroși fruntași socialiști.Desigur, volumul mai cuprinde amintiri de o mare importanță istorică despre multe acțiuni organizate de socialiști : activitatea de presă, lupte elec-

activi- propa- evoca- de că-

torale. activitatea parlamentară; organizarea de sindicate, greve, demonstrații ș.a.m.d. Este demn, de reținut și capitolul final (Portrete socialiste) în care sînt prezentate figurile fruntașilor vechii mișcări socialiste.Concepută cu rigurozitate și scrupul științific, beneficiind de un aparat critic bogat (notele explicative rețin în primul rind atenția), antologia lui Tiberiu Avramescu reprezintă o contribuție de prim ordin Ia valorificarea atît de bogatei istorii a mișcării socialiste și muncitorești din România.
ADRIAN ISAC

A,

REPORTAJE IN CULOARE

Tribuna tinerilor muzicieni
LICEUL NR. 1 DIN BUCUREȘTI

La Ionești, ca șl la Vîrful Cîmpului, două localități din Țara de Sus a Moldovei, oamenii continuă să crească vite cu aCe ași dragoste și pasiune moștenite de la Strămoși. Aici, Ștefan cel Mare își avea vestitele herghelii de prăsilă și tot prin aceste locuri creșteau turmele de oi și cirezile Curții de la Suceava. Locuitorii de acum au construit grajduri moderne cu dispozitive mecanice de furajare și adăpare, cu aer condiționat și . luminatoare. Și-au pus toată priceperea lor în prăsirea unor rase de mare productivitate, îngrijirea cit mai bună a animalelor pentru obținerea unor cantități cit mai mari de carne și lapte. în anul care a trecut, de exemplu, colectivul de tineri de la Asociația in.ter- cooperatistă Vîrful Cimpului și-a propus să realizeze, prin în- grășarea și livrarea către stat a tineretului taurin, un beneficiu de 167 000 lei. Datorită eforturilor depuse pentru asigurarea hranei corespunzătoare și la timp a vitelor. îngrijirea aces- • tora, la sfirșitul anului trecut cooperatorii de la Vîrful Cîmpului au obținut un beneficiu suplimentar de peste un milion lei și locul I pe județ în întrecerea socialistă, nul pe primul la export cit și deia realizat.în cadrul complexului crează 54 de oameni din majoritatea sint tineri.
în acest an trimestru, la intern a pla- atit fostluca re Dimi-

heața, înainte de ora 4, tineri sînt deja pregătesc hrana, _ ____animalelor, fac curățenie, grijesc hrana . ______ T_ _______Aproape că nu există timp pentru odihnă. „Rezultatele bune nu se pot obține însă altfel — ne spunea tînărul medic veterinar Dumitru Hîrtescu. Productivitatea muncii realizată de tinerii noștri din asociație este tot atit de mare cit cea realizată de cel mai bun muncitor din oricare uzină sau șantier. Datorită pasiunii cu care muncim aici. în anul trecut s-a redus mortalitatea cu 66,5 la sută, iar în acest an nu am înregistrat nici un fel de accident. Totodată, sporul de greutate prevăzut pentru fiecare cap de vită furajată este depășit în aceste prime trei luni cu citeva sute de kg“.La aceste fapte și rezultate, directorul Asociației intercoo- peratiste Vîrful Cimpului, ing. Gheorghe Cosma, a ținut să a- dauge : „Experiența aceasta a noastră, a tineretului care lucrează în complexul agrozootehnic de aici. înseamnă muncă și pasiune. Pentru că nu s-ar fi putut obține rezultatele de care v-am vorbit fără hărnicia și priceperea cu care muncesc utecistele Maria Bărbat, Viorica Maria Eu- Cio-

. acești în grajduri, o distribuie Invitele, apoi pregătesc pentru prînz și seară.

Ionel. Maria Axinte. Barbălată sau tehnicienii gen Manea și Constantin banu“.

în cealaltă unitate, ferma a- grozootehnică a Cooperativei agricole de producție Vîrful Cîmpului, unitate ce deține numeroase ordine și medalii, diplome pentru rezultatele bune obținute în muncă, în mal multe domenii de activitate, aveam să aflu cuvinte și mai frumoase despre pasiunea și hărnicia tinerilor care muncesc în zootehnie. Este aici o fată, care nu a împlinit încă 21 de ani, Oamenii îi spun „nepoata fermei“. De fapt o cheamă Elena Ste- fancu și de curînd a fost primită în rîndurile membrilor P.b.R. De mică venea la grajduri să-1 ajute pe tatăl ei, tot zootehnist, fruntaș în repetate rînduri. De la el, de fapt, avea să preia nu numai dragostea pentru muncă, pentru creșterea animalelor, dar și echipa. Pentru că, după ce a terminat 8 clase, Elena Stefahcu a venit să muncească la fermă în locul tatălui ei ieșit la pensie. La începutul anului trecut din inițiativa comitetului județean Suceava al U.T.C. și Direcției a- gricole județene a fost lansată „Acțiunea 4 000“, ' acțiune ce-și propunea antrenarea unul număr cit mai mare de tineri pentru obținerea unor producții medii de 4 000 litri lapte pe cap de vacă furajată. La sfirșitul întrecerii cea mai tinără concurentă — Elena Stefancu de la ferma agrozootehnică Ionășeni, avea să ocupe locul I pe județ cu 4 154 litri lapte. Cele 14 vaci

aflate în îngrijirea ei dau șl a- cum cea mai mare producție de lapte din fermă. în acest an comunista Elena Stefancu și-a propus să depășească recordul, obținut în urma muncii bune desfășurate anul trecut, și să obțină de la fiecare vacă furajată peste 4 200 litri de lapte. Pentru aceasta însă o contribuție deosebită și-o vor aduce, după cum ne-a mărturisit tînăra jzootehnistă, și colegii el: operatorul Dumitru Hariga, recunoscut în tot județul Botoșani pentru succesele obținute în cercetarea modului de comportare a unor rase’ de mare productivitate în condițiile de climă și specificul zonei din nordul țării, tinerii îngrijitori Radu Honceru, Constantin Hon- ceru, Constantin Ciubotaru și Ilie A. Huțanu.Rezultat al acestei munci, zootehniștii din comuna Vîrful Cimpului clștigă foarte bine și au zilnic satisfacții deosebite. Anul trecut, numai pentru membrii cooperatori care muncesc în zootehnie la C.A.P. Virful Cimpului au fost acordate premii în valoare de peste 400 000 lei. „La noi în comună, ne spunea Ion Moroșanu, președintele Cooperativei agricole de producție, se muncește la fel ca în industrie și se cîș- tigă tot atît de bine. Oamenii tineri și vîrstnici sînt harnici și cu dragoste față de muncă, față de satul lor. Anul acesta avem asigurate toate condițiile să luăm iarăși premiul întîi pe județ șl poate, și mai departe in întrecerea socialistă“.
NICOLAE MILITARU

Remarcabila bogăție de talente ridicate din rîndul tinerei noastre generații de muzicieni se oglindește în numărul cres- cînd de manifestări artistice menite să ilustreze această îmbucurătoare dezvoltare. „Tribuna tinerilor soliști“, „După a- miezele muzicale ale tineretului“, „Ateneul tineretului“ — iată' titluri întîlnite frecvent pe afișele Capitalei și care ne promit de fiecare dată revelarea unor noi nume promițătoare, de multe ori premergînd o apropiată consacrare. Toate acestea sînt rezultatul progreselor substanțiale realizate de învăță- mîntul muzical de toate gradele.Am urmărit cu Interes susținut recentul concert dat în cadrul „Tribunei tinerilor muzicieni" de cîțiva dintre elevii instrumentiști ai Liceului de muzică nr. 1 din București, acom- paniați do orchestra simfonică a școlii, dirijată de profesorul Constantin Petrovici. Liceul nr. 1 și-a cucerit, de-a lungul anilor, renumele unei instituții de învățămînt artistic de remarcabilă seriozitate, mulți dintre e- levii școlii devenind reprezentanți de frunte ai vieții noastre muzicale.Mărturisim dintru început că cea mai deplină satisfacție artistică am resimțit-o în timpul audierii Concertului nr. 2 pentru flaut și orchestră de Wolf- gang Amadeus Mozart (K.V. 314) oferite cu participarea solistică a Elenei Cornelia Ghiță (din clasa profesorului Virgil Opri- țoiu). Am aflat in cîntul ei o sumă de însușiri muzicale de ' prim ordin : acuratețe a intonației și frumusețe sonoră, un simț deosebit al arcuirii frazelor, o intuire exactă a finelor inflexiuni de mișcare și culoare menite să împrumute viață autentică desfășurării firului lucrării.O bună pregătire profesională, o anume puritate și un respect față de capodopera interpretată a arătat și pianista Camelia

Cojocaru (din clasa profesoarei Viorica Marinescu) în redarea Concertului nr. 26 în Re major (K.V. 537) de Mozart, una din lucrările cele mai dificile din punct de vedere tehnic ale ciclului concertant dedicat de marele compozitor instrumentuț lui respectiv. Cu toată bogăția țesăturii de virtuozitate, solista a reliefat esența muzicală a partiturii — de pildă în linia de nobilă simplitate a mișcării lente —, dovedind bun gust și decență interiorizată în atitudinea față de muzică.Florin Paul (clasa profesoarei Elisabeta Temescu-Ciomu) este printre tinerii violoniști ai școlii ce și-au cucerit de pe acum o oarecare notorietate și popularitate. Concertul nr. 4 în Re major (K.V. 218) de Mozart a fost parcurs cu naturalețe și cursivitate ; Florin Paul dovedește o înzestrare instrumentală și muzicală atrăgătoare, certe daruri solistice. Mărturisim însă că, dată fiind o oarecare faimă ddbîndită anterior, ne-am fi așteptat la mai individualizată interpretative, sentimentului.Ultima solistă a pianista Sanda Chiriacescu (clasa profesoarei Zoe Popescu), care a interpretat Concertul în la minor de Grieg. Atacul primei fraze a Concertului a vădit dintru început o anume substanțialitate a tonului, pe care și-a păstrat-o de-a lungul desfășurării lucrării, ca și o înțelegere a patetismului sau căldurii lirice ce caracterizează paginile popularei creații a romanticului maestru norvegian. Sanda Chiriacescu n-a putut face față însă întotdeauna dificultăților tehnice ale textului.In genere, a fost re seară muzicală, tinerii interpreți încă de învățat.

fața realității,

mult a ca ca valoare contribuției adîncime aserii a fost

o atrăgătoa- din care toți au, firește,
ALFRED HOFFMAN

Tinerii isi doreau o excursie

eventuale-a-prefesioniș- CARNET PLASTIC

Artiștii plastici amatori din ■ Capitală sînt prezenți înt>r-o amplă expoziție de pictură, sculptură, grafică și arte decorative. Expoziția, ca și atîtea altele, anterioare, argumentează o mai veche constatare: artistul plastic amator se împlinește pe sine, e original numai într-o artă- Izvorîtă din observație strictă, numai într-o artă care nu așază nici un fel de preconcepție între sufletul său și spectacolul vieții. In amatorul uităle ticuri Ie tilor, sub a căror seducție stă, nehotărît, în- tr-un moment sau altul. De aceea și spu- 1 nem că amatorul nu tratează motive, ci subiecte. Arta lui este un permanent decupaj al vieții cotidiene, o permanentă poetizare a detaliului tulburător, suculent Artă, pentru amator, este mult decît un simplu hobby (de care te desparți plictisit, odată și odată, pentru a te logodi apoi cu altul). Ca necreator vezi în peregrinările zilnice atît cît „văd“ și. obișnuințele tale. Ca artist, vpzi pentru, „prima oară“ ., ceea ce știai dintotdeauna.Ori de cîte ori zăbovim în fața lucrărilor lor ne interesează poate mai puțin cum spun lucrurile, ci — mai degrabă — ce spun, ce văci, ce descriu. Iar din ■ cum spun, luăm cu mai mult interes în seamă tonul decît tehnica, rezolvarea plastică. Ce ne întîmpină. deci, în expoziție? Șantiere, blocuri noi, secții ale uzinelor, grădini, chioșcuri cu ziare, străzi cu circulație intensă, tineri la muncă patriotică, portrete de prieteni și ale propriei familii, flori „sădite“ cu delicatețe în glastre modeste, parcuri pline de copii... Ne uităm fascinați la această „enumerare“, la acest migălos și total inventar al lumină caldă, învăluie fiecare cat. O bucurie < din fiecare cu răbdare de ceasornicar. Am putea spune: iată cum ne văd

Expoziția artiștilor 
plastici amatori din 
Capitală organizată 

în pregătirea Congresului 
educației politice și culturii 

socialiste*)

sau umoristic, mai

orașului. O strălucitoare ! colț evo- calmă iradiază detaliu, caligrafiat

Kl!r<- - aas1

- ÿW

niște organizatori i-au purtat
din circiumă în circiumă !

s-a convinsce
toți cei înscriși

încă o pe listă

Un tradițional schimb 
de experiență al tinerilor 
cercetători din unitățile 
Ministerului Construcțiilor 

IndustrialeIeri s-a deschis cea de-â iV-a ediție a ..Schimbului de experiență al tinerelor cadre din învățămînt, cercetare și producție“ ce își desfășoară lucrările la I.N.C.E.R.C.- București, ediție organizată de comitetul U.T.C. al Institutului. de cercetări in construcții și economia construcțiilor, în zilele de 25—27 martie 1976.Cu această ocazie vor fi prezentate 77 de comunicări științifice de către tinere cadre științifice din întreaga țară, din cadrul Ministerului Construcțiilor Industriale. Un program de lucrări bogat și variat, atît ca tematică, cit și ca insolit, însoțit de proiecții de filme și diapozitive, cît și de vizitarea laboratoarelor I.N.C.E.R.C., dau un caracter inedit și eficient acestui schimb de experiență, care urmărește valorificarea optimă a capacității creatoare și stimularea inițiativei ute- ciste in scopul asigurării înfăptuirii exemplare a sarcinilor cincinalului revoluției tehnico-științifice.
M. N. FLORIAN

COOPERATIVA DESERVIREA 
CASA DE COMENZI

EXECUTĂ INTERMEDIERI PENTRU VlNZARI-CUM- 
PĂRĂRI DE CASE, APARTAMENTE, GARSONIERE — 
PRIN UNITATEA SA, din București str. Mendeleev, Nr. 
ii (Piața Romană).

Telefon : 12 96 87.
Orele 10—18.

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI AUTO ILFOV 
cu sediul în București, Piața Gării Filaret nr. 1, secto

rul 5, încadrează :pentru centralul întreprinderii :
— șef birou financiar
— revizor contabil principalpentru autobaza 3 călători din București :
— șef birou exploatarepentru autobaza din comuna Chiajna, satul Dudu și pentru autobaza din orașul Oltenița :
— șefi contabilipentru autobaza din orașul Urziceni 1
— subinginer

De asemenea, mai încadrează pentru autobaza 3 călător) 
și autobaza Filaret, ambele cu sediul in București, pre
cum și pentru autobaza din comuna Chiajna, satul Dudu, 
următoarele categorii de personal :

— șoferi pentru autobuze și autocamioane
— lăcătuși montatori de agrdgate energetice și de trans

port auto
— taxatori autobuze — traseu preorășenesc
— primitori-distribuitori.
încadrarea se face conform prevederilor Legii 12/1971. 
Relații suplimentare pot fi obținute Ia sediul întreprin

derii sau la telefon 23 14 33.

După 
dată că .... .. . .
se află la locurile lor, că în au
tobuz au fost aduse magnetofo
nul, aparatul de fotografiat și 
nelipsita 
inginerul 
cretarril 
proiectări 
de rețele 
cut semn 
că. Pină 
din munții țtetezat, drumul era 
lung, așa că trebuiau să se gră
bească dacă voiau sd ajungă 
înainte de lăsatul întunericului.

Au hotărît, așadar, să renunțe 
la toate opririle planificate an
terior — rezervația cu zimbri 
din pădurea Slivuț, punctul mu
zeistic din Hațeg, amfiteatrul ți 
muzeul de antichități romane 
de la Sarmizegetusa etc. — cu 
excepția celei de la hanul 
„Bucura", cerută cu insistență 
de toți participanții. La aburii 
calzi, înșelători ai coniacului, șe
derea s-a prelungit pină cind a- 
fară se întunecase de-a binelea. 
Atunci s-au ridicat grăbiți și au 
plecat mai departe, străbătînd 
restul drumului intr-un' mod 
cum nu se poate mai „plăcut“, 
cu glume piperate și cîntece 
obscene.

Ajunși la cabană și-au trans
portat repede bagajele in ca
mere, apoi, la fel de rapid, au 
luat loc în sala de mese, conti- 
nuînd ceea ce începuseră la ha
nul „Bucura“. Sticlele se perin
dau grăbite de la o masă la alta, 
paharele erau ciocnite cu putere, 
îmbrățișările se țineau lanț in
tr-o duioasă armonie. Iar mag
netofonul cînta tare, tot mal 
tare.

La ora închiderii se ajunsese 
în faza a treia a chefului, cind 
vorbesc toți și nu mai ascultă 
mei unul. Văzîndu-l pe caba
nier, clienții au devenit dintr-o 
dată nervoși, puși pe harță. 
Mincarea, consumată cu _ vreo 
două ore înainte, „era lipsită de 
gust", sticlele cu băuturi „au 
fost ținute în ploaie", iar came
rele erau „reci și neospitaliere“. 
Noroc că știindu-le năravul (ît 
avea ca oaspeți pentru a treia 
sau a patra oară), șeful cabanei își luase la timp tălpășița.

lanternă de buzunar, 
Viorel Văideanu, se- 

organizației U.T.C, 
de la Întreprinderea 
electrice Deva, a fă- 
șoferului să porneas- 

la cabana „Pietrele",

Neavind cu cine se certa, ex
cursioniștii au hotărit să-și as
tâmpere năduful în... suc pro
priu. . Umblind cu lanterna a- 
prinsă de la pat la pat pentru a 
vedea cum s-au constituit... cu
plurile (dormitoarele erau co
mune !), geologul Eduard Chi
tic, divorțat și fost utecist eu 
vreo 10 ani în urmă, a dat, spre 
nenorocul lui, peste tînărul 
Radu Gorga, încadrat la proiec
tări cu numai o zi in urmă,

Anomalii in activitatea 
unei agenții județene de 

turism pentru tineret

care, necunoscîndu-și șeful, l-a 
luat, nici una, nici două, la 
pumni. Au sărit alții să-i des
partă, îscîndu-se o hărmălaie 
generală, in care fiecare dădea 
in cine apuca. Din cameră, în
căierarea s-a extins in hol, a- 
poi în zona din jurul cabanei 
unde s-a desfășurat in voie, de
oarece n-au putut interveni nici 
stelele de pe cer ți nici brazii 
din preajmă... După asta, fără a 
mai folosi aparatul de fotogra
fiat, turiștii au luat-o pe jos 
spre casă, care cum a putut.

Am descris cu lux de amănun
te odiseea prilejuită de excursia 
la cabana „Pietrele", organizată 
prin agenția județeană B.T.T. 
de către uteciștii d'e la I.R.E. 
Deva, pentru a arăta, de fapt, 
„cum nu trebuie să se desfă
șoare o asemenea acțiune". Vi
zita nu a fost nici reconfortantă 
ți nici nu s-a soldat cu vreun 
cîștig educativ, rezumîndu-se la 

■ o simplă deplasare de la o cir
ciumă la alta. Sub paravanul ei, 
organizatorii au pus la cale 
(pentru a cita oară ?) chefuri de
șănțate, au întreținut și favori
zat relații imorale, care în oraș 
n-aveau teren de manifestare. 
Este întâmplătoare atracția pe 
care o au pentru cabana „Pie
trele" ? Nicidecum. Deși ar pu
tea merge și în altă parte, el 
preferi să vină aici pentru ci

este singurul loc unde li se pun 
la dispoziție... dormitoare co- 
mune(t). Dacă încercăm să ve
dem cine sînt abonații acestor 
excursii, întilnim indivizi cu o 
ținută ți comportare necores
punzătoare, cu familii dezmem
brate care, culmea, nici nu lu
crează în întreprinderea amin
tită ! Din această cauză tinerii 
serioși, care au creat și mențin 
faima I.R.E. Deva, refuză să par
ticipe la aceste excursii care, în 
loc să le lase amintiri plăbute, 
să le îmbogățească cunoștințele, 
se termină ca cea pe care am 
relatat-o mai sus.

Credeam că cei vinovați pen
tru modul defectuos în care a 
fost organizată această excursie 
vor fi trași la răspundere. Ne-am 
înșelat. Conducerea administra
tivă a tăcut chitic ca și... Eduard 
Chitic, care nu voia, în ruptul 
capului, să se afle cine i-a dă
ruit umflăturile. Comitetul sin
dical s-a făcut și el că plouă, 
iar secretara comitetului U.T.C. 
pe întreprindere — inginera 
Ioana Rob — deși aflase tot ce 
se întîmplase, a preferat să nu-l 
supere pe fostul și actualul ei 
coleg, ing. Văideanu.

Le-am recomanda, totuși, uțe- 
ciștilor de la I.R.E. Deva să în
treprindă o excursie la Combi
natul siderurgic Hunedoara, Ter
mocentrala Mintia, Întreprinde
rea de materiale de construcții 
Bîrcea sau la oricare altă în
treprindere din județ, pentru a 
vedea, cum reușesc organizațiile 
U.T.C. de aici să imprime fie- 
tărei acțiuni turistice nu numai 
atractivitate și farmec, ci și un 
profund conținut educativ-for- 
mativ. La alegerea traseului, a- 
cestea nu numără însă circiu- 
mile de pe drum, ci vestigiile 
istorice și de cultură, monu
mentele naturii, muzeele și ca
sele memoriale, uzinele ți fa
bricile, marile șantiere, care vor
besc despre eroismul, abnegația, 
dăruirea și spiritul de sacrifi
ciu ale acestui .popor, despre cul
tura sa milenară, despre hărni
cia ți aptitudinile sale construc
tive care-l propulsează printre 
cele mai respectate națiuni ale 
lumii.

ALEX, BALGRADEAN

artiștii amatori, iată ambianța în care ne plasează. Am putea însă spune mai exact: lată cum ne vedem noi înșine, noi, mai puțin grăbiți și sofisticați, noi, care ne trăim viața aici și nu în altă parte, noi care trăim și muncim în acest oraș. Pentru că subiectele de muncă sînt transcrise de oameni care muncesc sau au muncit o viață întreagă, adevărate note dintr-un jurnal personal, pentru că subiectele „vieții de după amiază" sînt însăși viața noastră de după amiază. S-a spus despre amatori că sînt „pictori de duminică“. Așa cum îi vedem sînt Încă pictori pentru toate zilele săp- tămînii, nu hu- mai prin, consecvența cu care creează, ci și prin panorama veridică a existenței transfigurate în artă.Artiștii amatori drept dar lipsiți de obsesia senzaționalului. Artiștii amatori nu prea folosesc simboluri. „Fraza“ lor e scurtă, limpede, orală, uneori argotică. Nu țin discursuri, ci discută. Iar discuția, remarci, urmează albia unui curs general, în care rile sînt replici vii, de savoare și tilc. Există, lecție, o lecție de natură lă la care se cuvine a medita. Lumea este atit de mare sau de mică, pe cît o putem concepe noi. Este atît de interesantă și semnificativă, pe cit o putem face noi înșine. Arta poate cuprinde în cele mai mici detalii universul cotidian. în măsura în care noi ne identificăm, ca experiență spirituală, cu el. Nn uităm Ia gravuri, sculpturi, la obiectele de artă decorativă. Materiale puține, nepretențioase. Dimensiuni pe măsura locuinței. Prezențe discrete, în care modestia omului se dezvăluie întreagă.

ne apar reporteri, reporteri

con- lucră- pline aici, o mora-

C. R. CONSTANTINESCU*) Expoziția de pictură, sculptură, grafică și arte decorative / deschisă în sălile de expoziție ale Teatrului național din Bucu- , rești (str. Tudor Arghezi nr. 2).
ÎNTREPRINDEREA DE PROSPECȚIUNI GEOLOGICE 

ȘI GEOFIZICE PENTRU HIDROCARBURI,

telefon 67 40 95/127 cu sediul în București, Str. Coralilor 
nr. 20, sector 8 (capătul tramvaiului 24 — Cartierul Dă- 
măroaia).

încadrează prin concurs contabil șef de secție și econo
mist în specialitatea contabilitate cu respectarea legii nr. 
12/1971.

Conducători auto pentru secțiile de teren din țară, cu 
stagiul militar satisfăcut, posesori ai gradelor B și C și 
minimum 2 ani vechime Ia volan. Condiții de retribuire 
conform legii nr. 57/1974, cu spor de șantier și cazare.

Încadrează prin concurs jurisconsult principal, cu res
pectarea legii nr. 12/1971.

LA 28 MARTIE 1976
0 NOUÀ TRAGERE LOTO 2 !

L©T©

După o formulă tehnică, atractivă
Mai multe variante - 
mai multe șanse de cîștig.

Agențiile Loto-Pronosport vă așteaptă I

I
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KJVRlTELEGRAMĂPreședintele Republicii Socialiste România, N I C O L A E CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Populare Bangladesh, ABU SADAT MOHAMMED SAYEM, următoarea telegramă :Ziua națională ,a Republicii Populare Bangladesh îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român, al guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai călduroase felicitări, sănătate și fericire personală, bunăstare si prosperitate pentru poporul prieten al Republicii Populare Bangladesh.Sint convins că relațiile prietenești existente între țările noastre vor continua să se dezvolte in interesul popoarelor noastre, al păcii și colaborării internaționale.
ÎNTÎLN8RETovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, Constantin Băbălău, membru al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., s-au întilnit joi cu delegația Uniunii Naționale a Forțelor Populare din Maroc, condusă de Abdallah Ibrahim, secretarul general al partidului, care face o vizită în țara noastră.Cu acest prilej, s-a efectuat un schimb de Informații privind activitatea celor două partide și au fost abordate unele aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și probleme ale vieții politice internaționale.
SOSIRIDelegația Partidului Comunist Român, formată din tovarășii Virgil Trofin, membru al Comi-
CRONICA U.T.C.Ieri a părăsit Capitala o delegație a Uniunii Tineretului Comunist, condusă de tovarășul Valentin Gheorghe Bubu, membru supleant al Biroului C.C. al U.T.C., care va participa Ia lucrările Congresului Tinerilor Socialiști ai Partidului Social-Democrat din R. F. Germania.

PRACTICA UMANISMULUI REVOLUȚIONAR
(Urmare din pag. I)purile și obiectivele respective sint proiectate de individ în viața socială. Societatea reprezintă domeniile de realizare a aspirațiilor individuale. în măsura în care înfăptuirea năzuințelor și aspirațiile individuale este incompatibilă cu normele și principiile constitutive ale societății, deci nu se poate acorda, armoniza cu acestea,, apare contradicția dintre aspirații subiective și cerințe obiective.Această incompatibilitate poate fi radicală și atunci putem vorbi despre excluderea reciprocă, opoziția sau antagonismul dintre aspirații și cerințe, poate fi, însă, o neconcordanță parțială sau temporară.Simplul fapt al existenței unei incompatibilități intre logica aspirațiilor personale și cea a cerințelor sociale nu spune încă nimic despre semnificația acesteia pentru destinul individului și al colectivității.în această situație, contradicțiile dintre aspirații personale și cerințe sociale pot avea următoarele cauze:(1) Aspirațiile personale ajung în contradicție cu cerințele sociale deoarece individul, a) nu-și evaluează în mod realist posibilitățile sale personale, sau, b) nu evaluează judicios realitatea socială în care trăiește.(2) Cerințele societății sînt de așa natură îneît nu permit realizarea aspirațiilor personale ale unora sau altora dintre membrii săi.De aici, urmează că individul trebuie să dispună de o înțelegere adecvată, de o conștientizare corespunzătoare atît a capacităților și aptitudinilor sale, cit și a posibilităților reale pe care societatea le oferă. în situațiile de acest fel, de obicei,

Prin muncă
susținută

(Urmare din pag. I)ficate pentru producția trimestrului II se află deja într-un Stadiu avansat de montaj.Dacă în ce privește colectivul întreprinderii de mașini grele este elocvent efortul permanent pentru grăbirea executării și livrării utilajelor pe șantiere, nu același lucru se poate spune și despre cei direct interesați în finalizarea cît mai grabnică a obiectivelor de investiții. Este cazul să amintim în această privință lipsa de promptitudine a unor beneficiari — combinatele de lianți și azbociment din Cîm- pulung Muscel și Turda — în ridicarea utilajelor deja terminate care acum blochează halele de producție. Cu atît mai inexplicabilă ni se pare o asemenea situație, cu cit pe comenzile acestor beneficiari este înscris cu litere mari imperativul „URGENT»* * 1

• ÎN TURUL DOI al turneului internațional de tenis de la Palm Springs (California), jucătorul român [lie N&stase l-a întrecut cu 6—4, 4—6, 6—4 pe Haroon Rahim (Pakistan). Australianul John Newcombe a dispus cu 5—7, 6—3, 6—2 de compatriotul său Kim Warwick, iar campionul suedez Björn Borg a ciștigat cu 6—0, 6—4 partida susținută cu Ion Țiriac.
• DUPĂ DISPUTAREA A CINCI ETAPE, în clasamentul campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa B), competiție care se desfășoară în Elveția, pe primul loc se află formația Elveției — 8 puncte, urmată de echipele României — 7 puncte, Iugoslaviei — 6 puncte (golaveraj 28—19), Japoniei — 6 puncte (18— 15), Italiei — 5 puncte, Norvegiei — 4 puncte (16—15), Olandei — 4 puncte (12—22) și Bulgariei — zero puncte.în ultimele douăale etapei a 5-a, disputate joi seara, echipa Norvegiei a obținut o victorie (mai cu 7—3 (1—1, fața Elveției, ta Japoniei3—2 (1—0, 1—1, 1—1) formația Iugoslaviei.Astăzi, în orașul Bici, e- chipa României va intilni reprezentativa Elveției.• LA „MADISON SQUAREGARDEN“ .............................vor desfășura • 27 și 29 martie pentru „Cupa competiție internațională de gimnastică organizată cu prilejul aniversării bicentenarului independenței S.U.A.La acest concurs, România va fi reprezentată de multipla campioană europeană Nadia Comăneci și de Dan Grecu, campion mondial In proba de inele.• LA 31 MARTIE, va Începe la Budapesta tradiționalul turneu internațional de box organizat de clubul spor-

(Urmare din pag. I)ca un for propagandistic, precum și exemplul A.S.C. de la Arhitectură care, sesizînd unele fenomene de individualism din viața unor colective, și-au propus să realizeze prin activitatea de organizație o educație care să închege adevărate echipe comuniste.Crearea unei conexiuni Intre procesul de învățămînt, între vasta întreprindere ce șe realizează de Integrare ă învățămîntului cu cercetarea și producția și activitatea politică, educarea prin muncă și pentru muncă purtînd o puternică amprentă politică, au făcut posibilă o altfel de analiză a procentelor de promovați și nepromovați, de note bune și foarte bune, de hote mediocre, deci a atitudinii față de învățătură. Din acest punct de vedere, considerăm de bun augur că unul dintre vorbitori (Cătălin Dumi- triu, Politehnică) face responsabile organizațiile comuniste ale studenților din facultăți pentru faptul că în fiecare an promoțiile de absolvenți nu-i totalizează pe toți tinerii care au început studenția, că există un număr apreciabil de studenți care își fac studiile într-un număr mai mare de ani decît cel stabilit, păgubind societatea de aportul lor în producție, ca specialiști. Este, neîndoielnic, pozitiv, se sublinia în conferință, că studenții refractari muncii și comportamentului demn primesc sancțiuni — pînă la sancțiunile maxime. Criticile din plenară la adresa A.S.C. au fost însă justificate întrucît prea ușor se ajunge la sancțiuni, fără a se folosi înainte întreaga gamă de mijloace ale muncii politico- educative, fără ca organizația studenților să se implice angajat în crearea climatului de combativitate, de critică, a spiritului de îtitrajutorare. Surprinzător este faptul că, hu de puține ori, măsurile de sancționare vin din partea organelor de învățămînt, fiind doar înregistrate de A.S.C., în loc ca, în primul rînd, organizația să intervină prompt, cu exigență.în acest mod analitic, incisiv 
șl activ, înlocuind constatarea și înregistrarea de fapte prin căutarea cu precădere a soluțiilor practice, s-a desfășurat

Avansuri substanțiale 
față de graficele 

de execuțieBeneficiarii producției realizate de întreprinderea mecanică de utilaj chimic București se ridică la peste 140. Aceste condiții impun, pe lingă realizarea principalilor indicatori ai planului de producție, o urmărire exemplară a graficelor de livrări, în deplină concordanță cu termenele dc punere în funcțiune a obiectivelor, pentru crearea timpului necesar montajului. Din discuția pe care am a- vut-o cu tovarășul Theodor Popa, dhes’.Grul tehnle al Intra*  

tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., și Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., care a participat la lucrările Congresului Partidului Comunist German, s-a înapoiat joi după-amiază din R. F. Germania.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Pană, membru, al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și Vasile Șandru. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
★Joi după-amiază a sosit la București generalul locotenent Luis Arias Graziani, ministrul comerțului din Republica Peru, care conduce delegația țării sale la lucrările celei de-a II-a sesiuni a Comisiei mixte româno- peruane.Pe aeroportul Otopenl. oaspetele a fost întîmpinat de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.

Cenaclul
In zilele de sîmbătă 27 martie orele 17 și duminică 28 mar*  

tie orele 16 se va desfășura in primă ediție
FESTIVALUL DE PRIMĂVARA FLACĂRA 1976,

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

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

lămurirea individului de către el însuși și de către colectivitățile în care trăiește face cu putință depășirea contradicției.Mai gravă este, însă, alternativa a doua: cînd cerințele societății sînt de așa natură incit interzic satisfacerea unor aspirații legitime, deci realiste, echitabile, ale individului. Aceasta este situația caracteristică pentru societățile în care domnesc relații de exploatare, asuprire, datorită cărora accesul individului la bunurile și serviciile la care aspiră — spre a se considera satisfăcut în aspirațiile sale și realizat în toate valențele personalității sale — este împiedicat prin bariere de clasă, în aceste cazuri, conflictul dintre aspirațiile personale și cerințele sociale se poate „rezolva“ în două modalități: fie pe calea adaptării la exploatare, cu încercarea de a pătrunde în rîn- durile claselor privilegiate (ceea ce niciodată nu este realizabil pentru masa celor exploatați , și asupriți), fie pe calea revoluționară a luptei împotriva exploatării și asupririi, adaptînd cerințele sociale la aspirațiile personale generalizate ale celor aflați în afara grupărilor privilegiate. Sau, ceea ce este adeseori un fenomen caracteristic societăților capitaliste actuale, — în imposibilitatea de a pătrunde în clasa stăpînitoare și, totodată. încă inapt de a i se opune prin adoptarea unei poziții Revoluționare — individul rămî- ne prins și Se epuizează în conflictul permanentizat dintre aspirațiile sale și cerințele sociale injuste.Această situație se schimbă fundamental în condițiile socialismului, unde, în principiu realizarea cerințelor sociale, obiective, se sprijină și își trage substanța din împlinirea aspirațiilor 

prinderii, am aflat că principala preocupare a colectivului de aici o constituie respectarea întocmai a graficelor de livrări, pentru a nu periclita cu nici o zi punerea în funcțiune a noilor obiective. „Activitatea de producție a fost organizată de așa manieră — ne spune tovarășul director — îneît pentru obiectivele ce trebuie să fie puse în funcțiune în acest an utilajele să fie livrate în devans față de plan. De exemplu, chiar dacă au fost încheiate contracte pentru a doua jumătate a anului, echipamentele vor fi livrate în primul semestru“.Situația existentă în momentul de față este o concretizare a acestor preocupări. Cu toate că termenul contractual de livrare a celor 20.5 tone echipamente pentru C.F.S. Iași era prevăzut pentru luna iunie, predările s-au efectuat chiar în primele luni ale anului. Tot în această perioadă au fost livrate către C.C. Victoria cele 61,6 tone echipamente, cu un devans de cinci luni : pentru C.I.A. Piatra Neamț și Trustul I.M.T. Montaj Iași a- vansul de livrare este de opt luni. O atenție deosebită a fost acordată contractelor de export, planul pe primul trimestru al anului, după calculele estimative, încheindu-se cu substanțiale depășiri. Aceste realizări ap ca suport, pe lingă munca harnicului colectiv, o atentă urmărire a diferitelor stadii de execuție, efectuate pe baza unui „program director“, cuprinzînd perioadele de > pregătire, lansare și predare a producției, în concordantă cu termenele de livrare. i

Tn aceeași zi a avut loc, la Palatul din Piața Victoriei, ședința de deschidere a lucrărilor celei de-a II-a sesiuni a Comisiei mixte româno-peruane, care va analiza modul în care s-au desfășurat schimburile comerciale și cooperarea economică și tehnică între Republica Socialistă România și Republica Peru. Totodată, vor fi dezbătute unele măsuri menite să conducă la dezvoltarea și întărirea relațiilor economice bilaterale.La lucrările sesiunii participă ambasadorul României la Lima, Ion Comănescu, și ambasadorul Republicii Peru Ia București, Enrique E. Laroza.
PLECAREDelegația Consiliului Național al Frontului Patriei din R. P. Bulgaria, condusă de Laliu Gan- cev, secretar, care a întreprins o vizită în tara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a părăsit joi dimineață Capitala.La plecare, delegația bulgară a fost salutată de Corneliu Mă- nescu, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S.. de activiști ai Frontului Unității Socialiste.
SIMPOZIONCentenarul Războiului independenței de stat a României, eveniment ce prilejuiește, încă din acest an, o serie de manifestări omagiale, a constituit problematica ' unui simpozion care a avut loc, joi. la Sala mică a Palatului din Capitală. Manifestarea a fost organizată de Universitatea populară București, în colaborare cu Institutul de studii istorice și social-poli- tice de pe lingă C.C. al P.C.R. și Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România.
Flacăra

personale, obiective. în acest caz, nu există o incompatibili
tate de esență între cerințele sociale ale tuturora și aspirațiile personale ale fiecăruia. Bineînțeles, dacă fiecare ajunge la nivelul de conștiință care-i permite o evaluare realistă a temeiului propriilor sale aspirații. Căci spre a realiza echitatea socialistă — accesul tuturora la rezultatele progresului social, în raport cu calitatea și cantitatea contribuției la obținerea acestora — activitatea socială globală trebuie să atingă o asemenea eficiență socială (nu numai economică) ce nu poate fi realizată, practic, decît prin valorificarea deplină a resurselor fizice, intelectuale, morale, spirituale ale fiecăruia — domeniu privilegiat al înfăptuirii aspirațiilor personale.Cind vorbim de aspirații personale, avem in vedere, de bună seamă, acele intenții, dorințe, scopuri și obiective ce privesc realizarea persoanei, ca un tot. Nu putem cuprinde aici pretenții lipsite de rațiune umană și socială, de afirmare în detrimentul altora, de căpătuire pe seama colectivității, de dorința de a se bucura de privilegii, avantaje, situații de monopol în dauna celorlalți și a tuturor. Asemenea apetituri antisocialis- te — și antisociale — sînt și ră- mîn incompatibile cu cerințele obiective ale progresului în socialism.în schimb, cerințele subiective izvorite din aspirația de a se realiza ca personalitate constituită în acord1 cu exigențele umanismului revoluționar sînt, principial, concordante cu cerințele sociale, obiective.Firește, trebuie să facem în legătură cu afirmarea unității dintre aspirațiile personale și cerințele sociale, în societatea socialistă, două precizări, nu lipsite de importanță. Prima, se referă la un aspect obiectiv al problemei. Este vorba de faptul că realizarea principiilor și crite-

„La voia intîmplării" nu e un 
mod de a trăi în colectiv

sponr»șponȚ
SEZONUL CICLIST INTERNATIONAL 

IA ÎNCEPUI DE DRUM„La noi se construiește foarte mult — nâ spune tovarășul Constantin Olteanu, prim secretar al Comitetului orășenesc Slobozia al U.T.C. Dintr-un tîrg anost, la drept vorbind cu mai multe caracteristici de sat decit de oraș, Slobozia a devenit un centru puternic dezvoltat și pe plan edilitar. Avem deci și un mare număr de blocuri de locuințe, ceea ce face ca tinerilor care solicită un loc intr-un cămin pentru nefamiliști să li se ofere mult mai mult : o garsonieră. în ultimii patru ani au fost repartizate tinerilor necăsătorlți peste 600 garsoniere, iar în prezent sint în construcție alte 250, în care, viitorii locatari se vor muta in următoarele cîteva luni. Pentru că tot a venit vorba de rezolvarea cererilor pentru locuință, notați și faptul că tinerilor familiști care se stabilesc în Slobozia li se repartizează apartamente în cel mult două luni de la data încadrării în producție, cu precizarea că absolvenții învățămîntului superior primesc locuință imediat. Ritmul acestor repartizări ? Cîte 350—400 pe an".Amintim că la Slobozia mal există și citeva cămine : unul pentru tinerii de la Combinatul de îngrășăminte azotoase și altele două, în organizarea de șantier, pentru muncitorii întreprinderii de construcții montaj Ialomița. în construcție se mai află, de asemenea, două cămine pentru tinerele de la Filatura de bumbac. Vizitlnd căminele în folosință, facem o primă constatare : în timp ce la Slobozia există atîtea preocupări pentru a se oferi tinerilor mai ales garsoniere și apartamente, . viața căminiștilor, aici, „la ei acasă“, nu se desfășoară cum ar trebui.Ne aflăm la căminul tinerilor de la Combinatul de îngrășăminte azotoase. Pereți murdari. Tencuială căzută. Mozaic spart. Miros puternic de țuică. Cineva, care nu se mai putea ține pe picioare, a scăpat o sticlă pe mozaicul holului de la etajul I. Situația nu e necunoscută de comitetul U.T.C. pe intreprin- 

riilor echității socialiste nu depind numai de dorința noastră de a le traduce în viață, ci și de nivelul dezvoltării economice, de productivitatea socială a muncii, de structura economiei naționale. Orice discuție asupra raportului dialectic dintre aspirații subiective și cerințe obiective rămine pură speculație dacă nu pornește de la o asemenea abordare marxistă, con- cret-istorică, realistă. Cea de-a doua precizare are în vedere nivelul de conștientizare a aspirațiilor personale și a cerințelor sociale. După cum cerințele sociale nu pot fi confundate cu interpretarea subiectivă ce li se dă de către unul sau altul dintre noi, ci trebuie concepute la nivelul înțelegerii științifice a sistemului cerințelor obiective ale dezvoltării sociale, la fel și aspirațiile noastre subiective. Adică, ivirea unei aspirații în cimpul conștiinței noastre nu constituie încă o dovadă a legitimității sale nici din punctul de vedere al intereselor personale, văzute pe termen lung. O „as- pirație“de moment — dacă este permisă o asemenea folosire improprie a termenului — ori, mai exact, un capriciu, o dorință de moment, o opțiune bazată pe evaluarea nerealistă a resurselor proprii sau a celor sociale, poate ajunge în conflict cu aspirațiile profunde ale ființei noastre. năzuind la o afirmare creativă în contextul făuririi unei societăți care prin cerințele sale obiective și prin înseși principiile sale constitutive urmărește promovarea, realizarea aspirațiilor noastre personale.în această problemă, Ia fel ca în toate chestiunile referitoare la destinul nostru, ceea ce este necesar și util, totodată, este do- biudirea unei lucidități revoluționare. Numai ea deschide perspectiva depășirii reale și realiste a contradicției dintre aspirațiile personale și cerințe sociale în practica umanismului revoluționar. 

dere și de comitetul orășenesc al U.T.C." Dar atît. Un membru al comitetului ne și însoțește, tăcut, in vizita prin cămin, ne- hotărit de partea cui să se declare : a regulamentului de ordine interioară, de fapt a comportării și vieții civilizate, sau... Ciudată, de neînțeles, ezitare !Trecem prin mai multe camere. Majoritatea locatarilor dorm. Ce-am mai putea face ? ne răspunde sudorul Alexandru Busuioc. Dormim, citim o carte, mergem la plimbare. Ba,

mai. jucăm și cîte o partidă de șah, dar în camere, că la club e închis aproape în permanentă. Acțiuni organizate ? se miră lăcătușul Gheorghe Basamac. Nu avem așa ceva, doar din cind în cînd, muncă patriotică, întîlniri, simpozioane, alte manifestări cultural-polltice, așa cum am citit că «e întîmplă prin alte părți, nu se organi- îează in cămin. Tovarășii noștri din comitetul U.T.C. pe combinat vin foarte rar pe aici. Pe multi nici nu-i cunoaștem. Cît despre comitetul de cămin există, dar nu se vede.E prezent și electricianul Fă- nică Ursache, vicepreședinte al comitetului de cămin. Pare foarte mirat că în alte cămine pentru nefamiliști se mai organizează și activități cultural- distractive, dezbateri pe probleme de interes general, întîlniri cu diverși invitați. Admi-
O carte de istorie deschisă 

dragă lecțiela cea maiMuzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România a devenit în aceste zile o adevărată carte deschisă la cea mai scumpă lecție — crearea Partidului Comunist Român. Numărul sporit al tinerilor care vizitează în prezent această instituție politică este un prim argument. Interesul este amplificat de dorința tinerilor de a cunoaște cît mai profund istoria formării Partidului Comunist Român și a bogatei sale activități, pusă cu fermitate în slujba idealurilor revoluționare, în sala unde este prezentat procesul de transformare a Partidului Socialist în Partidul Comunist Român, vor fi expuse documente inedite (din fondurile muzeului), noi mărturii privind lupta pentru crearea partidului comuniștilor. Muzeul va fi
4 ........ . . . ----------------------- -------- -------

Cenaclul 
„Amfiteatrul 

artelor"în 27 șl 28 martie a.c., la Galați, noua formulă a Cenaclului „Amfiteatrul artelor“. Sîmbătă, la orele 17,00— întilnire cu cititorii revistelor „Viața studențească“ șl ,',Amfiteatru“ ; la orele 19,00— cenaclul literar, în colaborare cu cenaclurile literare din Galați ; ambele Ia sala Ateneu, Casa de cultură a studenților. Ediția a 30-a a ce- naclului-spectacol va avea Ioc duminică, 28 martie, de la orele 18.00 Ia Palatul sporturilor și la ea vor participa, printre alții : Constanța Buzea, Dinu Flămind, Mir- cea Florin Șandru, Ioan Ca- lapăr, Marian Stoichiță, Florentina Mintuță, Marcel Stancu, Eugen Cristian Mo- triuc, Răzvan Vasilescu, Catrinel Dumitrescu. Dinu Manolache, Mircea Florian și formația, Mihai Diacones- cu și „Variabil Q. Folk“, Benedict Popescu, Marcela Saftiuc, Zoia Aleeu, Cornel Popescu, grupul Lenuș Hu- șanu — Constantin Neamțu, Corul de cameră „Preludiu“, dirijor Voicu Enăchescu, formația „Cristal“, condusă de Puiu Crețu. 

HJdESTBD PENTRU

©UMINI EAV©ASTRÂ

Confecții practice și elegante, pentru toate 

vîrstele și siluetele, vă așteaptă, într-un bogat 

sortiment, să le alegeți din magazinele de spe

cialitate ale comerțului de stat. Noile modele de 

pantofi de primăvară și accesoriile de galanterie 

și marochinerie vă completează agreabil ținuta. 

De asemenea vă recomandăm și stofele pentru 

rochii, taioare, costume și pardesie, în textura și 

tonurile modei de primăvară.

nistratorul căminului, tovarășul Ion Ciobanu, vrea să aibă haz : „Totuși, avem o ocupație. A- cum „ne ocupăm“ cu așteptarea. Așteptăm să se ia măsuri pentru crearea condițiilor tehnice în vederea instalării în oficii a celor patru aragaze, care așteaptă și ele de mai multe luni, în magazie“.Ajungem și la club. Ușa e încuiată. O deschide, cînd și cînd, fie administratorul, fie unul sau altul dintre cei... 4 respon- sabili ai clubului. Ultima oară a fost deschisă cu aproape o săptămînă în urmă, pentru vizionarea unui meci de fotbal, la televizor. E adevărat, s-au făcut nu o dată și propuneri pentru folosirea judicioasă a timpului liber, pentru organizarea unor acțiuni atractive, între care și acțiuni cu caracter educativ, dar, din păcate, totul a rămas în fază de propunere. Așa se face că în prezent cărriinul din Slobozia • doar un „loc pentru dormit".Organizația U.T.C. din combinat. în ale cărei atribuții intră și organizarea și controlul activității tinerilor nefamiliști din cămin, are, după cum se vede, suficiente motive nu doar pentru meditație, ci și pentru acțiune. Nepăsarea cu care a fost privită pînă acum viața căminiștilor e cu atît mal de neînțeles, cu cît, așa cum se poate constata, munca de ansamblu a uteciștilor din Combinatul de Îngrășăminte azotoase, priceperea lor, seriozitatea cu care știu să abordeze și să rezolve alte probleme ale vieții de organizație, pot constitui exemple de urmat.
DRAGOMIR HOROMNEA

gazda unor întîlniri cu membri de partid cu stagiu în ilegalitate, al prezentării unor filme documentare ilustrînd lupta aspră a comuniștilor, activitatea revoluționară a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. După vizitarea muzeului vor fi organizate cu grupurile de tineri expuneri și dezbateri pe teme politice de actualitate. Tot aici vor fi finalizate concursurile „Cine știe cîștigă“ pe teme referitoare la istoria P.C.R. Sălile muzeului vor constitui cadrul festiv aJ unor acțiuni cu tinerii care se pregătesc să intre în rîndurile organizației U.T.C. sau cu cei cărora li se înmînează carnetul de membru al U.T.C. în afara expunerilor făcute de lectorii muzeujui, vor fi organizate acțiuni similare la cluburile tineretului (un ciclu de expuneri a început la T 4), în întreprinderi, la casele de cultură, în unități militare și școli. Acestea vor fi însoțite, de regulă, de expoziții documentare consacrate celei de-a 55-a aniversări a creării P.C.R.
NOI DESCOPERIRI

ARHEOLOGICE
Săpăturile arheologice efec

tuate la Vețel de către Mu
zeul județean Hunedoara in 
colaborare cu Muzeul Natio
nal al R.S.R. au dus la des
coperirea unei mari așezări 
romane, cunoscută sub nume
le de Micia. Aici a fost dez
velit un impunător amfitea
tru folosit în antichitate pen
tru organizarea spectacolelor 
în aer liber. Este a doua con
strucție de acest gen identi
ficată pe teritoriul tării, pri
ma fiind arena de la Sarmi- 
zegetusa, fosta capitală a Da
ciei romane. De curind, aici 
a fost făcută încă o descope
rire : efectulndu-se lucrări de 
conservare a amfiteatrului, 
au fost depistate urmele unor 
terme (băi) care au stîrnit 
un imens interes in rindul 
specialiștilor, fiind unice în 
țară. Existenta lor reflectă 
înaltul grad de cultură si ci
vilizație al strămoșilor noștri 
romani.

AL. B

Noul sezon internațional de 
ciclism din Capitală se va inau
gura, in prima duminică 'de a- 
prilie, cu o interesantă cursă de 
fond, reunind concurenți din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria. 
Polonia si România. Ei vor lua 
startul în tradiționala competiție 
de sosea „Cupa F.R.C.“, progra
mată pe parcursul a cinci zile : 
4—8 aprilie. Așadar, după o se
rie de concursuri locale, frunta
șii sportului cu pedale se pregă
tesc pentru primul test din se
zonul de primăvară. La întreceri 
participă si cei 15 componenți ai 
lotului republican, printre care 
se numără maeștrii sportului Mircea Ramașcanu si Vasile Teodor, tinerii rutieri Ilie Valentin, Teodor Drăgan, Gh. Tu- dor și Eugen Dulgheru. Din rin
dul acestora se va alcătui for
mația tării noastre pentru marea 
c.ompetitie internațională „Cursa Păcii“, aflată la a 29-a ediție. 
Astfel, întrecerile din Capitală 
constituie și un examen util 
pentru cicliștii din lotul națio- 
pal, pregătiți de antrenorul Ion Ardeleanu și fostul internațional Vasile Burlacu. Un alt lot de 10 
cicliști, avind în .componență pe 

jocurisurprinzătoare ales ca scor),2—2, 4—0) în iar selecționa- a întrecut cu

din New York se in zilele de întrecerile Americii“,

Atitudine militantă, 
revoluționară

campionul republican Ștefan Leibner, se antrenează cu asi
duitate in vederea apropiatelor 
concursuri internaționale de ve
lodrom.

In a doua parte a lunii apri
lie, un lot de cicliști români va 
participa la o competiție inter
națională de lung kilometraj or
ganizată de federația de specia
litate din Turcia, iar un alt grup 
de alergători va concura în Ita
lia, la „Premiul Eliberării“, du
minică 25 aprilie. In continuare, 
echipa României va efectua ul
timele pregătiri pentru a lua 
startul în „Cursa Păcii", care se 
va desfășura între 8 și 24 mai, 
pe ruta Praga — Varșovia — 
Berlin, in 14 etape (2 000 km). 
Această competiție de anvergu
ră va reuni cicliști valoroși din 
18 țări, printre care : Cehoslova
cia, R. D. Germană, Bulgaria, 
Belgia, U.R.S.S., Franța. Italia, 
Polonia. Olanda și România. La 
ediția de anul trecut, tricoul 
galben a fost ciștigat de polone
zul R. Szurkowski, iar pe echipe 
Victoria a revenit selecționatei 
U.R.S.S.

M. LERESCU

La această Participa pu-Ceho- R. F.

grupă) se va des- turneu de califi-maestru român juca în Manila între alături

tiv „Honved". competiție vor giliști din Cuba, U.R.S.S., Polonia, Bulgaria, slovacia. România, Germania, R. D. Germană și Ungaria, cu membrii lotului olimpic. După acest turneu, echipa olimpică a Ungariei va participa, între 28 aprilie și 2 mai, la un turneu programat la Hallee. Apoi,' „olimpicii“ maghiari vor e- volua la Dublin și Glasgow.• SECRETARIATUL FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE ȘAH, cu sediul la Amsterdam, a anunțat componența celor două turnee interzonale pentru Campionatul mondial masculin de șah, Ia care sînt calificați 36 de mari maeștri și maeștri internaționali din 19 țări.Pentru celelalte patru locuri disponibile (cîte două în fiecare fășura un care.Marele Florin Gheorghiu va „interzonalul“ de lâ (Filipine), programat 12 iunie și 8 iulie, de Boris Spaski, Lev Po- lugaevski, Iuri Balașov, Vitali Teșkovski (toții U.R.S.S.), Oscar Panno, Miguel Angel Quinteros (ambii Argentina), Liubomir Liubojevici (Iugoslavia), Vlastimil Hort (Cehoslovacia), Enrique Costa Mecking (Brazilia), Wal- ter Browne (S.U.A.), Zoltan Ribli (Ungaria), Eugenio Torre (Filipine), Jesus Diaz del Corral (Spania), Sergio Mariotti (Italia), Peter Biyl- asas (Canada), Khossrow Harrandî (Iran) și Liu Tan (Singapore).• JOI LA VARȘOVIA au început întrecerile competiției internaționale de sabie pentru „Trofeul .Wolodjow- ski“. în primul tur, echipa României a învins cu scorul de 10—6 echipa Bulgariei Tot într-un meci contînd pentru aceeași grupă, echipa U.R.S.S. a întrecut cu 11—5 formația României.

întreaga plenară. Fiecare participant a putut să desprindă din materialele prezentate, din dezbaterile care au avut loc, ca și din cuvîntul tovarășilor Augustin Gîrbea, prim secretar al Centrului universitar București al P.C.R.. și al tovarășului Ion Traian Ștefănescu, prim secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, o problematică vastă, care va trebui să stea în atenția A.S.C., să constituie obiective concrete de acțiune. Concluziile vizau, în primul rînd, necesitatea de a satisface într-o măsură mai mare setea generației tinere, a studenților, de a cunoaște politica internă și internațională a partidului nostru, de a se situa în miezul evenimentelor politice și economice, de a trăi intens viața politico-ideologică a societății noastre, validîndu-se formele de activitate apreciate de studenți, revitalizîndu-se■ altele, care s-au bucurat de succes, apelîndu-se mai mult la inițiativele venite din masa studenților, stopîndu-se totodată orice tendință de formalism, de osificare a muncii,. paralelismele care se mențin în unele facultăți între munca politică desfășurată de A.S.C. și activitatea din cadrul disciplinelor de științe sociale. în acest mod. se va răspunde mai prompt și mai bine specificității preocupărilor .studenților, intereselor lor, utilizind la nivelul fiecărui colectiv fondul vast diversificat de mijloace creat în cadrul A.S.C., și nu așteptind ca altcineva din afară să gîndească adecvarea muncii politice la cerințele studenților.Studenții activiști sînt, astfel, solicitați să recurgă la un mod de lucru mai dinamic, științific elaborat, care să facă posibilă conceperea activității de educare politică, patriotică, inter- naționalistă, de o manieră mai suplă, conducînd spre acțiuni de fond, punîndu-se în evidență nu numărul activităților, ci valoarea lor formativă. Plenara a realizat o largă deschidere a viziunii privind munca polilico- ideologică pentru o condiționare mai exactă a activității e- ducative la realitățile din facultăți, la sarcinile educaționale reieșite din Programul ideologic al partidului.



Ample pregătiri in Grecia în vederea vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 

„Un nou pas important spre apropierea 
României și Greciei și transformarea Balcanilor

UN NOU VAL DE REPRESIUNI
LA SEUL

Tn întreaga Grecie este așteptată cu mult interes vi
zita oficială a președintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, .și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. în atmosfera ultimelor pregătiri, capitala 
țării, Atena, a îmbrăcat haine sărbătorești. împodobite 
cu drapelele de stat ale României și Republicii Elene, 
aeroportul Hellenikon și marile bulevarde care vor fi 
străbătute de coloana oficială, pînă la Palatul prezi
dențial din Atena, rezervat ca reședință distinșilor oas
peți români, au căpătat aspectul festiv caracteristic eve
nimentelor deosebite.Interesul viu existent in Grecia față de vizita inalților oaspeți români se desprinde, deopotrivă, din declarațiile personalităților politice, din paginile presei, precum și din emisiunile posturilor de radio și televiziune.Referindu-se la pregătirile pe care oficialitățile, precum și populația Atenei le-au făcut pentru întîmpi narea inalților oaspeți români, primarul capitalei elene. Iannis Papatheodo- rou, ne-a declarat că „vizita președintelui Republicii Socialiste România, domnul Nicolae Ceaușescu, și a distinsei doamne Elena Ceauș ?scu va constitui un factor de cea mai mare importanță pentru strîngerea continuă a relațiilor dintre popoarele grec și român, prietene“. Sintem siguri, a spus interlocutorul, că 'rezultatele vizitei vor fi foarte importante pentru amîndouă țările. Dăm o înaltă apreciere acestei vizite, precum și marii contribuții a poporului român și a președintelui său la cauza destinderii și păcii, la promovarea colaborării între popoarele balcanice — a subliniat primarul Papatheodorou.Postul național de televiziune a transmis integral interviul a- cordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu trimișilor speciali ai Radioteleviziunii elene, care a fost urmărit cu un profund interes de milioanele de telespectatori eleni. De același interes viu s-au bucurat, în ultimele săptămîni, manifestările ample și variate organizate în capitala
Situația din ArgentinaJunta militară, constituită din comandanții șefi ai celor trei arme, care a preluat puterea în Argentina, a dat publicității „Actul cu privire la procesul reorganizării naționale“.Cuprinzînd un, ansamblu de măsuri de ordin politic .și social- economic, actul are ca scop „promovarea dezvoltării economice, a vieții naționale, bazată pe e- chilibru și participarea responsabilă a diferitelor sectoare în vederea asigurării instaurării ulterioare a unei democrații republicane. reprezentative și federale. adecvată realității, precum și progresului poporului argentinian“ — transmite agenția Prensa Latina.Noile autorități își propun, între altele, ca „obiective de bază“ concretizarea suveranității politice. bazată pe activitatea instituțiilor constituționale revitali- zate care să răspundă permanent interesului național ; o situație social-economică în care să fie asigurate capacitatea de decizie națională și controlul statului asupra sectoarelor vitale ale dezvoltării, precum și neutralizarea oricărei posibilități de a- mestec a capitalului național sau străin în exercitarea puterilor publice ; un sistem educațional care să servească obiectivele naționale, să contribuie la consolidarea valorilor și aspirațiilor culturale.Pe planul relațiilor externe, se urmărește „menținerea capacității de autodeterminare a țării, asigurindu-se întărirea prezentei Argentinei în concertul națiunilor“.între alte măsuri, junta a declarat obiectivele economice și comerciale ca fiind de interes militar, precizîndu-se că nu s-a dispus ocuparea preventivă a acestora de către armată. în cursul zilei de joi, școlile și universitățile, precum și instituțiile bancare au rămas închise, iar activitățile judiciare și culturale — suspendate pînă la noi dispoziții. în schimb, administrația publică și-a reluat activitățile. Emisiunile radioteleviziunii au fost, de asemenea, reluate. La Buenos Aires, transportul și activitatea în cordonul industrial al capitalei se desfășoară, potrivit agențiilor internaționale de presă, de asemenea, normal.Un comunicat al juntei precizează că in întreaga țară situa

VINERI. 26 MARTIE 1976
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 ȚAR AN PE BICICLETA: 
Victoria (orele 9,15: 11,30; 13,45; 
16: 18.15; 20.30).

CERUL E CU NOI: Central 
(orele 9.15; 11,30; 13.45; 18,15; 20,30).

FRAȚI DE CRUCE: Sala Palatu
lui (orele 17.15; 20,15); Scala (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18.15; 20,30);
Festival (orele 8.30; 10.30; 12,30; 
14.30: 16.30: 18,45; 20,45).

ARBORELE CU FRUNZE ROZ: 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30); Capitol (orele 9,30; 
11.45: 14; 16, 18,15; 20.30).

PATIMA: Dacia (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,4=; 18; 20.15); Lumina
(orele 9: 11,15 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

TRENUL SPRE STAȚIA „CE
RUL“: Doina (orele 11,15; 13,30; 
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;

într-o zonă a păcii”

greacă, in cadrul cărora au fost prezentate cultura, tradițiile și civilizația românească, realizările remarcabile ale României contemporane. Aprecieri elogioase la adresa activității și personalității politice a șefului statului român au fost exprimate de lideri ai partidelor politice, de numeroase personalități proeminente ale vieții culturale și științifice ale Greciei, cu o- cazia apariției în limba greacă a volumelor : „Nicolae Ceaușescu: Pace și colaborare în Balcani și în întreaga lume“ și „România în fața viitorului“, publicate recent, după cum s-a anunțat, la Atena.întreaga presă greacă continuă să publice ample comentarii și informații despre vizita înaltului oaspete român, despre dezvoltarea ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Elenă.După ce face o prezentare a politicii externe a României, în elaborarea și promovarea căreia președintele Nicolae Ceaușescu are rolul determinant, cotidianul „To Vima“ scrie : „Capitala greacă și poporul grec îl vor primi pe președintele român '•a pe un prieten de nădejde în efortul pentru colaborarea pașnică dintre popoare în Balcani și in întreaga lume. în persoana sa. vein saluta poporul român, de care poporul grec este unit prin legături seculare de prietenie, de luptă pentru aceleași idealuri de libertate și independență“.

ția este calmă și sub controlul ferm al forțelor armate.
Bangladesh

La 26 martie po
porul din Bangladesh 
sărbătorește ziua sa 
națională.• Bangladesh înseamnă un pămînt fertil împresurat de ape, un pămînt care poate aduce oamenilor săi bucurii dar și necazuri, un pămint1 pe care cei 75 000 000 de locuitori poartă o bătălie continuă împotriva unei naturi și clime capricioase. Ocupînd cea mai mare parte a deltei Gangelui și Brahmaputrei, între India, Birmania și Golful Bengal, Republica Populară Bangladesh are o suprafață de 142 776 km. p. 90 la sută din teritoriul țării este reprezentat de o cîmpie plană, traversată de Gange și Brahmaputra, care se despletesc în numeroase brațe și canale. In partea de sud- est cimpia face loc unei zone muntoase, iar spre nord unor dealuri joase acoperite cu plantații de ceai. Clima este tropical-musonică, precipitațiile abundente și cicloanele care bintuie zona de litoral avind adesea e- fecte catastrofale.• Perioada scurtă care a trecut de la proclamarea independenței țării a fost caracterizată de eforturi evidente pe calea progresului economic și social, de importante realizări în diferite domenii de activitate. Firește, pe primul plan al preocupărilor rămîne agricultura, sector in care activează 80 la sută din populație și unde reușita producției depinde de irigații, ameliorări funciare, îngrășăminte, adică de introducerea unor metode moderne

18,15; 20.30); Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Modern 
(orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18,15;
20.30) ; Casa Filmului (orele 16; 
18,15; 20.15).

ZORRO: Excelslor (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20) > Volga (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20); Aurora
(orele 9.15; 11.45; 14,15; 17; 19.45).

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

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

DRAGOSTE AMARA: Grlvița 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30) . 1

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

UN CÎNTEC PE BROADWAY: 
Buzești (orele 9; 12; 16; 19.15); 
Cotrocenl (orele 9; 11,45; 14,30; 
17.15: 20).

ÎNCĂ NU E SEARA: Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

Mr. MAJESTYK: Melodia (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30);
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15), Casa Filmului
(orele 10; 12; 14).

DINCOLO DE POD : Giuleștl
(orele 15.30: 17,45; 20); Viitorul 
(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) .

Săptămînalul de mare tiraj „Epikera“, intr-un articol consacrat relațiilor româno-gre- cești, apreciază că „vizita președintelui Nicolae Ceaușescu constituie un nou pas important spre apropierea celor două țări și transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii“.Sub titlul '„O prezență demnă și importantă“, .același săptă- minal publică un amplu articol biografic, însoțit de fotografia tovarășei Elena Ceaușescu.Ziarul „Avghi“ consacră evenimentului o întreagă pagină, în care publică alături de fotografiile și biografiile președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu materiale con- semnînd tradițiile de prietenie și colaborare româno-elene. Este relevată, totodată, dezvoltarea impetuoasă a României contemporane și politica de largă colaborare economică cu toate statele lumii. în ed.itoriaiul intitulat „Poporul nostru urează Bine ați venit 1 președintelui Ceaușescu“, „Avghi“ subliniază: „Poporul grec primește cu inima deschisă pe conducătorul României. Simbol și inițiator al politicii independenței naționale a țării sale. președintele Nicolae Ceaușescu s-a distins, totodată, ca o personalitate marcantă pe arena internațională, prin eforturile șale pentru consolidarea păcii mondiale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă. în Balcani, această" politică a președintelui României găsește un ecou profund. Vizita conducătorului român în țara noastră reînnoiește și adîncește legăturile istorice și luptele comune pentru libertate ale celor două popoare prietene și, cu prilejul sărbătorii noastre naționale, capătă o importanță cu totul simbolică“.în încheiere, ziarul „Avghi“ scrie: „Urînd -Bine ați venit!» președintelui Nicolae Ceaușescu, sperăm 'că vizita sa la Atena va constitui un prilej minunat pentru convorbiri rodnice și acorduri în interesul celor două țări, al păcii în Balcani și în întreaga lume“.
»PREȘEDINTELE ALGERIEI, Houari Boumediene, a adresat un apel tuturor șefilor de stat ai țărilor nealiniate, în favoarea unui „sprijin concret acordat Mozambicului, care a închis frontierele sale cu regimul rasist și colonialist al Rhodesiei“.

de lucru, care să micșoreze treptat dependența de calendarul musonului și capriciile lui. tn Bangladesh există condiții pentru a obține două și chiar trei recolte de orez în fiecare an.încă din primele luni după proclamarea independenței t au fost trecute sub controlul statului băncile și companiile de asigurare, precum și sute de întreprinderi particulare, sectorul de stat rea- lizînd mai mult de trei pătrimi din întreaga producție industrială a țării. Republica Populară Bangladesh dispune de materii prime, prețioase. De curînd a fost inaugurată uzina-pilot de la Cox Bazar care va prelucra importante depozite de minereuri grele ca monazit, rutil, ilmenit și magneții, descoperite in nisipurile Golfului Bengal,în același context al preocupărilor pentru o dezvoltare multilaterală se înscriu și eforturile în vederea lărgirii rețelei de învățămînt. Extinderea rețelei de invă- țămînt de toate gradele urmărește lichidarea analfabetismului, cit și pregătirea de cadre naționale capabile să facă față necesităților prezente și viitoare ale țării.• Raporturile dintre România și Bangladesh cunosc o evoluție pozitivă, cu bune perspective de lărgire și diversificare. Poporul român, care a fost și este solidar cu cauza tinerelor state ce au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, urmărește cu simpatie eforturile susținute ale poporului din Bangladesh în vederea consolidării economice și sociale.
R. AVRAM

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

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

CANTEMIR: Crîngași (orele 17).
MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 

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

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

CURSA: Munca (orele 15,45; 18; 
20).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15); 
Flacăra (orele 15,30; 17.45; 20).

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

PIRAȚII DIN PACIFIC; INSU
LA COMORILOR : Vltan (orele
15.30; 19).

singurătatea florilor : 
Rahova (orele 16; 18; 20).

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

PROGRAMUL I
16,00 — Teleșcoală; 16.20 — Curs 

de limbă engleză (nivel mediu); 
16,55 — Emisiune în limba germa
nă; 18.49 — Dansuri din Bangla-

MOSCOVA

Activitatea delegației
Marii Adunări Naționale a RomânieiConti-nuindu-și vizita în Uniunea Sovietică, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Giosah, președintele M.A.N.. a sosit la Minsk, capitala Republicii Sovietice Socialiste Bieloruse. în cursul dimineții de joi, delegația s-a întîlnit la sediul Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Bieloruse cu V. E. Lobanov și E. M. Bicikovskaia, vicepreședinți ai prezidiului, cu deputați. Cu acest prilej a avut loc o convorbire. desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească. In

R. P. BULGARIA - Imagine de la Combinatul petrochimic din 
apropierea orașului Burgas.

România a înregistrat cea mai rapidă 
creștere a producției agricole

Dintr-un raport al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europaîn raportul consacrat situației economice a țărilor socialiste din Europa în 1975, elaborat de Comisia Economică a O.N.U. pentru Europa, se subliniază că, In perioada menționată, dezvoltarea economică a acestor țări a înregistrat un ritm ridicat. Pe ansamblul țărilor socialiste europene, produsul material net a crescut. în medie, cu 5,1 la sută, producția industrială — cu 8 la sută, iar volumul comerțului — cu circa 9 la sută.Referindu-se la dezvoltarea a- griculturii, raportul relevă că „cea mai rapidă creștere a producției — care s-a cifrat în an-

LUCRARILE SEIMULUI 

POLONEZJoi după-amiază, Ia Varșovia s-au deschis lucrările primei sesiuni a celei de-a Vil-a legislaturi a Seimului polonez, ales la 21 martie, Ordinea de zi — alegerea prezidiului Seimului, a Consiliului de Stat și a președintelui acestuia, numirea președintelui Consiliului de Miniștri al R.P. Polone.în funcția de mareșal al Seimului a fost reales Stanislaw Gucwa.La propunerea lui Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., în funcția de președinte al Consiliului de Stat a fost reales Henryk Jablonski, președintele Frontului Unității Poporului, iar în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri a fost numit Piotr Jarosze- wiez. Au fost aleși, de asemenea, membrii Consiliului de Stat. Deputății au întîmpinat cu vie satisfacție alegerea tovarășului Edward Gierek. prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. ca membru al Consiliului de Stat.In ședirțta de joi, Seimul a mai adoptat o notărîre privind unele modificări în regulamentul său de funcționare și a ales componența celor 22 de comisii permanente.Lucrările sesiunii Seimului continuă.

desh; 18.55 — Din lumea plantelor 
șl animalelor; 19,20 — 1001 de seri; 
19,30 — Telejurnal; 20,00 — întîl- 
nire cu Sofia Vicoveanca; 20.10 — 
Revista economică TV; 20,40 — 
Rezultatele tragerii loto; 20,45 — 
Film artistic: „Cercurile dragos
tei“. Producție a studiourilor bul
gare; 21,55 — în lumea canțonetei; 
22,10 — 24 de ore; 22,30 — închi
derea programului.

PROGRAMUL II
17,00 — Telex; 17,05 — Vîntule 

de primăvară... — muzică popu
lară; 17,25 — Caratele aurului 
verde; 17,55 — La revedere, iarnă! 
emisiune de muzică și divertis
ment; 18,20 — Vîrstele peliculei; 
19,20 — 1001 de seri; 19,30 — Tele
jurnal; 20,00 — „Pui de lei“ —- re
portaj de Ariolide Buhoiu; 20,15 — 
Armonii intime; 26,45 — Viața e- 
conomică a Capitalei; 21.05 — Te
lex; 2110 — Seară de operă: 
„Flautul fermecat“ de W.A. Mo- 
zart. Actul I Interpretează an
samblul Operei Române din Iași; 
22,10 — închiderea programului.

Opera Română: LUCIA DI LAM-
MERMOOR — ora 19; Teatrul de

aceeași zi, delegația a depus o coroană de flori la „Monumentul Victoriei“ din Minsk. Au fost vizitate Casa-muzeu din acest oraș, unde în primăvara anului 1898 a avut loc primul Congres al Partidului Social Democrat al muncitorilor din întreaga Rusie, expoziția realizărilor economiei "naționale a R.S.S. Bieloruse, uzina constructoare de tractoare din localitate, precum și muzeul bielorus de stat al istoriei marelui război pentru apărarea patriei.

samblu la 4.6 la sută — a fost înregistrată în România“. în domeniul industriei, raportul citează România între țările in care creșterea producției a depășit cel mai mult prevederile de plan. „în România, in 1975, au fost introduse măsuri pentru perfecționarea aprovizionării cu bunuri de consum. O mai strîn- să legătură a fost stabilită între institutele științifice și de cercetare și întreprinderile productive“.în capitolul consacrat elaborării planurilor cincinale pe perioada 1976—1980, documentul subliniază, in primul rînd, „menținerea unei rate ridicate de dezvoltare. pe baza unei creșteri echilibrate și proportionate“. „România — se arată în raport — are în vedere cea mai înaltă rată de dezvoltare economică în perioada cincinalului 1976—1980 — de 9—10 la sută“.Pregătiri în vederea alegerilor generale din VietnamLa Saigon a avut loc o reuniune comună a Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, Comitetului Central al Alianței forțelor naționale, democratice și pașnice din Vietnam, precum și a reprezentanților altor organizații revoluționare, in cadrul căreia au fost examinate probleme privind prezentarea candidaților la viitoarele alegeri generale din Vietnam.După oe au audiat un raport al lui Nguyen Huu Tho. președintele Prezidiului C.C. al F.N.E., asupra pregătirii alegerilor, partlcipanții au convenit, în unanimitate, că desemnarea candidaților pentru aceste alegeri trebuie să fie conformă principiilor șl spiritului legii electorale promulgate în februarie a. c. Astfel,, a fost evidențiat faptul că deputății în Adunarea Națională trebuie să fie persoane cu adevărat demne
Operetă: CONTESA MARITZA — 
ora 19,30; Teatrul Național (Sala 
Mare): PERIPEȚIILE BRAVULUI 
SOLDAT SVEJK — ora 19,30; (Sa
la Mică) : ÎMBLÎNZIREA SCOR
PIEI — ora 19,30; Teatrul „Lucia 
Sturdza Buiandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : LUNGUL DRUM AL 
ZILEI CĂTRE NOAPTE — ora 19; 
(Sala Studio): MILITARUL FAN
FARON — ora 19,30; Teatrul „C. 
I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
ADTO CHARLIE — ora 19,30; (Sala 
Studio): HAMLET — ora 19; Tea
trul de Comedie; PREȘUL — ora 
19.30; Teatrul Mic: NU SÎNTEM 
ÎNGERI — ora 19.30: Teatrul Giu- 
lești: SPJuCȚACOL DE POEZIE ȘI 
MUZTCA * 19.30: Teatrul „Ion

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclntell” Tel : n șo io, 17 șo 20. Abonamentele se tac la oHcille poștale șl dlluzoril din Întreprinderi șl institutb — Tiparul i Combinatul pollgratlo „Casa Sclntell*. 
Cititorii din «trăinătate «e pot abona prin ILEXLM — Serviciul export-lmport preș», Calea Griviței nr, 64—66, P.O.B. zooi telex 011826, București.

Vasilejcu*:  EU SÎNT TATAL CO
PIILOR — ora 19.30; Teatrul „C. 
Tănafie“ (Sala Savoy): REVISTA 
CU PAIAȚE — ora 19.30: (Sala 
Victoria): UITE CĂ NU TAC — 
ora 19.30; Teatrul „Ion Creangă“: 
ANDERSEN — 7 POVEȘTI — ora 
16; Teatrul Țăndărică (Sala Vic
toria) : ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA 
— ora 10; ILEANA SÎNZIANA — 
ora 17; (Sala Academia): RĂI ȘI 
NĂTĂRĂI — ora 17; Circul Bucu
rești: ZOO CIRCUS PRAGA — 
ora 19,30; (la Școala generală nr.
166 — cartierul Giulești): MARE
LE SPECTACOL — ora 19,30 (în 
cartierul Titan — vizavi de ma
gazinul BIG): LA START VE
DETELE CIRCULUI INTERNA
ȚIONAL — orele 16 și 19,30.

Acordul interguvernamental
româno-sovieticLa 25 martie, a fost semnat la Moscova- acordul interguvernamental româno-sovietic, privind livrarea de către Uniunea Sovietică de utilaje și acordarea de asistentă tehnică pentru construirea în România de întreprinderi industriale și alte o- biective, în perioada 1976—1980. Documentul prevede livrări de instalații și utilaje pentru Industriile energetică, metalurgică, chimică, de celuloză și hîrtie și pentru alte domenii.Acordul a fost semnat de Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat în Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale al Republicii Socialiste România, și de V. G. Morozov, prim-vicepre- ședinte al Comitetului de Stat pentru relații economice externe al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Lupte violente 

în Beirut și alte 

regiuni libanezeîn urma bombardării palatului Baabda, sediul președintelui Libanului, Suleiman Fran- gieh, s-a deplasat, în cursul zilei de joi, în municipalitatea Mikael, în apropiere de Beirut. Acest fapt ar Însemna, potrivit agențiilor Internaționale de presă, că președintele Frangieh intenționează să continue exercitarea, cel puțin provizoriu, a funcțiilor sale, în așteptarea clarificării situației din țară.Potrivit agențiilor de presă, partidul „Falangelor Libaneze“, — grupare favorabilă șefului statului — a lansat un apel tuturor persoanelor civile ca și militarilor să acționeze pentru scoaterea țării din situația gravă in care se află.în același timp, agenția Reu- ter menționează că „haosul este singurul cuvînt care poate caracteriza mai bine situația din Beirutul devastat“. Cetățenii și-au părăsit casele în panică.Luptele din capitala libaneză ca și din mal multe regiuni ale țării -au provocat, numai în cursul zilei de miercuri și al nopții spre joi, moartea a peste 200 de persoane și rănirea altor 500. De altfel, noaptea trecută este calificată de agenția U.P.I. drept „cea mai îngrozitoare cunoscută de Liban în cele 11 luni de război civil“. Numă- rul total al victimelor înregistrate din aprilie anul trecut .și pînă astăzi se ridică la 15 000 de morți și 32 000 de răniți.Incendiul care a izbucnit In urmă cu două zile în portul Beirut continuă să se extindă. Ministrul libanez al economiei a lansat un apel tuturor serviciilor publice și organizațiilor particulare cerîndu-le „să-și unească eforturile pentru a circumscrie sinistrul“, care, a spus el, „a devastat pînă în prezent o treime din suprafața portului, provo- cînd pagube în valoare de 20 milioane lire libaneze (4 milioane lire sterline)) și amenință să se extindă și asupra orașului“. Ministrul libanez a rugat de asemenea țările arabe să trimită nave de stingere a incendiilor. arătînd că populația Beirutului suferă de foame, deoarece vasele cu griu nu pot fi descărcate in port.

de această funcție, patrioti și partizani ai reunificării naționale și ai socialismului, cu merite in lupta dusă împotriva imperialismului și a acoliților a- cestuia. S-a arătat, de asemenea, că, prin componența sa. Adunarea Națională trebuie să reflecte voința și tradițiile națiunii, drepturile de stăpîn colectiv ale poporului și spiritul său combativ și revoluționar si, totodată, strînsa unitate națională bazată pe alianța dintre muncitori șl țărani, înfăptuită sub conducerea clasei muncitoare.Participant ii la reuniune au adoptat, in unanimitate, lista candidaților din diferitele circumscripții electorate din Vietnamul de sud pentru viitoarele alegeri, generale.
Un interviu al 

premierului suedezîntr-un interviu acordat presei iugoslave, Olof Palme, primul ministru al Suediei, a a- preciat că țările nealiniate manifestă unitate în problemele fundamentale ale politicii lor, străduindu-s'e să promoveze dezvoltarea economică, destinderea și echitatea în lume. Referin- du-se la unele aspecte legate de promovarea destinderii, premierul suedez a declarat câ se poate spera în obținerea unor rezultate pozitive în domeniul dezarmării, al dialogului dintre tarile in curs de dezvoltare și țările dezvoltate din punct de vedere economic, precum și în domeniul eforturilor de reglementare a situației din Orientul Mijlociu. Vorbind despre politica Suediei față de țările subdezvoltate. Olof Palme a spus că țara sa, în conformitate cu obligațiile definite în cadrul Deceniului O.N.U. pentru dezvoltare, alocă un procent din venitul național pentru acordarea de asistență acestor țări. în context, el a arătat că un loc important în cadrul acestei a- sistențe îl ocupă Vietnamul, tară deosebit de greu încercată de război, căreia Suedia i-a acordat, de asemenea, un credit de 200 milioane dolari atît pentru necesitățile imediate, cit și pentru aplicarea programului de reconstrucție pe termen lung.

In ultimele zile ziarele, agențiile de presă au a- dus la cunoștința opiniei publice noi amănunte îngrijorătoare asupra noului val de represiuni declanșate de autoritățile sud-co- reene împotriva unor cunoscute personalități democratice și progresiste.Metodele folosite de Pak Cijan Hi sini bine cunoscute, răfuiala cu adversarii politici clrcumscriindu-se unei mai vechi practici a acestui regim antipopular și antidemocratic. Descoperirea de „comploturi", interogatoriile polițienești în vederea neutralizării oricărei mișcări de opoziție, reprimarea brutală a manifestațiilor' studențești, proclamarea stării de urgență, pe durata căreia sînt declanșate ample operațiuni de curățire de „agenții subversivi“ fac parte din arsenalul curent al acestui regim, care-și menține prerogativele puterii pe teroare și prezența masivă a trupelor străine. Noul val de acțiuni represive la oare recurge autoritățile sud-coreene a fost precedat de publicarea, Ia începutul lunii martie, a unui amplu document, intitulat sugestiv : „Declarația în favoarea democrației, pentru salvarea națională". Autorii acestuia, un grup de 12 lideri ai opoziției, au dat citire documentului într-o catedrală din Seul, in prezenta a peste 700 de persoane care, cu acest prilej, și-au manifestat aprobarea față de revendicările majore cuprinse în declarație. Corespondenții străini, acreditați în Coreea de sud, au a- flat că la adunare au participat personalități de seamă, provenind din rîndul intelectualilor, clerului, studenților. Declarația în favoarea democrației, pentru salvare națională, cere în termeni energici abolirea regimului Pak Cijan Hi, eliberarea tuturor deținuților politici, democratizarea vieții politice și sociale, încetarea urmăririi persoanelor cu vederi democrate, respectarea angajamentelor privind promovarea unor relații menite a apro-
• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

M.P.L.A. A ELIBERAT SUDUL 
ANGOLEI• UNITĂTI ALE FORȚELOR POPULARE de eliberare a Angolei au preluat controlul asupra localității Gago Coutinho, din apropierea frontierei orientale a țării — a anunțat Comandamentul militar angolez într-un comunicat difuzat la Luanda.Prin eliberarea acestei localități, forțele armate ale M.P.L.A. au eliberat virtual partea de sud a Angolei. Doar o porțiune, a teritoriului angolez, unde este situată hidrocentrala de pe rîul Cu- nene. se află încă sub controlul forțelor sud-africane, care continuă să violeze suveranitatea națională a Angolei.• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ agențiile de presă, Piet W. Botha, ministrul apărării al regimului de la Pretoria, a anunțat că Republica Africii de Sud își va retrage pînă la 27 martie toate trupele care se află pe teritoriul Angolei.

Preîntîmpinarea unei grave epidemii
de gripă în S.U.A.Președintele S.U.A., Gerald Ford, a anunțat că Administrația are în vedere luarea unor măsuri importante pentrif preîn- timpinarea unei epidemii de gripă asemănătoare celei care a secerat, în anii 1918—1919, aproximativ 20 de milioa-

ne de vieți în întreaga lume. Aceste măsuri au devenit necesare. S.U.A. înregis- trind cîteva cazuri de gripă provocată de un virus asemănător celui din anii menționați.Congresul urmează să aloce suma de 135 milioane de dolari
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„ ț, DARURILE OCEANULUI. Pe litoralul vestic al Islandei, în 
golful Brandyfjordur, a fost dată, recent, in funcțiune o fabrică 
care produce un semifabricat din plancton marin. Fabrica va 
produce din plancton aproximativ 7 000 tone de concentrate fo
losite în industria medicamentelor. Pentru funcționarea fabricii 
la întreaga ei capacitate vor fi necesare 25 000 de tone de planc
ton, adunat din fiord cu ajutorul unei „drage plutitoare“. Pentru 
uscarea planctonului este folosită căldura gheizerelor, surse de 
energie termală de care Islanda nu duce lipsă • UN FURNAL 
LA... MUZEU, pînă nu demult, furnalul din Starachowice pro
ducea fontă de calitate superioară, în pofida vîrstel sale destul 
de înaintate : 180 de ani. Furnalul a fost recent transformat în 
muzeu, în care sînt expuse unelte metalurgice care ilustrează 
tradiția orașului « o BANCA LA... ÎNĂLȚIME ! In statul in- 
dian Hlmachal Pradesh funcționează cea mai „înaltă“ instituție 
bancară din lume. înălțimea băncii nu se îeferă însă la numărul 
etajelor clădirii, ci la situarea ei față de nivelul mării - 3 600 m 
Aproape 9 luni pe an ea este ruptă de restul tării datorită a- 
valanșelor și ninsorilor puternice din regiunea unde este situată Totuși, cu această instituție, Banca de stat a Indtel deține; tacă 
un recotd mondial — ea are cel mai mare număr de sucursale 
din lume - 5 123 O PRIMA FARFURIE DIN LEMN. In timnuț 
unor lucrări de construcție la Kamen Pomorski voievodalul 
ne'rtts11?’ a- t?St desc°Perită 0 farfurie semiovală din lemn aco
perită în interior cu o policromie in maro și galben iar ne 
lundul ei au fost pictate patru corăbii. Specialiștii au stabilit 
că vasul provine din secolele XI-XII. Ineditul constă In aceea 
că. pinâ in prezent, pe teritoriul Poloniei nu au mai fost des
coperite vase din lemn cu o vechime atît de îndelungată. Desco- 
ESul dlm- - * r“VeIU1 de Clvilizatle a> populației din Kamen. 
unul dintre cele mai importante porturi slave care întreținea 

/xn.,«cC2m^eiale lntense CL1 țările scandinave și occidentale 
. eAMAȘA DIN PATRU PIE SE. Din cîte piese se compune tioa- 
rul cămășii pe care o purtați ? Din cite piese minimum’In 
Anglia a fost patentat tiparul compus în total din patru piese 
Mînecile și partea transversală sînt croite ca o singură oiesă 
astfel incit aceasta se îmbină fără cusătură cu fiecare dintre 
nnneci. spatele este dintr-o bucată sau poate fi făcut din trei 
nS.10ng-tlJdirale’ Pieptul cămășii se compune din două piese cu 
nasturi și butoniere a PIETRELE SEMIPREȚIOASE DIN URAL 
A reînceput exploatarea de pietre semiprețioase în zăcămintui 
Murzmskl din Ural, descoperit încă în urmă cu trei secole și 
apoi abandonat din cauza secătuirii rezervelor. In trecut de la 
2maAH«fC»met du nUm?' CÎtCVa zeci de metri se extl'ăgeau topaze, 
ametiste. și alte pietre semiprețioase. Geologii sovietici au efec
tuat explorări în straturile mai adinei șl au descoperit noi ză
căminte de pietre semiprețioase la adîncimea de 120 și 150 metri 
In prezent se realizează valorificarea noilor zăcăminte.

pia pozițiile în calea reunificării pașnice a Coreei.Ecourile unor ' asemenea revendicări au declanșat automat mecanismul constrin- gerii : 11 din cele 12 proeminente personalități semnatare ale declarației au fost arestate. La acestea s-au a- dăugat și altele. Kim Dae Jung și Yun Po Sun — două din aceste personalități — au fost supuse unor aspre presiuni din partea poliției sud-coreene. In semn de protest față de noile măsuri antidemocratice, peste 2 000 de persoane s-au adunat la Myeung, în zona Seulului, condamnînd ferm arestările și exprimind sprijin pentru documentul adoptat la începutul lunii. Alături de numeroase alte manifestații care au loc in Coreea de sud, cea de la Myeung se adaugă nemulțumirilor profunde care au cuprins largi pături ale populației sud-coreene. Manifestațiile împotriva regi mului se derulează pe fundalul unei puternice crize c- conomice. Chiar presa sud- coreeană anunța recent că întreprinderile mici și mijlocii, care reprezintă 9fi,5 la sută din totalul întreprinderilor industriale, utilizează numai 40—60 la sută din ca- pacitățile de producție. De a- semenea, se relevă că un număr foarte mare de firme au dat faliment, angajații acestora tngroșind șl mai mult rindurile șomerilor. Starea de critică în care se află economia sud-coreeană este in strinsă corelare cu numeroasele facilități pe care autoritățile le-au acordat monopolurilor străine, acestea a- caparind tot mai pregnant piața sud-coreeană și principalele pirghil de comandă din economie. Pe de altă parte, faptul că pe întregul teritoriu au fost create „detașamente de apărare civilă", in care sint mobilizați tn mod forțat toți bărbații cuprinși între 15—50 de ani, reprezintă un nou pas pe calea transformării Coreei de sud într-un lagăr militar. Evident, asemenea tentative vizează ca prin militarizarea vieții sociale să reprime mai ușor nemulțumirile populare, care, în ciuda represiunii, devin tot mai periculoase pentru regimul antinațional al lui Pak Cijan Hi.
I. T.

k

• ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL S.U.A. la Stockholm a fost convocat la 24 martie la Ministerul Afacerilor Externe al Suediei, în urma descoperirii activităților desfășurate în această tară de B. Hutchins, secretar II al Ambasadei americane, agent ai C.I.A. — informează agenția France Presse.• JOI SEARA, la Londra s-au anunțat rezultatele votului din primul tur de scrutin pentru desemnarea liderului partidului laburist, care îl va înlocui pe Ilarold Wilson la conducerea partidului și a guvernului. Cele mai multe voturi (90) au fost obținute de Michael Foot, ministrul muncii, urmat in ordine de James Caliaghan, ministrul de externe, (84 de voturi) și Roy Jenkins, ministrul de interne (56 de voturi).• APROXIMATIV 6 000 DE MUNCITORI de Ia Uzina din Sterling Heights (statul Michi- gan) a firmei „Ford“ au intrat miercuri în grevă. Acțiunea a fost organizată în semn de protest fată de insuficiența condițiilor de securitate a muncii.

pentru punerea la punct și producerea unui vaccin in cantități suficiente ' pentru imunizarea întregii populații. Totodată, mai multe ministere au primit dispoziția de a elabora planuri privind modul cum se va realiza vaccinarea.
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