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In întîmpinarea celei de-a 55-a aniversări a creării P.C.R. și a zilei del Mai
* f.

FAPTE DE MUNCĂ RODNICĂ, 
MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE

Prin fapte de muncă rodnică, prin nenumărate acțiuni polrtico-educabre r 
culturale, înregistrate în aceste zile premergătoare aniversării a 55 ee c- 
de la crearea Partidului Comunist Român și a zilei de 1 Mai, finer ‘ac cs.cca 
nețărmuritei lor dragoste față de conducătorul cel mai încercat a pact-. . , 
față de patria socialistă.

Consemnăm lapidar cîteva dintre acestea, cu conștiința că ele retxe: -’a 
• verigă dintr-un lanț trainic în care sint legate priceperea, hotărirea, capac tatea 
de inițiativă și mobilizare a uteciștilor

-a buzoiană și-a lărgit nomenclato- 
•ul. realizind iacă. 30 de produse din 
srmâ. mase plastice, materiale de con- 
■tmcție, confecții textile, mobilă și

Creatorii in mijlocul 
tinerilor muncitori

Se acționează cu intensitate pentru urgentarea insămințărilor
Foto : GH. CUCU

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
IMPERATIVELE ZILEI, PE OGOARE ȘI ÎN LEGUMICULTURA

Ritmul și calitateaAm reținut din agenda manifestări
lor de educare politică si culturală a 
tinerilor din județul Olt cele ce ur
mează : Cenaclul ..Excelsior" al Comi
tetului orășenesc Slatina al U.T.C., a 
ținut ultima ședință la întreprinderea 
de prelucrare a aluminiului. în pre
zența a pește 300 de tineri au avut loc 
informarea politică referitoare la sem
nificațiile vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Grecia și Kuweit, cadra
nul juridic, prezentarea unui portret 
de tinăr fruntaș, un recital de poezie 
patriotică din creația autorilor consa- 
crați și a membrilor cenaclului. Cena
clul „Balada" a ales ca loc de desfă
șurare întreprinderea de industrie lo
cală „Oltul". La dezbaterile mesei ro
tunde condusă de Nicolae Nicolescu, 
secretar al comitetului orășenesc 
U.T.C.. s-a discutat tema : ..Cartea so- 
cial-politică in sprijinul activității pro
pagandistului".

Onorarea sarcinilor 
la export

colective industriale din 
hita au obținut bune re- 
ararea contractelor cu be~ 

Colectivul întreprin- 
e a lemnului din 
e specializată în fa- 
produs in continuă. 

aptare la cerințele 
vrat in avans unor 

in acest timp piese 
lilioane lei valută, 
torii Complexului 

ui de la To- 
unor fir- 
lare. pla- 
roduse in

dere prin instituirea unul com
plex de scopuri și interese co
mune tuturor membrilor săi — 
ceea ce deplasează analiza pe 
alte coordonate și anume, me-

ÎN PREGĂTIREA

Spor de producție
Industria prahoveana, în această pe- 

fîoadă, consemnează la capitolul pro- 
ducție-marfă un spor în valoare de 
circa 200 milioane lei. cu aproape 10 
la sută mai mare față de perioada 
similară a anului trecut. Mai bine de 
80 la sută din producția suplimentară 
a fost obținută pe seama ridicării pro
ductivității muncii, a folosirii cu ran
dament sporit a potențialului tehnic 
și uman. Prin rezultate meritorii se 
evidențiază lucrătorii din ramura pe- 
trol-chimie, unde întreaga producție 
furnizată economiei naționale, peste 
prevederi, se datorește unei mai bune

din toată țara.
organizări a munci 
nării, utilizării cu 
mașinilor și instal 
superioare a mater

Ritm superior 
produse noi

i milion lei valută-

lucrărilor de
Pretutindeni in întreaga țară campania de primăvară se des

fășoară din plin, cu intensitate sporită. Profitind de vremea pri
elnică, lucrătorii ogoarelor desfășoară in aceste zile ample ac
țiuni pentru impulsionarea lucrărilor agricole de sezon și în
cheierea cit mai grabnică a acestora. Concomitent cu accele
rarea insămințărilor din prima epocă, unde multe județe au 
realizat această lucrare in termenele planificate, o activitate 
susținută se desfășoară și in legumicultură, acum fiind momentul 
prielnic plantării răsadurilor in cimp. In fruntea acestor acțiuni, 
alături de cooperatori și mecanizatori mai virstnici, se situează 
și tinerii, a căror activitate se desfășoară sub coordonatele unei 
participări nemijlocite la muncă in vederea menținerii unui ritm 
inalt al lucrărilor.

sezon
• Activitate intensă in 

fermele legumicole 
arădene

JURNAL 
DE ÎNTRECERE

• GOSPODĂRIREA rațio
nală a materialelor de con
strucții — ciment, lemn și 
metal — evitarea risipei și 
reducerea consumurilor sînt 
probleme care stau în atenția 
permanentă a colectivelor de 
pe șantierele de investiții ale 
țării. In ultimul an — în 
comparație cu consumurile 
normate — unitățile speciali
zate ale Ministerului Con
strucțiilor Industriale au eco
nomisit peste 3 000 tone de 
ciment, 4 150 mc cherestea și 
aproape 8 200 tone de metal.

Amplificarea acțiunilor ini
țiate pe șantiere, precum și 
măsurile luate de organele de 
resort vizează diminuarea în 
continuare a consumurilor de 
materiale. In acest context se 
prevăd creșterea gradului de 
industrializare a construcții
lor, transferul unor operații 
de pe șantiere la atelierele 
centralizate, îmbunătățirea 
condițiilor de depozitare și 
manipulare a materialelor,

• COLECTIVELE unități
lor industriale acordă in acest 
an o atenție sporită mai bu
nei organizări a producției și 
a muncii, modernizării pro
ceselor tehnologice, în vede
rea creșterii eficienței econo
mice a activității lor. La în
treprinderea „7 Noiembrie" 
din Craiova s-a trecut la apli
carea unor tehnologii de fa
bricație pe linii și pe catego
rii de piese și repere. Pe 
această bază, și ca urmare a 
dării în exploatare a unor noi 
utilaje specializate, realizate 
in parte prin autoutilare, s-a 
obținut o creștere a produc
tivității muncii de circa 20 
la sută.

(Agerpres)

In secția „Confecții din 
cadrul Întreprinderii de tri
cotaje „Zimbrul" din Suceava 
au fost fabricate în primul 
trimestru al acestui an numai 
produse de cea mai bună ca
litate. y ,

Foto : O. PLECAN

PERSPECTIVE LARGI
COLABORĂRII MULTILATERALE 
DINTRE ROMÂNIA SI KUWEIT 

f

înscriindu-se ca un nou și im
portant moment în relațiile de 
prietenie și colaborare româno- 
arabă, vizita în Kuweit a pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. la 
invitația emirului statului Ku
weit. șeicul Sahah Al-Salem Al- 
Sabah, constituie un eveniment 
istoric în raporturile dintre cele 
două state, care a deschis ori
zonturi largi pentru viitoarea

cooperare, pentru o conlucrare 
rodnică.

Primul dialog româno-knwei- 
tian la nivel inalt. desfășurat 
într-o ambianță de profund re>- 
pect reciproc, animat de dorința 
comună de a da legăturilor din
tre cele două țări un conținut 
tot mai bogat, s-a incheiat sub 
auspicii din cele mai favorabile. 
Convorbirile si intilnirile. atmos
fera sărbătorească cu care a fost 
întimpinată inalt* solie a țării

noastre — evidențiind, o dată în 
plus. sentimentele de adincă 
prietenie, de profundă stimă pe 
care poporul kuweitian Ie nu
trește pentru România, față de 
realizările dobindite in activita
tea economică și socială, ca și 
pentru activitatea internațională 
intensă depusă de statul nostru

IOAN TIMOFTE

CONGRESULUI
EDUCAȚIEI POLITICE ȘI CULTURII SOCIALISTE

GENERAȚIA TÎNĂRĂ
Analizînd structura generală a 

conceptului de generație, se 
poate observa cu destulă ușu
rință o multitudine de elemente 
care pot fi luate în discuție, 
descrise și interpretate in per
spectiva stabilirii unor criterii 
constitutive ale acestui tip de 
comunitate implicat in dinamica 
societății și a istoriei.

Deși este un dat obiectiv de 
primă evidență, virsta nu expri
mă singură conținutul complex 
și viu al noțiunii de generație. 
Multiplele dezbateri, care au 
avut loc, mai ales, in jurul ideii 
de generație în artă, au pus in 
evidență caracterul intențional 
al expresiei și manifestărilor 
oricărui grup care poate fi con
siderat. ca atare, caracter struc
turat pe liniile de forță ale unui 
ideal comun.

Dar. de vreme ce o astfel de 
interpretare a generației pre
supune circumscrierea unor idei 
programatice, într-o sferă limi
tată de acțiune, nu atit ca per
spectivă de abordare cit. mai 
ales, ca domeniu de manifesta
re. rezultatele deja existente, 
fixate în teorii și concepții 
despre generație, nu pot fi ge
neralizate fără a risca apelul la 
un procedeu simplist și facil de 
rezolvare a problemelor extrem 
de complexe pe care le ridică 
delimitarea, în ansamblul unei 
societăți, a uneia sau alteia din
tre generații.

Considerată într-o ordine su
perioară, generația nu poate fi 
decît sinteză manifestărilor 
creatoare în toate planurile 
vieții sociale, economice, politi
ce, artisțice, filosofice etc. Ds 
la acfeastăî sinteză putem porni 
către ’deserrtnarea generației în 
structura populației, relevînd 
mobilutile unificatoare, motiva
țiile comune.

Necesitatea delimitării cit mai 
exacte a generației nu - trebuie 
privită însă numai prilijorisma 
stabilirii comuniunii de ideal. 
Societatea socialistă este carac
terizată din acest punct de VC*

PUNCTE DE VEDERE
taforic vorbind, pe coordonatele 
unei generații a istoriei.

Structura motivației, determi
narea cauzalității interioare care 
implică aderarea la sensul evo
luției sociale pot arunca o lu
mină edificatoare asupra efor-

tului de precizare a statutului 
generației. Astfel, experiența, 
înțelegerea superioară și com
plexă dublată de elanul roman
tic, de dorința aflării unui sens 
creator în existență, responsa
bilitatea, sentimentul demnității 
rezultat din asumarea conști
entă a destjnului sînt puncte ale 
reper de maximă importanță.

Vorbind astăzi despre o gene
rație tinără care se manifestă

CORNELIU COSMIN

IN PAGINA a 3-a

• Realizarea unei con
cordanțe depline intre 
ceea ce spunem și 
ceea ce facem

• în fața unui plan de 
măsuri

Dezbateri din cadrul ple
narelor Comitetelor ju
dețene' Bihor și Dolj ale 

U.T.C.

La Șantierul tineretului de la Ostia peste 200 de uteciști au tăcut să răsune, din nou. în această 
primăvară munții, de cîntecele brigadierilor care vor construi, aici, cinci obiective de investiții

Foto 1 O. PLF.CAN

(Continuare in pag. a IlI-a)

Copii, ce fac părinții voștri)
„A-m crescut cinci copii... Acum sint pensionar, 

bolnav de picioare... Nu am fost căsătorit legi
tim cu soția (Elena Iliescu) deși avem peste 
douăzeci și cinci de ani de conviețuire... Motivul 
efte că ea e de religie pocăită și a refuzat să 

. "facem legământul oficial... Am aâut domiciliul 
iîn Hirșava... I-am găsit un post vacant soției, la 
’Asociația locatarilor din Piața Kogălniceanu,

București... După ce s-a văzut în București (unde 
locuiesc in momentul de față patru din cei cinci 
copii, n.n.) și-a adunat copiii și s-au sfătuit să 
nu mă primească și pe mine pe lingă ei... Dorin
ța mea este să am posibilitatea măcar să-i pri
vesc pe copii cind intră și ies de la lucru... Chiar 
dacă mama lor nu le permite să mă mai res
pecte, aș fi mulțumit să-i privesc, fiindcă pen
tru ei am muncit..."

serviciu, poate

as
r Cuvintele acestea pline 
doSternare, de amărăciune 
de to dragoste pe care nici o de
zamăgire n-a reușit să o stingă 
le-am spicuit dintr-o scrisoare 
primită de curînd la redacție. 
Ele păreau neverosimile, dar, 
pe măsură ce i-am cunoscut pe 
cei implicați, am constatat că 
descriu o situație reală, tristă și 
revoltătoare. în rîndurile care 
urmează voi relata, pe scurt, 
mersul anchetei, pentru a pune 
1« dispoziția cititorilor princi-

de 
Și

palele date pepiilple date pe care mi-ani în
temeiat concluziile și, în același 
timp, pentru a-i invita să medi
teze. încă o dată, asupra obli
gațiilor scrise 
ales nescrise 
un tînăr față

și nescrise — mai 
— pe care le are 
de părinții săi.

★
Tudorache, au- 

un <
ani.

Pe Toma 
torul scrisorii, un om trecut 
de șaizeci de ani. cu pă
rul aproape alb, îl găsesc în fața 
întreprinderii „Semănătoarea",

plimbindu-se dintr-o parte în 
alta, neliniștit. I-a dat întâlnire 
în acest loc, la. ora unu, fiului 
său cel mai mic, Marin, care e 
elev al liceului industrial de 
aici, pentru, a-i lua lenjeria de 
corp purtată și a o duce la spă
lat Elenei Iliescu. înțeleg ime
diat că bătrînul încearcă, în a- 
cest mod, să se facă util și, tot
odată, să găsească un pretext 
pentru a-și vedea soția. După 
treizeci și doi de ani de muncă 
• rămas cu ideea că numai ast-

fel, pririțr-un
trezi, interesul copiilor săi. Dar 
acești copii au crescut mari și 
se descurcă singuri. Nu mai au 
nevoie de ef Iată, pină și Ma
rin, care părea cel mai atașat, 
a găsit de cuviință să-i refuze 
ajutorul. Cind vine, vine cu 
mîinile goale și-i spune, rece, 
că și-a dus singur hainele ma
mei. Iar apoi, cind tatăl vrea să 
afle ce note are, dacă și-a pre
gătit sau nu lecțiile pentru a 
doua zi, răspunde monosilabic și 
privește în pămînt. în sfîrșit, 
ridicînd privirea, întreabă doar 
atit :

— Sînt liber ?
Și, primind încuviințarea, se 

grăbește să se despartă de acest 
tată cam „plictisitor".

îl rog pe Toma Tudorache să

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. a ll-a)

Pentru ca renumitele unități 
legumicole ale județului Arad 
— Lipova, Curtici, Petica, Ara
dul Nou, Dorobanți și altele — 
să obțină și in acest an canti
tăți sporite de produse, sute de 
membri .cooperatori, legumicul
tori. pricepuți din tată-n fiu. par
ticipă in aceste zile cu toate for
țele la. efectuarea lucrărilor din 
răsadnițe, sere și grădini ce se 
cer a fi încheiate cit mai grab
nic. După ce au terminat semă
natul pentru producerea răsadu
rilor de cimp : varză timpurie, 
conopidă, tomate timpurii, ardei 
pe întreaga suprafață planificată 
de 558 380 mp., repicatul pentru 
solarii peste 7.6 milioane fire 
răsaduri, fertilizarea cu îngră
șăminte chimice și organice a 
190 ha, au trecut la construirea 
a încă 10 km de perdele de pro
tecție pentru 20 hectare de so
larii și la acoperirea celor 157 
hectare solarii.

Din situația existentă la Cen
trala de legume și fructe Bucu
rești, reiese că legumicultorii din 
județul Arad sint cu lucrările in 
avans față de alte județe. Tre
buie însă arătat, că in compa
rație cu cflți ani toate lucrările 
în legumicultură sînt rămase in 
urmă. Cauzele sînt cunoscute. 
Primăvara s-a lăsat mai mult aș
teptată. Dar acest motiv nu i-a 
oprit pe factorii răspunzători ai 
Aradului de la o analiză atentă 
și exigentă a sectorului legumi
col. Cu această ocazie au fost 
stabilite măsuri concrete pentru 
grăbirea lucrărilor, pentru buna 
gospodărire a fiecărei palme de 
pămînt și pentru creșterea pro
ducțiilor la hectar, în vederea 
creării condițiilor unei aprovizio
nări ritmice și în cantități înde
stulătoare a populației cu le
gume. Măsurile stabilite precum

DUMITRU DUCA

(Continuare in pag. a Ill-a)

DOVEZILE
ISTORIEI
de Al. Andrițoiu

Toate popoarele lumii au 
frumoasa sete de-a mitologi- 
za. Vechile, străvechile epo
pei naționale sînt cuprinse in 
acel halou frumos care e mi
tul. S-ar putea crede, prin- 
tr-un exces de zel, că mito- 
logîzarea e un fel de misti
ficare, un fel de a întoarce 
istoria în apocrif. Nimic mai 
greșit. Mitologia nu este an- 
tiistorîcă și nici măcar anis
torica. Ea numai literaturi
zează, romanțează unele fap
te și Ie aduce mai înspre ini
ma poporului care le-a creat.

De pildă, mitul cetății lui 
Bucur, chiar dacă nu cores
punde cu existența biologică 
și onomastică a unui perso
naj precis, corespunde, in 
schimb, cu geografia și eco
nomia unui anumit spațiu 
ancestral în care păstdritul se 
dezvolta din belșug. Și mai 
corespunde cu un nume de 
origine dacică, ne spune C. C. 
Giurescu, care ar avea sem
nificația de om frumos. Este 
mai mult decît posibil ca pe 
actuala vatră a Capitalei, la 
marginea unei ape și la per
deaua verde a unor codri ma
sivi, iarba crescută din abun
dență să fi dus Ia o așezare 
stabilă, cu rang de cetate de 
lemn și lut, așa cum arheo
logii descoperă pe alte ve
tre similare. Mitul pune poe
zie pe memoria unui popor 
iubitor de frumos, născut 
aici.

Să luăm un alt mit, din ex
tremitatea de nord a țării și 
anume acela al albastrului de 
Voroneț. Cu secole înaintea 
criticilor plastici, acest al
bastru unic și frapant a fost 
interpretat de către popor ca 
provenind din perle măcina
te, dăruite de către domnițe
le epocii și legale cu lapte.

l
(Continuare in pag. a ll-a)
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ISTORIA DE LUPTA A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

O victorie remarcabilă 
a luptei neînfricate 
duse de comuniști

încă de la crearea sa, Parti
dul Comunist Român s-a afirmat 
ca cea mai avansată forță poli
tică â societății românești, forță 
capabilă să ofere soluții cores
punzătoare rezolvării probleme
lor fundamentale ale Bomâniei. 
Mereu in fruntea luptei pentru 
împiiriireâ idealurilor de drepta
te socială și națională ale po
porului nostru. P.C.R. s-a impus, 
prin eroica activitate pe care a 
desfășurat-o. ca singura forță 
înnoitoare și dinamizatoare in 
stare să organizeze, să conducă 
și să polarizeze intr-un singur 
șuvoi lupta clasei muncitoare, a 
celorlalte, categorii de oameni ai 
muncii împotriva regimului bur
ghez, pentru răsturnarea clase
lor exploatatoare și instaurarea 
rinduielilor noi. socialiste.

Lupta revoluționară a comu
niștilor a avut de înfruntat, de 
la început, împotrivirea înverșu
nată a reacțiunii care, pentru 
a-și menține pozițiile de clasă, 
a recurs la cele mai brutale 
mijloace pentru stăvilirea aces
tei lupte. Numeroși comu
niști au fost arestafi și 
șchingiuiți, condamnați la ani 
grei de detențiune sau trimiși 
in făta plutoanelor de execuție, 
închisorile de la Doftana. Văcă
rești. Jilava, Mărgineni, Mislea, 
Tirgu Ocna și altele au devenit 
adevărate fortărețe de detențiu
ne a comuniștilor și antifasciș
tilor.

în aceste condiții, de perma
nentă teroare, lupta împotriva 
represiunilor, pentru apărarea 
militanților revoluționari intem- 
nitșți. pentru cucerirea și men
ținerea regimului politic in în
chisori s-â impus ca o preocu
pare de prim ordin ă Partidului 
Comunist Român încă in perioa
da imediat următoare făuririi 
sale. Âceâstă luptă a reprezen
tat o componentă organică a o- 
biectivelor partidului in vederea 
democratizării vieții politice, 
pânțru respectarea drepturilor 
constituționale, a libertăților ce
tățenești.

Este profund elocvent făptui 
că bătăliâ pentru apărarea mo
rii! și materială â militanților 
închiși â âvut întotdeauna un

dr. Mircea Mușat

caracter larg, de masă, antrenînd 
cele mai diverse categorii socia
le. opinia publică democratică 
și progresistă internă și interna
tionals, Din inițiativa P.C.R. au 
luat ființă o serie de organizații 
cu caracter legal, semilegal sau 
ilegal a căror principală preocu
pare a fost apărarea, ajutorarea 
militanților din închisori. între 
acestea, menționăm : Comitetul 
de ajutorare al C.C. âl P.C.R., 
Liga, drepturilor omului. Ajuto
rul Muncitoresc Român. Comi
tetul Central de Ajutorare de

38 DE ANI DE LA 

CUCERIREA REGIMULUI 
POLITIC ÎN 

ÎNCHISOAREA DOFTANA

pe lingă Comisia Generală a 
Sindicatelor Unitare, Comitetul 
pehtru ârfihistie, Ajutorul Roșu, 
Liga contra terorii. în aceste or
ganizații, alături de comuniști, 
s-âu aflat numeroși socialiști și 
sociăl-dembcrâți, intelectuali de 
seamă. Prin intermediul lbr s-âu 
inițiat și desfășurat numeroase 
acțiuni populare Cum au fost 
întruniri, demonstrații, proteste 
colective, memorii .către autori
tăți ș.a. Un rol de seamă in a- 
ceâstă amplă acțiune a avut 
presă, revoluționară, rare a ini
țial adevărate campanii pentru 
demascarea stărilor de lucruri 
din închisori, lansind vibrante 
chemări ih sprijinul friilitâriților 
întemnițați.

Problema cuceririi regimului 
politic la închisoarea Doftana 
prezenta o importanță deosebită 
deoarece situația in această for
tăreață de detențiune a luptăto
rilor comuniști și antifasciste 
era extrem de grea, aici ihsti- 
tuindu-se o adevărată teroare 
împotrivă âețifiuților. Bâtăiâ.

izolarea, regimul tăcerii, secțiu
nile de tristă faimă „H“ și ,.D“ 
constituiau metodele prin care 
forțele polițienești ale regimu
lui încercau să distrugă fizic și 
moral pe cei mâi neinfricați 
luptători pentru cauza libertății 
și democrației in România.

Ani dfe-a rindtil. intre zidurile 
de piatră ale Doftanei au fost 
încarcerați cei mai de seamă 
luptători comuniști și antifas
ciști. La Doftana a fost adus in 
anul 1936 tinărul militant comu
nist Nicolae Ceaușescu. condam
nat de Tribunalul Militar al 
Corpului V de Armată din Bra
șov la doi ani și jumătate închi
soare. înfruntind asprimea vieții 
de deținut politic. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
ceilalți militanți revoluționari, 
a imprimat .un suflu puternic 
luptei de rezistență pentru obți
nerea regimului politic in în
chisori.

Ca urmare a largii mișcări de 
solidaritate, a rezistenței și luptei 
comuniștilor și antifasciștilor in-, 
temnițați la Doftana. in primă
vara anului 1938 in această în
chisoare a fost cucerit regimul 
politic. Aceasta Însemna ca ce
lulele să fie deschise ziua, se 
asigura dreptul deținuților la 
muncă in ateliere. dreptul la 
corespondență. Drimirea de co- 
lete și cărți din afară.

Toate aceste măsuri au favo
rizat posibilitatea desfășură-ii 
țhiar intte zidurile închisorii, 
firește. in conspirativitate, a 
unei activități revoluționare sis
tematice a comuniștilor, a con
solidării legăturilor cu comuniș
tii din afară, cu mișcarea mun
citorească in lupta împotriva 
pericolului fascist și al războiu
lui. pentru formarea frontului 
larg popular antifascist.

Acum, cind sărbătorim 55 de 
ani de lă crearea Partidului Co
munist Român, rememorarea 
victoriei remarcabile pe care au 
dobindit-o comuniștii prin im- I 
punerea regimului politic din 
inbhisdârra Doftana constituie. , 
tbtodetă. un adine omagiu adus | 
jertfelor ți sacrificiilor pe care ] 
partidul, militantei săi. le-au fâ- I 
cut pentru libertatea și pro
gresul întregului popor.
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In laboratorul de limbi străine de 'ic Ișteul nr. 2 dj
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DIN REALITATEA IMEDIATA
Elementul esențial pe care 

Gala fiimtilui de amatori, mani
festare desfășurată in pregătirea 
Congresului educației politice și 
culturii socialiste, l-a evidențiat 
din plin -a fost, fără îndoială, 
certa maturizare a mișcării de 
cinearnatori. Este o maturizare 
atestată mai ihtii de toâte de 
găsirea acelui ton specific care

INGINERPLEDOARIE I
PENTRU

O PROFESIE i METALURGIST 
• Uri 'rietf âe 
eădrel loitițu-

A» X
• 56 de ani de invățămiht superior metalurgic • Uri rietf 

secol de Id înființarea Facultății de metalurgie in 
tului politehnic București • Discipline pentru concursul de od- 
tere • Profiluri actuale de specialitate • Formarea și pregătirea 
a circa 2 000 de cadre de

Facultatea de metalurgie din 
cadrul Institutului politehnic 
din București, șingura faculta
te cu acest profil din țară, are 
o veche și valoroasă tradiție 
in formarea numeroaselor ge
nerații de specialiști metalurgi. 
cit și ca puternic centru de 
cercetare aplicativă și funda
mentală in domeniul metalur
giei.

Răspunzind sarcinilor care 
stau in fața industriei metalur
gice. invățamintul va asigura 
in cincinalul revoluției tehnico- 
științifice pregătirea corespun
zătoare a unui mare număr de 
specialiști metalurgi.

Numărul locurilor pentru ad
miterea in facultate a crescut 
la 600 pe an : la acest concurs 
se pot prezenta candidați de 
la liceele de profil, de la lice- 

rea!-uman:s"e. precum și 
celelalte licee din tară 

veniți din producție, avind. 
gur. diploma de bacalaure- 

Exigența la concursul d? 
admitere a crescut, disciplinele 
de conc-ars — algebră și eie- 
tnenle de analiză niateihaiicl. 
geometrie plană și in «pațiu si 
trigonometrie, fizică (mecanică, 
fizică moleculară, căldări

ele 
de la 
ori 
deși

rxti

ingineri și subi.ngineri

5]
a

fa»r

A,

on.or 
acest

teta- 
ibirt- 

fa- 
pe

eleeirici(ate) la alegere. eu 
discipline tehnologice meta
lurgice pentru cei care vin de 
la lieee de specialitate sau din 
producție — ee-mibamd la o 
sefeet* 
studen 
domen

In funcție âe 
cadre cu pregâî 
bentru conduce? 
tehnologice in s 
tgttuffice. ih a 
•W—’69 a începu 
in cadrul Făcu,

gineri, desfășurat in cad? 
cultltii (cursuri de z!) < 
marile olatforme Indus’ 
l’zina ..Î3 Augu’î" — Btrareștl 
și Platforma industrială Slati
na (cursuri serale).

Facultatea este orientată pe 
trei profiluri de specialitate : 

i (si- 
metâ- 
ocupâ 

spe- 
inalt
me-

profi 
metalurgia extractivă 

derurgie și metalurgia t 
lelor rP&feroase) care se < 
de elaborarea oțelurilor 
ciale. obișnuit aliate și 
aliaje, fontelor speciale, 
talelor și aliajelor neferoase 
pentru energii nucleare și teh
nică a^rospațială. materiale se
miconductoare metalurgie

nucleară : — turnătorie de 
fentă, ofel si metale neferoase; 
— prelnerări metalurgice (pre
lucrarea metalelor și aliajelor 
feroase ți neferoase prin de
formare plastică — - laminare 
forjare — si tratamente 
mice si termoch’.micfe).

Inginerul format ih 
cultatea de metalurgie 
ereazâ fie intr-un serviciu 
co-'-entie e-ah-i

=3*

tei

(Urmare din i>ag- I) 

mi însoțească la ceilalți fii ai 
săi. Merge dirz. apăsat, dar se 
simte că face eforturi să-și as
cundă riboseâla și imi aminle-c 
cuvintele din scrisoare : „bol
nav de picioare..."

Ajungem pe strada Tabla Bu
tii. lâ nilmărui 5. unde locu
iește Dumitru, strungăj; la „Se- 
m£n£toârea“. Peste o oră vă in
tri in schimbul doi. îl întreb 
dâfei fiu vrea cumva să vorbim 
ințrb pâ'trii ochi și ifni face 
senin să n-ăm grijă, că tatăl 
său. oricum, nu prea Slide...

— A$ vrea să știri 3e ce silit 
certați părinții tăi...

— Prea multe nri știu nici eii. 
în orjce caz, mama i-ă repro
șat itilotdeăuna că nu-i in stare 
să se invirteăscă. să cîștige 
ceva iri plus. Acum am fi avut 
câsă in București, n-am fi stat 
la gazde. Tot ca se plinge că de 
cind a venit el aici i-a încurcat 
toâte treburile.

— Dar tu ce părere ai ?
— Nu știu, nu mă amestec.
— îh 1974, ai lipsit mai multe 

zile de la lucru nemotivat și 
drept urmare ți s-a desfăcut 
contractul de muncă. De ce ?

— Eh, aveam bani, am plecat 
cu. niște prieteni prin țară, să 
mă distrez...

— Dar acolo, in întreprindere, 
se conta pe tine, erai așteptat.

— Nu m-am gindit...
— Dar lă ce te gîndești tu 1

Tot la „Semănătoarea" lu
crează, ca sudor, ’Constantin. îl 
găsim in câmera lui de pe stra
da Viscului, numărul 7, dor
mind — ă fost ih schimbul trei

— și îi spunem că ne pare rău 
că a trebuit să-l trezim.

Cind află că intenționez să 
scriu un articol despre familia 
lor. zimbetul jovial. ii dispare 
și se pierde in exp . =

— Eștrinare, -de ce nu-î ajuți 
pe tatii tău ?

— Dacă mi-ar cere, i-aș da. 
O sută-douS. cit âr avea n£vfeie.

— Tată! meu ? ! Drept să 
spun, r.u «tiu de ce se tot agită. 
Nu i-am făcut nimic rău.

— Dar nici bun...
— Vi s-a p!ih«. nu-i a«â ? 

(cind spune ac*s>e cuvinte, ur. 
rictus râuticios. râibusător , ii 
modifică, abia perceptimi. ex
presia fetei, in eluda strădaniei 
i--a o Mstri candidă).

— E adevărat că i-ai pus in 
vMtH să nu-ți calce prin casă?

portret al unui siderurgist de 
la Reșița care și-a- .-pus toate 
gindurile sale,’ toată pasiunea in 
munca sa, in formarea unor noi 
generații de siderurgiști- — este 
impresionant, că Milionarii sem
nat de Ion Matto și Emil Ma- 
țeiaș — un documentar dfespre 
furnaliștii reșițeni — interesea
ză șfTnbiță Ia meditație ; orice 
privitor, că reportajul critic 
Uzina noastră — casa noastră, 
realizat de cinecTubuT Tnt'repbin- 
derii Oțelul roșu la sblicițarea 
conducerii întreprinderii^/șrnul- 
ge aplauze la „șefenă deschisă", 
că documerfțârul reportaj Ălora 
la Prislop (âutor F. Michițpvici 
de la cinecliibul Rarăul din.ăpîm- 
pulung Moldovenesc) are i?atita 
putere eX<pitesivă :-și naște, un 
sentiment, pb dragoste de pre
țuire a folclorului nostru,i că o 
peliculă cA ExpI0?ia,r; .închinată 
luptei din ilegalitate a. comuniș
tilor, feste impresionantă’ și pu
ternic educativă, că pilulele ci- 
neclubului Hfertnes din Bucu
rești sînt plină de idei ȘI de 

■ sfefrtniffcațH. în strinsă ’legătură 
eu producția. > .. s

Mai este încă ceva-: regizorul
Ibh Popeseu Gopo, in cuvipțul 

- de deschidere aj galei, afirma 
.că cele 22 de filme au fbșt. selec
ționate din peste 1 bdO trimise 
din cele pește 50'0 de cirieclii- 
buri din țară. Dincolo de aceas- 

, impresionantă, este 
semnificativ câ cele mai rfeușite 
filrrte s-au dovedit a,-, fi tocmai 
ceie care abordează cu răspun
dere problematica ’vieții,-pro
ducțiile cinematografice ale. ar
tiștilor amatori iirscriindu-se 
astfel in efortul general ,de edu
care pri-n muncă și pentru mun
că ă tinetei generații..de CUnpașs 
tere și respect â tradițiilor de 
luptă ale clasei muncitoare, de 
dragoste față de frumusețile pa
triei, față de bogăția artistică a 
folclorului nostru.. Lăsind la o 
parte ‘ inevitabilele ncindemi- 
nâri care țin cte fiesfâpihiffeă’ in
tegrală a • mijloacelor de expre
sie fiimică, ca și pe cele evita
bile. credem, de lipsă a asisten
ței tehnice de specialitate — oa
re ce '■ ‘
discutatul, i 
soluț hecfesărifl

să scoată pelicula de amatbri 
din lbcdi incertei concurențe ve
leitare cu arta profesionistă și 
s-b așeze pe acela nobil și sigur 
al autenticei creații. Ceea ce a 
favorizat această cucerire a fil
mului românesc de cineclub a 
fost, in primul rind. clara orien
tare tematică spre descoperirea 
și relevarea universului de fritifi- 
că și viață în care autorul, crea
torul amator trăiește, univers^ 
care-i este cel mai apropiat su
fletește și pe care-1 cunoaște în 
profunzime. Dc la documenta
rul poetic închinat locului de 
muncă in care cineastul amator 
lucrează, la cel propunîndu-și să 
depisteze problemele ce le ridi
că producția, de la reportajul li
ftei bogate zile db muncă la cel 
critic, aducind in prim plan ne
rea- zările sati abaterile de la’ 
disciplina de producție, de la 
fiimul-poriret al coiegiîltii Șe'. 
muncă lă documentarul de pro
tecția muncii, de la fixarea pe 
peliculă a frumuseților naturii 
și obiceiurilor folclorice din zo
nă tindă activează cînbărhatbrtil 
la acele filme închinate tradi
țiilor de luptă și revoluționare 
ale întreprinderii respective, de 
la pilula satirică la scurt metra
jul de animație — iată ce do
meniu generbs de creație filmicS 
se deschide in fața cineaștilor 
amatori. Iar cele mai bună din- 
tre realizările lor s-au dovedit tă*“cifră
a fi tocmai cele care s-au inspi
rat nemijlocit din acest. univers 
dfe muncă și viâță de cară vor
beam mai înainte.. Dar mai este 
un-element care definește sen- , 
sul și bunul mers al mișcării ar
tistice de amatori : dacă inspira
ția din realitatea trăită dă ar
tistului amator- Ușurință mișcă
rii si siguranță cunoașterii ih 
profufiîime â stibiâbtului Ce 
vrea , să-l traifeze. aceeași anco
rare în problematica vie a exis
tenței sale și ă fcOlor din jurill 
său, îi dă girdl finalității ope
rei sale. Sprijinul difbct în pro
ducție pe care lucrările amato- - 
rilor pot și trebuie să-i dea este 
condiționat totmai de prompti
tudinea cu egre artiștii amatori 
surprind feălitâțilb loctiitii de 
muncă, de CâjBătitâtba lbr dă se
lecție. de ptiterăa revelâtbară a 
faptelor surprinse. Este demn 
dă toată lauda faptul că artiștii 
amatori bârfe folosesc ca mijloc 
de expresie limbajul Celfei dfe a 
șâptea arie aii

Fă- 
lu- 
de 

prelu
crare metalurzică. fie in labo-
ratoare centrale și de secții 
uzinale, in activitatea de cer
cetare metalurgică (centre de 

tare de pe. lingâ marile 
uzine metalurgice, institute de 
cercetare cu profil metalurgic 
— ICEM. ICPTSC). i 
tele dr proiectare (IMPROMET 
și IPROLAM). sau in alte uni
tăți economice.

Facultatea de metalurgie a 
reușit să trimită producției, 
cercetă-:, proiectări de cadre 
ingmerești necesare tuturor ra
murilor siderurgiei, metalurgi
ei. metalelor neferoase (30 la 
sută), construcțiilor de mașini 
(50 ia sută) și sectoarelor cu 
caracter metalurgic din cele
lalte industrii — cori s tril cțiildr, 
minieră, transporturi, energeti
că. nucleară, electrotehnică, te
lecomunicații. chimie, industrie 
ușoară, industrie locală etc. (20 
la sută).

Pasiunea pentru meseria a- 
lea=ă. rtiindria profesională a 
âcbstfei ..mari familii d» me'a- 
lurgt" ne-o dovedește și trâdi- 
iia legată de generațiile cară 
au trecut prin aceas’S facultate 
și aii lăsat generațiilor urmă- 
toâre prețioasa moștenire a 
unei vocații și dăruiri profesid- 
naie «taternicite âSi d°-a rin- 
dul in inima celor care, prin 

i muncă, inr.cbilează

metan

tece religioase", pe care eâ o 
păstra cu... sfințenie.

— Faceți parte din secta po
căiților ?

— Dar de ce n-ăti admis 
merget. la starea fe-uîl ?

— N-am voie să jur 1
— Cine nu vă dă voie ’
— Asa am învățat de la o mă

tușă. care e. intr-adevăr, po
căită.

Dâr pensia, ii ajunge.
— Nu de Bani este vorbă. E

COPII, CE FA C 
PĂRINȚII VOȘTRI?

firesc ca un om care a muncit 
cea mâi mare parte din viață 
pentru voi să fie acum lăsat 
singur ? E drept ?

— Eu nu înțeleg concret ce 
vrea. Dacă o să tună să mă 
vadă, n-o să-l dau afară.

— Dar tu n-ai să te duci sâ-1 
vezi ?

— Vedeți, eu nu prea ăm 
timp...

După această .întrevedere, 
m-am despărțit de Toma Tudo
rache, pentru a nu-1 demoraliza 
și mai mult, și m-am dus de 
unul singur la secția de covoare 
a cooperative: Arta populară, 
unde lucrează fiica sa. Aneta. 
E o țesătoare pricepută, apre
ciată de tovarășele ei de mun
că. în schimb...

— N-am nimic cu el. Dar 
n-am spațiu.

— Spune-mi Ânetă. sincer. 
nu-1 iubești deloc ?

— Ba da. însă e și mama la 
mijloc...

Mama. Eler.a Iliescu, e intr-a
devăr ..iă mijloc". Nu poate să-i 
ierte nici acum soțului ei nele
gitim că a fost o viață întreagă 
..gelos" (adică dornic să aibă o 
familie unită). ..prost" (adică 
cinstit !). ..scandalagiu" (adică 
intrigat de dezinteresul fată de 
muncă ăl unora dintre fiii săi). 
Motivul cel mai recent al su
părării îl constituie faptul că el 
â predat lă deșeuri, la ..decea" 
6 „carte de rugăciuni, de cln-

— $i pe copii i-ati invătat la 
fel T

— N-am avut cum. Au făcut 
școala in lume, nu la pocăiți, 
și-au pierdut credința. *

— Dar de ce ii îndemnați 
acum să-și dușmănească tatăl ?

— El « de vină, că se tot 
amestecă.

★
Lipsa actului de căsătorie, 

care poate părea neînsemnat, 
dar care conferă, in fond, un 
statut lega! familiei, explică In 
mare măsură caracterul de pro
vizorat pe care l-a avut viața 
in comun a soților Tudorache. 
în acest climat, diferentele din
tre ei s-au accentuat de-a lungul 
anilor, iar influenta mamei asu-

prâ fiilor s-a exercitat mai pu
ternic pentru simplul motiv câ 
ea. o bună perioadă, n-a lucrat 
nicăier copii
lor. absorbit de muncă, lipsea 
mereu de acasă. Acea:*ă impre- 
jK* âu4 aBs» va irtM d* or 
pe cei patrii tififeri aflați ih mo
mentul de față in București (o 
fiică. Aurica, e stabilită la Bra
șov). pentru indiferență si chiar 
ostilitatea cu care iși tratează 
tatăl. Ei se află la virstâ la căre 
un om poate și trebuie să-și în
țeleagă obligațiile, fără ca cinfe- 
va. din afară, să vină să le ex
plice ce au de făcut. Desigur, 
dacă am judecă in termeni strict 
juridici, nu le-am putea reproșa 
nimic. Tatăl are o pensie și. prin 
urmare, nu li Se poate pretinde 
să-l întrețină. Dar ajung banii, 
ajung hainele și mincarea ?

Toma Tudorache a muncit, â- 
proape o viață de om. pentru a 
crește și educa cinci copii, pen
tru a-i da la școli și a-i ajută 
să-și ciȘtige un loc demn în 
societate. Toate speranțele sale 
s-au legat de ei Și iată că acum, 
după ce au ajuns în rind cu lu
mea. acești copii ii tntorc spa
tele. lăsindu-1 să le cerșească 
dragostea.

Tovarășii de muncă ăi acestor 
tineri cunosc situația ? Și dacă 
o cunosc. Încearcă să o schim
be ? E adevăra*. intervenția in 
viata unei familii cere mult tact 
și multă răbdare. Dar cine ză
rește măcar in treacăt Silueta 
girbovită a lui Toma Tudorache, 
care as'eaptă. tăcut. in fața 
vreunei intrări, Înțelege repede 
că merită făcut orice efort pen
tru a-i reda căldură omenească 
la care are cu prisosință dreptul.

ILEANA FODDI.FANV

. ...T.bajul co _ _
șâptea ar!» au înțeles că vbr du
rea contribui lâ opera de educa- 
fie multilaterală a semenilor 
lor. a tineretului vorbind tocmai 
despre acești oameni. dețpre 
problemele lor. De aceea nn este 
Intirhp78tcr eâ uh film câ Ștafe
tă de Emil Mateiaș — un filrri

ței tehnice de specialitate — oa
re ce s-o, fi inlimplat cu mulț- 
discutătiil, prbiectăttll și ab
solut necesarul Stiidlb âl cinfeăă- 
tuliii atiîâlrir cărfe ar fi avut țo
lul Să prelucreze tȘfinic pelicu
lele .cineamâtdț-ilpr ? — șe poa
te afirma că Gala filmului de 
amatori ce â âvut’ldblM Casa fil
mului a marcat, stadiul ’ ridicat 
la care se află acum, după a- 
proape 20 de ani de ființare, 
mișcarea cineamâloristâ din tara 

-noastră. .

MIRUNA IONESCU

DOVEZILE ISTORIEI
(Urmare din pag. I)

Obiceiul de a-și dărui ddoa- 
rele pentru apărarea țării, de 
către doamnele eu darfe de 
mină, este confirmat deseori 
dc documente. Laptele ca 
ligament in culorile naturale 
este iarăși un lucru bine cu
noscut. Așadar, mitul Se îm
pletește iarăși cu istoria 
chiar dacă el localizează in
exact un anumit act de con
strucție.

La uh alt punct cardinal al 
patriei, in Hunedoara, s-a 
plămădit mitul lut Ioan Cor
vin și Cdrbul.

Să ne urcăm acum către 
înălțimile munților șl să luăm 
mitul Babei Dochiâ. Din nou 
interpretarea lui Asafehi cutn 
că numele bătrinel cu cojoa
ce ar deriva din străvechea 
denumire a Daciei, pare ha
zardat. Dar, dincolo de izbi
toarea asemănare onomastică, 
mai există o explicație de or
din climatic: brusca și neaș
teptata schimbare a teriipe- 
raturli in zonele de munte, 
iluzia stabilirii primăverii

ajunsă proverbială: „tiu o 
rază de soare nu se fate pri
măvară". $1. Iri primiil tițtd, 
obiceiul românesc (și hu nti- 
rriâl rohiâhesc) de a se da 
numeife unor locuri priiitiHs- 
ma unor iniimplâri. Obictiut 
funcționează pinâ și iii epo
ca moderna: la Stînâ de Vaie;, 
in Bihor, o cale de idrtiihiș’ 
ce duce sprfe culme se chea
mă „Calea Generalului", pen
tru bă pe acolo se plimba un 
general venit la murite să-și 
caute sănătatea, după cutn lâ 
Huși, un pod se cheamă pd- 
dul lui Ralea, pentru că a 
fost construit de către filo
soful literat pe cind era de
putat de Huși. Deci iată că 
din ceața de vreme iniiul Ba
bei Dochia nu mal devine âb-j 
soltit aberant. Oare gorunul 
Iui Horia, stejarul din Bor- 
zești sau teiul lui Eminfesc.U 
nu sini dovezi de aceeași tă
rie?

Legendă este și aceea a 
lui Dragoș Vodă, personaj nfe- 
identlficat istoric, insă capul 
de zimbru a stat In steiha 
Moldovei. Prin care fantezie?

De ce? Legarea lui de o vl- 
nătoare este dare total nea- 

; venită?
’Creația de mituri cores- 

>punde setei de’ juStîficEtrfe Și 
de identitate a unui popor. 
Setei de- numire a obirțiilor. 
Ea trebuie privită cu ochi 
mai atent ți mai pasionpnt 
dincolo de dilatările firești 
(exagerarea conștientă, atn 
spune noi azi) și coroborată 
cu documentele ■ autehtibe. 
Oare nu mitologia, ne spune 
Mircea Malițâ, l-a condus’pe 
Schliemann la descoperirea 
adevăratei vetre a Troiei, și 
la identificarea unor date din 
„Iliada" printre care șf am
fora cu două toarte â lut 
Nestor? Și oare, tot in aceas
tă batere a lumini), cartea lui 
Nicolae Densușianu nu tre
buie ea citită cu. seriozitate, 
așa cum spunea Eugreh' ' 
Barbu? ' ’ ’ ' ' ’

Miturile ne siht prifetene și 
dovezi. Ele ne încălzesc; su
fletul dar, in același timp, ne 
sugerează date de istprie și 
protoistorie din care pot țișni 
roațle neașteptate.

MINISTERUL educației și învăță
INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI

statul de

Catedra de 
hidraulice, 

T_____- lă. discipli-
,Turbine șl transformatoare 

____„îiiecahicâ flui
delor și mașini hidraulice**, „Me
canică fluidelor**, „Centrale hidro
electrice** si „Centrale hidroelec
trice. și stații de pompare**, poziția 
13 din.statul de funcțiuni;

6. Șef de iucr,ări la Catedra Re
țele electrice, Facultatea Energe
tică, la disciplinele: ..Tehnica ten
siunilor înalte** și „Acționări elec
trice**. poziția 12 din statul de 
funcțiuni;

7. Șef de lucrări la Catedra Re
țele electrice. Facultatea Energe
tică. la disciplinele: „Teoria fia- 
bilităților și statistică matematică 
în elertroenergetică**, „Utilizarea 
energiei electrice** și „Tehnica 
tensiunilor înalte", poziția 14 din 
statul de funcțiuni;

8. Sef de lucrări la Catedra Au
tomatică I, FaeuRatea Automatică, 
la disciplinele: „Elemente de elec
tronică si informatică", ..Teoria 
sistemelor automate** și „Automa
tizări complexe în industria ener-

getica**, poziția 10 dih statul de 
funcțiuni:

9. Șef de lucrări Ia Catedra Au
tomatică I, Facultatea Automatică, 
la disciplinele: „Elemente de elec
tronică industrială și automatiza
re44, „Automatizări ih sistemele 
energetice** și „Automatizări com
plexe in industria energetică**, po
ziția 11 dih statul de fuhețiuni;

10. Șef de lucrări la Catedra Au
tomatică II, Facultatea Automati
că. la disciplinele: „Aparate de 
măsură și control, automatizarea 
și utilizarea calculatoarelor**; „Ele
mente de electronică și automati- 
că“ și „Calculul și construcția re
gulatoarelor automate44, poziția 14 
din ștattil de funcțiuni;

11. Șef de lucrări la Catedra de 
Calculatoare, Facultatea Automa
tică, la disciplinele: „Programare 
pe calculator** și „Tehnici de pro
gramare**, poziția 14 din statul de 
funcțiuni;

12. Șef de lucrări la Catedră Dis
pozitive, circuite și apârâte elec
tronice, Facultatea de Electronică 
și Telecomunicații, la disciplinele: 
„Aparate de măsură și control** și 
„Aparate de măsură și control a 
dispozitivelor electronice*1 2 3 4 5, poziția

1. Șef de lucrări lâ Catedra E- 
lectrotehnică I, Facultatea Elec
trotehnică, la disciplinele : „Elec
trotehnică^. ..Bazele electroțehni- 
cii“ și „Electrotehnică și instala
ții electrice** pozițiile 16 și 18 din 
statul de funcțiuni ;

2. Șef d£ lucrări la Catedra 
Centrale. electrice, Facultatea E- 
nergețică la disciplina: „Instala
ții terihice industriale** poziția 13 
din statul de funcțiuni;

3. Șef de lucrări la Catedra 
Centrale electrice, Facultatea E- 
nergetică, la disciplinele : „Cen
trale electrice**, „Centrale termo 
și hidroelectrice**, „Centrale termo
electrice" Și „Fiabilitate in ener- 
getică.** poziția 14 din statul de 
funcțiuni ;

4. Șef de lucrări la Catedra Cen
trale electrice. Facultatea Energe
tică la disciplinele: ..Echipamen
tul electric al centralelor și stații- 
lor“. , „Echipamentul , electric al 
stațițior și posțiirilor de trânșfor- 
mare“ și „Rețele și apărate, elec
trice" pdziția 16 din 
funcțiuni;

5. Șef de lucrări la
Hidraulică și mașini 
Facultatea Energetică 
nele: ș*
hidroenergetice**,

12 din statul de funcțiuni;
13., Șef de lucrări la Catedra Dis

pozitive, circuite și aparate elec
tronice, Facultatea Electronică și 
telecomunicații. la disciplinele: 
„Electronică4*, „dispozitive și cir
cuite electronice4*, „Circuite elec
tronice4* și ;,Circuite, componente 
și dispozitive electronice**; poziția
13 din statul de funcțiuni:

14. Șef de lucrări cu normă de 
cercetare științifică, la Câieclra 
Dispozitive, circuite și aparate 
electronice, Facultatea Electronică 
șț Telecomunicații, poziția i clin 
statul de funcțîiihi;

15. Șef de lucrări la Cătedra
Electronică aplicată; Facultatea 
Electronică și Telecomunicații, la 
disciplinele: „Teoria și tehnica
prelucrării informației „Tepria 
transmisiunii informației44, „Ele
mente de electronică aplicată** și 
„Electronică și automatizări in
dustriale**, poziția 13 din statul de 
funcțiuni:

16. Șef de lucrări lâ Catedra

Anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice
Electronică aplecată, Facultatea 
Electronică și Telecomunicații, la 
disciplina : . „Electronică . indus
trială**, poziția 11 din statul de 
funcțiuni;

17. Șef de lucrări la Catedra 
Electronică aplicată, Facultatea 
Electronică și Telecomunicații^ la 
disciplina: „Dispozitive electronice 
și electronică industrială**, poziția 
15 din statul de funcțiuni;

18; Șef. de lucrări la Catedra Me
canică fină, Facultatea de Meca
nică, la disciplina: „Mecanică și 
elemehte constructive de mecani
că fină**, poziția 9 din siâtul de 
funcțiuni;

19. Șef de lucrAH la Catedra 
Chimie fizică și tehnologie eiec- 
trochimică, Facultatea de Ingine
rie chimică^ la disciplinele: „Reac
tivitatea moleculară în gaze și sis
teme condensate** și ?,Chimie fi
zică** (cineucaj, poziția 5o din sta
tui de fUhcțiunl;

20. Șef de lucrări la Catedra de 
Mecanică fină, Facultatea Mecanic 
că^ lâ disciplinele: „Metrologie 
aplicată** și „Metrologie generală4*, 
poziția 12 din statul de funcțiuni;

21. Șef de .lucrări la Catedra de 
Termoțehnică st mașini termice, 
Facultatea de Mebăhică, la disci
plinele : „Transfer de căldură**, 
,.Țepgioțe|ii)ică și mașini termice44, 
„Termoțehnică** și „Transmisia 
căldurii**, poziția 13 din statul de 
furifcțiuHi;

22. $ef de lucrări la Catedra
Geometrie descriptivă și desen II, 
Fâcuîtatea Mecânică agricolă, la 
tlisciplihele: „Desen tehnic** și
„Geometrie descriptivă și desen 
tehnic**, poziția 7 din statul de 
funcțiuni;

?3. Șef de lucrări la Catedra 
Geometrie descriptivă și desen II. 
Facuitaiea Mecanică agricolă, la 
disciplina: „Desen tehnic**, poziția 
8 din ițâtiil de funcțiuni;

disciplina: ..Analiză

Lector la Catedra de P£da£o- 
ii limbi străine. Facultatea cl6

24. Șef de lucrări la Catedra 
Geometrie descriptivă și desen II, 
Facultatea Mecanică agricolă. la 
disciplina: ..Geometrie descriptivă 
și desen tehnic**, poziția 11 din 
statul de funcțiuni;

,2Ș. Șef de. lucruri Ia Catedra 
Matematici I, Facultatea de Trans
porturi, la ‘ “
matematică**, poziția 19 din statul 
de funcțiuni;

26. Lector la Catedra de Pedago
gie și limbi străine. Facultatea de 
Transporturi., la disciplina: s,Lim
ba germană“. poziția 36 din sta
tul de funcțiuni:

27; Lector la Catedra de Pedago
gie și limbi străine. Facultatea de 
Transporturi, la disciplinele: „Lim
ba rusă“ și „Limba franceză**, po
ziția 47 din statul de funcțiuni;

28. Lector la Catedra de Pedago
gie și limbi străine. Facultatea de 
Transporturi, la disciplina: ..Lim
bă rusă**, poziția 51 din statul de . 
funcțiuni;

29. Șef de lucrări la Catedra de 
Șiderurgie. Facultatea Metalurgie, 
la disciplinele: „Cuptoare .meta
lurgice** și „Țermotehriică și cup
toare metalurgice**, poziția 14 din 
statul de funcțiuni;

30. Șef de lucrări la Catedra de 
Chimie anorganică și tehnologie 
anorganică, Facultatea Inginerie 
chimică, la disciplinele: „Chimie 
anorganică**. „Capitole moderne in 
chimia ahorgaiiică**, „ChiHiiă com
pușilor coordinativi**, „tliimiâ 
metalelor** și „Proiect de cerce- 
tare“, poziția 38 din statul de 
funcțiuni;

31. Șef de lucrări la Catedra de 
Chimie anorganică și, tehnologie 
anorganică, Facultatea inginerie 
chimică, la disciplinele: „Proprie
tățile fizico-chimice și criterii pen
tru caracterizarea și selecționarea 
catalizatorilor**, „Mecanismul ca
talizei eterogene** și „Chimie teh

nologică**, poziția 42 din statul de 
funcțiuni;

32. Șef de lucrări la Catedra de 
Chimie fizică și tehnologie elcctro- 
chimică, Facultatea inginerie chi
mică, la disciplinele: „thimie.fi- 
zică“? ,,Proiect de cercetare** și 
„Procese cii transfer de proton și 
electron in sisteme omogene**, po
ziția 52 din statul de funcțiuni;

33. Șef de lucrări la Catedra de 
Tehnologia silicaților si compuși
lor oxidțci, Facilitatea Inginerie 
chimică,-la disciplinele: „Tehnolo
gia sticlei** și „Tehnologia mate
rialelor de construcție**, poziția 11 
din statui de funcțiuni;

34. Asistent la Catedra Rațele 
electrice, Facultatea fenergetică’ la 
discipynele.: „Tehnica tensiunilor 
înalte**, „Producerea, transportul și 
alimentarea cti energie electrică** 
și „Supratensiuni și izolația rețe
lelor electrice**, poziția 20 din sta
tul de funcțiuni;

3a. Âsișlfent lă Catedra de balcu- 
îatbâre, Facultatea Automatică, la 
disciplinele: „Structuri de date“ și 
„Prbgrăniâi’e pc călchlatot**, po
ziția 27 din statul de funcțiuni^

36< Asistent, la Catedra de Calcu
latoare, Facultatea Automatică, Ia 
âiscițhihelfe: ;,Călciilatdâre electrod 
nice“ și „Calculatoare numerice**, 
poziția 28 din statui de funcțiuni;

37. Asistent la Catedră de Teh
nologie electronică și fiabilitate, 
Facultâieă Elecirdriică și Teleco
municații, la disciplinele: „Regla
rea și exploatare^ echipamentelor 
electronice4*, „Biofizică** și „Elec
tronică medicală4*, poziția 12 din 
statul de funcțiuni;

38, Asistent la Catedra de Dis
pozitive, circtiite șU apărate elec
tronice, Facultatea Electronică și 
Telecotnunicâții, la disciplinele: 
„Circuite de ipipulsuri și comuta
ție*4 și „Circuite electronice’*, po
ziția 28 din statul de fiihețiuni; 

3|. Asistent cu normă de cerce
tare științifică la Catedra de Uti
laj chimic, Facultatea de Mecani
că, poziția 18 din statul de func
țiuni;

40. Asistent la Catedra de Ma- 
șini-unelte și scule, Facultatea 
Tehnologia construcțiilor de ma
șini, la disciplinele: ,.Bazele teo
retice ale prelucrării pe mașini- 
uae!te“, „Exploatarea mășihilor- 
uneitC“ și ,.Așchiere $1 scule aș- 
chiețoare^ poziția 22 din statul 
de funcțiuni;

41. Asistent Ia Catedra de Teh
nologia metalelor. Facultatea Teh
nologia construcțiilor de mașini, la 
disciplinele: „Tehnologie** și „Teh
nologia materialelor**, poziția 29 
din statul de funcțiuni;

42. Asistent la Catedra de Peda
gogie și limbi străine, Facultatea 
de Transporturi, la disciplina: 
„Limba spanioL’i*4, poziții 60 dih 
statul de funcțiuni;

43. Asistent la Catedra de Peda
gogie și limbi străine, Facultatea 
de Transporturi, Ia disciplina: 
„Limba engleză**, poziția 30 și 31 
(tiu statul de funcțiuni:

44. Asistent la Catedra de Mate
matici II, Facultatea. Aeronave, la 
disciplina: „Matematici speciale**, 
poziția 26 dih stattil de funcțiuni;

45. Asistent la Catedra de ingi
nerie chimică, Facultatea de In
ginerie chimică, la disciplinele: 
„Procedee și aparate**, „Termodi
namică si mecanica fluidelor** și 
, Operații și utilaie“, poziția 13 din 
statul de fuhețiiirii;

46. Asistbht Ia Catedra de Teh
nologia silicaților și coiiipttșilbr 
bxidici, Facilitates Inginerie chi
mică, cu normă de cercetare ști
ințifică. poziția 1 din statul de 
funcțiuni;

4Î. Asistent la Catedra d£ Auto
vehicule rutiere, Facultatea de 
Transporturi, la disciplinele: ..Di-

......................................... '' 'i'’•'........T
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namica autovehiculelor", „Teorîh 
traficului rutier", „Calculul șl 
construcția autovehiculelor** și 
„Cpnducereâ auto", poziția i&’ din 
statul de funcțiuni;

48. Șef de lucrări Ia Catedra de 
Organizare și conducere industria
lă, Facultatea Energetică, la dis
ciplinele: „Organizarea lucrărilor 
de montaj" și „Organizarea și 
cphclucerea întreprinderilor", pozi
ția 19 din statul de funcțiuni;

49. Șef de lucrări la Catedra de 
deghizare și Conducere indus
trială, Facultatea Energetică, la 
disciplinele: Organizarea și ana
liza activității economice", „Orga
nizarea și analiza activității eco
nomice â întreprinderilor", „Ană- 
lizâ activității ecdhdriiice a mtte- 
prinderilor", „Organizarea și pla
nificarea întreprinderilor" și „Ana
liza activității economice", poziția 
20 dih statul de funcțiuni;

50. Șef de lucrări ja Catedra de 
Chimie fizică și Tehnologie eiec- 
trochimică, Facultatea Inginerie 
eniimeă, la disciplină: Chimie fi
zică". poziția 41 din statul de 
funcțiuni.

Candidații la concurs vor depu
ne la Secretariatul Rectoratului 
I.P.B.. Splaiul Independenței 31,3, 
etaj II, camera 219. 4n terrrien de 
30 de zile de la data publicării 
anunțului în Buletinul Oficial pen
tru posturile de sef de lucrări 
(lector) și respectiv de 15 zile pen
tru posturile de asistent, • cererea 
de înscriere ImpȚeUnă cu heteife 
prevăzute de Legea nr. -6 privind 
Statutul personalului didactic din 
R.S.R publicată în Buletinul Ofi
cial al R.S.R. partea I nr. 33/15 
martie 1969 și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și învăță- 
mîntului nr. 84 539/1969.

Concursul se va ține la rectora
tul Institutului politehnic din 
București, în termen de 3 luni de 
la data expirării termenului de în
scriere lă concurs, pentru postu* 
rile de șef de lucrări (lector) și, 
respectiv, 15 zile, pentru posturile 
de asistent.

Candidați! la concurs sînt obli
gați să comunice in scris condu

cerii instituției sau întreprinderii 
unde își desfășoară activitatea,.în
scrierea la concurs.

Concursul a fost publicat în Bu
letinul Oficial al R.S.R. partea a 
IÎI-â, nr. 44 dih 19 martie 1976.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII 
LA CONCURS SÎNT :

Cerere de înscriere, la care se 
anexează:
;—-Copie legalizată de Notariatul 

de Stat de pe Diplomă de’ studii 
superioare și de pe anexa aces
teia (situația școlară) — 1 eif.

— Memoriul de. activitate știin
țifică, tehnică si didactică — 3 ex.

— Lista lucrărilor științifice pu
blicate sau în curs de' publicare 
—? 3 ex.

— Lucrările științifice publicate 
— 1 ex.

— Autobiografia — 2 ex.
— Adeverință de vechime în 

mur|că, în care să se precizeze 
că s-a efectuat stagiul legal după 
repartizare 1

— Copie ’legalizată de Notaria
tul de Stat de pe diploma de doc
tor — 1 ex.

— Aprecierile activităților:. di
dactică, științifică, obștească-, și 
tehnică' în prodljicțle ^liberată de 
șeftjl catedrei' pentru cei din în- 
vățămînt' sau de /•c^lectiyui 'de 
muncă unde candidatul își’ desfă
șoară activitatea, pentru cei din 
afara învățămîntului, însoțită de 
o adresă. ■ semnată de directorul 
instituției (întreprinderii) șl de 
șecrețărul comitetului P.C.R-, (nu
mai pentru cei din afara I.P.B.), 
în care să se menționeze că s-a 
obținut avizul favorabil al comi
tetului județean al P.C.R. Său a 
secretariatului comitetului de sec
tor al P.C.R. pentru cei din mu
nicipiul București, pentru înscrie
rea la concurs. ...

— Un dosar cu șină.
— în cazul în care diplomele de 

studii sînt obținute în - străinătate, 
pe lîngă traducerea, legalizată de 
pe. acestea, se va. depune ,și . un 
exemplar de pe adresa M.E.I. — 
Comisia superioară de diplome —• 
priviha ediivâiareâ lor. '

genera%25c8%259bii..de
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Dezbateri în pregătirea Congresului
*

educației politice și culturii socialiste

A.

j

Acordindu-se un spațiu larg 
educării prin muncă și pentru 
muncă, analizei concrete a acti
vității organizațiilor din județ, 
plenara Comitetului județean 
Bihor ar U.T.C. a stds. in evi
dență uhele neajunsuri care, 
deși nu caracterizează tineretul 
bihorean, solicită o intervenție 
mai energică pentru eliminarea 
lor : un număr de tineri care nu 
muncesc, din rîndul lor unii a- 
jungînd in urma unor abateri 
grave in fața instanței, cazuri 
de încălcare a disciplinei șco
lare și profesionale ce se înre
gistrează îtl diferite sectoare 
unde muncesc și invață tineri». 
Acestea Se datoresc și faptului 
că organizațiile U.T.C. nu se 
implică încă în suficientă mă
sură în aceste domenii. Unele 
probleme cu largi implicații so
ciale scapă incâ din vederea 
organizației. U.T.C. ; numărul 
destul de marș,. al divorțurilor 
in familii tiimre. aderarea unor 
tineri la secte și culte religi
oase etc. Nu se poate spune că 
nu s-a făcut nimic în acest 
sens. Toate acțiunile care s-au

inițiat (dezbateri, simpozioane, 
întilniri, cercuri de dezbateri 
ideologice, munca patriotică, ac
tivitatea culturală) au fost sub
ordonate scopurilor formativă, 
educative, ce definesc esența 
activității organizației comuniste 
de tineret. în plenară s-a subli-

i Coautetuhii -;
judatean Bib"' tf UT.C

niat pe drept cuvint că educa
rea patriotică nu inseamnă nu
mai învățarea de cintece 
și poezii patriotice. Această 
formă de activitate reprezintă 
doar o latură a procesului edu
cativ. în această viziune se ri
dică problema ofensivei mai 
puternice împotriva concepțiilor 
mistîcd-religioase, cărora le plă
tesc incă tribut unii tineri. De 
la cunoașterea 'diferitelor aspec
te concrete trebuie să pornească 
acțiunile,- urmărindu-se nu la
tura lor festivă, ci conținutul, 
eficiența lor directă.

Din dezbateri a reieșit ca o 
coordonată precisă a muncii or
ganizațiilor U.T.C. necesitatea 
ca acestea, fiecare membru al 
U.T.C. să se implice nemijlocit 
in toate problemele fundamen
tale ale activității economice, 
politice și sociale ale județului, 
toți tinerii fiind părtași egali, 
cu drepturi și răspunderi, in sta
bilirea și îndeplinirea deciziilor. 
Numai așa se vor forma convin
geri. se va realiza o 
concordanță între ceea 
nem și ceea ce facem.

Reproducem in final, 
din propunerile fi 
ră : • Reglementai 
lor financiare pen 
minelor de nefamiliști cu mij
loacele culturale • Mai buna do
tare a cabinetelor de științe so
ciale • Infiin’area in munici
piul Oradea a unor școli post- 

• liceale • în cadrul cluburilor 
tineretului, juriștii să acorde in 
mod gratuit consultații pentru 
tineret.

LIDIA POPESCU

fundi

deplini 
ce spu

citeva 
ute in plena- 
a posibihtăti- 
u dotarea că-

! Ritmul și calitatea lucrărilor de sezon
-■și intervenția hotărită -a organe

lor agricole s-au dobedit bine
vanite. La, Fintitiele. una din u-
nitățile criticate, se repiăase pină
iu Ziua vizitei noastre peste
900 000 fere plante. Din dțeslCa
circa 30 la sirTă'sexdfl&in.g^iitece
nutritive, cefh cd garanVeaza că
legumele timpurii vor ajunge pe
piață du 10—15-zile mai devreme.
Președintele C.A.P.. Adam ’Mi-

i huț. a ținut să facă O precizare :
„Anul acesta^ dațgrită, bunei or
ganizări in toate termele, am 

j reușit să administrăm in sol ih- 
j grășăminte chimice și organice
| cum .nu s-au dat in toți ultimii

cinci ani. La legume, de exem
plu. am dat cite 300 kg azot la
hectar, la cartofi cite 40t>j După

’ felul cum s-a muncit, sperăm să
| depășim producția planificată de

1920 tone. Participarea masivă
la lucru a zeci de cooperatori

i între care Iosif Boly. Anton pief.
i Elena Abrudan. Elisabeta ?J»n<7.

sistemele de irigații gata pregă
tite pentru a incepe udările, cele.
2 100 m.p. spre și 1.7 ha- răsad
nițe bine gospodărite sint tot
atitea dovezi ale hărniciei, dăr

i
I 'gumente pentru bogăția vi-Șl. . 

itoarelor recolte.
'Aceleași preocupări am întil- 

nit și la C.A.P. „23 August" și 
Macea unde, după cum ne in
forma ing. Dorel Cocoș, director 
la C.L.F., prin buna organizare a 
.echipelor, brigăzilor, viteda la 
repicat a crescut de la 40 000 
fire la 70 Q00. S-au așigifrat ast
fel condiții ca imediat ce aces
te lucrări Se încheie, să se treacă 
cu toate forțele Ta -pțantatul legu
melor in cimp. Pină in prezent. 

Ife baza măsurilor organizatorice 
luate, au'fost deja plantate peste 
1 000 hectare, ceea ce reprezintă 
aproape 60 la sută din supra
fețele prevăzute

• Cu forțe sporite la 

efectuarea insămințărilor
• In ultimele zile, vremea s-a 

încălzit în toate zonele agricole, 
astfel că s-a trecut.cu forțe spo
rite la semănat și executarea ce
lorlalte lucrări agricole de pri
măvară. Potrivit datelor centra
lizate, pină la 1 aprilie au fost 
Insămințate aproape O treime

V

din-suprafețele prevăzute cu cul
turi din prima epocă. Cu sfeclă 
de zahăr au fost insămințate 41 
la sută din terenurile planifica
te. cu in pentru ulei 58 la sută, 
39 la sută cu plante furajere, 24 
la sută cu legume, și 64 la sută 
cu cartofi timpurii și de vară. 
Suprafețele cele mai mari au 
fost insămințate in județele Olt, 
Teleorman. Dîmbovița, Dolj și 
Argeș. In această siptămină a 
început șl semănatul florii-soa- 
relui in șapte județe.

• In zonele de țes din 
țul Caraș-Severin, unde 
concentrate importante 
mecanice și umane, muncile a- 
gricole de primăvară au fost tn- 
tensifibate. Majoritatea forma
țiilor de mecanizatori și țărani 
cooperatori lucrează în schim
buri prelungite atit la 
rea terenurilor, cif și 
mtntări. La Berliște. 
Nouă. Zlatița. Oravița. 
nari și in alte unități 
operatiste. unde s-au atins vite
ze Sporite de lucru culturile din 
epoca 1 an fost semănate pe mai 
bine de 2.000 ha.

jude- 
sint 

forțe

■pregiti- 
la insâ- 
Moldova 

Grâdi- 
interco-

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUSESCU, a primit din partea președintelui Republicii Elene, 
CONSTANTIN TSATSOS, următoarea telegramă :

Foarte mișcat de amabilele urări și felicitări pe care mi le-ați 
adresat cu ocazia Zilei noastre naționale, exprim Excelenței Voastre 
viile mele mulțumiri și vă rog să primiți expresia celor mai sincere 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperi
tatea poporului român prieten, precum și convingerea mea că rela
țiile de prietenie dintre cele două țări ale noastre vor continua și se 
vor dezvolta in viitorii ani, in interesul comun.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUSESCU, a trimis președintelui Republicii Sierra Leone, dr. 
SIAKA STEVENS, următoarea telegramă :

Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Republicii Sierra Leone îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, 
in numele poporului și guvernului român, precum și al meu per
sonal. călduroase felicitări, urări de sănătate și fericire personală, 
de noi succese in îndeplinirea nobilei misiuni ce v-a fost încredin
țată. de pace și prosperitate poporului leonez prieten.

Sint convins că bunele raporturi de prietenie dintre țările și 
popoarele noastre vor cunoaște un curs mereu ascendent, iar con
lucrarea lor pe arena vieții internaționale se va întări și mai mult, 
in folosul păcii și înțelegerii între popoare.in folosul păcii și înțelegerii intre

Lucrările plenarei Comitetu
lui județean Dțtlj . al U.T.C, 
au constituit cadrul optim de 
dezbatere cu maturitate și exi
gență creatoare a problemelor 
ele interes major privind munca 
de educare â tineretului desfă
șurată de comitetul județean, 
organele și organizațiile U.T.C. 
Ceea cp ni s-a relevat, cu prio- 
i'itâte, in- această plenară au fost 
direcțiile realiste, concrete de 
acțiune in cincinalul revoluției 
tehnico-știintlfiee pentru perfec
ționarea. in continuare, a mun
cii de educație politico-idâologi- 
că a tineretului. Considerăm 
util să prezentăm cițSva dintre 
măsurile ce vor fi întreprinse în 
viitor in județul Dolj pentru c.a 
munca de educare să-și atingă 
scopul propus : promovarea unor 
experiențe care pot fi împărtă
șite și de alte organizații U.T.C.

Dezbaterile periodice, infor
mările politice lunare, simpo
zioanele și colocviile cercurilor 
de dezbâterS sfe vor finaliza 
intr-o sesiune la nivel județean 
cu tema „P.C.R. și organizația 
Revoluționară, a .tineretului", în 
Scopul dezvoltării seritimentelor 
de dragtjste profundă și prețui
re față de patrie și partid vor 
fi organizate anual concursuri 
de masă, la nivelul tuturor or
ganizațiilor din întreprinderi,

instituții.' școli, comune și ora
șe. pe teme ca.: „Din trecutul 
de luptă al partidului și poporu
lui", ..Tradițiile revoluționare 
ale clasei muncitoare din jude
țul Dolj", -„Județul Dolj pe 
coordonatele cincinalului revo
luției tehnico-științifice". Se

Comiteipltii '
iudettanOoH ttl U.T.C.

-_______________

prevede organizarea săptămîna- 
lă lă cluburile tineretului a se
rilor de poezie patriotică pentru 
evocarea trecutului de luptă al 
poporului nostru și constituirea 
cercurilor de învățare 
lor patriotice. Pentru 
tineretului in spiritul 
lor eticii și echității 
âî respectării legilor 
pentru prevenirea și 
rea manifestărilor de 
a disciplinei muncitorești, șco
lare și universitare, com
baterea manifestărilor de -pa
razitism, a tuturor practi
cilor misticb-reiișioase, care 
se mai manifestă încă in 
rîndul tinerilor din județ, se va 
generaliza inițiativa de organi
zare a adunărilor cu „raport u- 
tecist", astfel incit fiecare meni-

ă cîntece- 
educarea 

principii- 
socialiste, 

Statuhii. 
combate- 
îneălcare

4

bru al organizației de U.T C. 
să-și raporteze întreaga activita
te și comportare in familie și 
societate la cerințele codului e- 
fic comunist. Organizarea intil- 
nirildr cu eroi ai muncii socia
liste. comuniști fruntași in pro
ducție. cadre cu munci de răs
pundere pe temele : „Comunis
tul — modelul la care ne rapor
tăm", „Cum nâ îndeplinim în
datoririle sociale ?“ vor aborda 
aspecte care privesc atitudinea 
față de muncă, grija față de a- 
vutul obștesc, cultivarea idealu
rilor de viață și muncă comu
nistă. însă ceea ce nici planul 
de măsuri și nici vorbitorii nu 
au precizat sint direcțiile de ac
țiune in vederea întăririi disci
plinei în muncă, pentru dezvol
tarea opiniei combative. împo
triva acelora care îngreuiază 
procesul de producție sau ab
sentează nemotivat, ori dau pro
duse de proastă calitate, precum 
și încadrarea imediată intr-o 
muncă sbcial-utilă a tinerilor 
fără ocupație, avind in vedere 
ritmul accelerat de dezvoltare 
economică a județului. Sint su
biecte ce vor trebui să antre
neze mai serios capacitatea de 
concepție și organizare a colec
tivelor de uteciști din județul 
Dolj.

ILEANA PODOLEANU

DE-A 6-A EDIȚII
A FESTIVALULUI A FESTIVALULUI

NATIONAL DE JAZZ

LA SIBIU, FINAL AL CELEI

participa-
ca cea a 

din

1'- . i

A X-A,

ARTEI STUDENȚEȘTI

EDIȚIA JUBILIARA,

actualitatea

NATIONAL AL3

ale festi- 
îritrece 

pe 
fazele locale, se vor 
după cum urmează : 

național al teatrului

PLECĂRI

GENERAȚIA TINARA
(Urmare din pag. I)

pregnant in Societatea noastră, 
se poate afirma cu toată con
vingerea că aceasta nu ține, pur 
și simplu, de o anume determi
nantă biologică a unui strat al 
populației, el însuși împărțit pe 
diferite paliere, in funcție de 
preocupări și scopuri eterogene

Depășind cazuistica analizei 
diferențiate. putem spune că 
generația tinără nu este o În
sumare mecanică nici de indi
vizi. și niți de intragenerații 
care se manifestă pe diferite 
planuri.: ale producției mate
riale. ale artei, științei, filoso- 
fiei etc.

Generația tînără este o gene
rație organic Închegată care iși 
subordonează pe toate planurile 
sensul creator al manifestărilor.

Dobîndirea unei autentice li
bertăți de conștiință elimină, la 
interferența cu spiritul revolu
ționar. transformator, implicat 
de însăși structura motivaționa- 
lă a tinărului, «orice artificiu de 
căutare sau etalare a sensului 
existenței. Este absolut necesar 
Să subliniem că niciodată o ge
nerație nu se poate constitui ca 
atare numai prin permanentiza
rea unei influențe educative de 
ordin moral sau teoretic. Ca fe
nomen social și istoric genera
ția este condiționată înainte de 
toate de transformările și pro
cesele politice, sociale.

Temeiul obiectiv pe care se e- 
difică actuala generație tînără 
decurge din chiar faptul că so
cialismul restabilește intr-o or
dine net superioară natura 
creatoare a muncii.

Documentele programatice ale 
P.C.R. subliniază in numeroase 
rinduri marea responsabilitate 
ce revine tineretului pe. linia 
valorificării acestor premise o- 
biective ale libertății superior 
înțeleasă. Se poate chiar vorbi 
despre obligația de a fi liber, 
ca despre suprema datorie a 
fiecărui membru al societății 
noastre, a fiecărui tinăr. Aceas
tă libertate nu este altceva de-

cit integrarea în structura per
sonalității fiecăruia dintre noi 
a ideii, că omul reprezintă ade
văratul creator al istoriei și in 
această calitate trebuie șă ma
nifeste o înaltă conștiință față 
de muncă, față de semenii săi, 
să fie un patriot desăvirșit, un 
iubitor înflăcărat și un apărător 
al ponorului său. al cauzei so
cialismului și comunismului.

..Codul principiilor și norme
lor muncii și vieții comuniști
lor, ale eticii și echității socia
liste" sintetizează toate aceste 
trăsături morale și politice ale 
omului content de libertatea 
sa autentică, ale comunismului, 
în cea mai înaltă accepțiune a 
cuvântului. Acest document al 
partidului reprezintă expresia 
superioară a unui umanism ma
nifest. El proiectează un model 
de om ale cărui arhitecturi in
terioare devin însăși imaginea 
demnității în fața istoriei și a 
timpului față de care el nu mai 
are sentimentul perisabilității 
intrucit este un' Creator.

Semnificația profundă a aces
tui nou statut al libertății nu 
constă atit in asumarea lui in
dividuală, cit in faptul că el 
devine liantul organic al mani
festărilor colective subsumate 
vizitinii integratoare care 
proiectează in chiar nucleul 
terminărilor explicative ale 
nomenului generației.

Rezultă deci că generația
este numai o stare de fapt, care 
poate fi detașată din contextul 
structurii populației, analizată, 
descrisă și apreciată în conse
cință, ci și o stare de perspec
tivă ; generația implică proce- 
sualitatea, dinamismul, evoluția 
în sensul unui model pe care 
ea însăși și-l proiectează în 
viitor în fiecare moment al ei- 
xistenței ei.

Revenind la o chestiune deja 
enunțată, și anume la posibili
tatea de definire a virstei tinere 
prin integrarea sa în sferă no
țiunii de generație, se impune 
cu claritate concluzia că în an
samblul populației se detașează

ne 
de- 
fe-

nu

Decada cărții științifice și tehnice
Azi la librăria ,.M. Sadoveanu" 

din Capitală are loc la. ora 13,00 
festivitatea de deschidere a ac
țiunilor prilejuite de „Decada 
cărții științifice și tehnice" — 
manifestare organizată in pregă
tirea Congresului edticației po
litice și culturii socialiste. Deca
da cărții științifice și tehnice, 
care se desfășoară între 2—11 a- 
prilie. programează organiza
rea in Capitală ă 
poziții cu vinzare 
în întrepririderi și 
în institutele de învățămlnt su
perior, în școli, puhîndu-se lă 
indemîhâ cititorilor o gamă largă 
de lucrări in domenii diferite și 
nivele diferite.

La librăria „M. Sadoveanu" In 
afară expoziției de cărți tehnice 
și științifice vor avea loc în 
această perioadă zilele edituri
lor. Astfel la 3 aprilie are loc 
ziua Editurii politice, , la 5 apri
lie ziua Editurii Academiei, la

uhor ex- 
de cărți 
instituții,

6 aprilie ziua Editurii tehnice, Ia 
8 aprilie ziita Editurii medicale, 
la 10 aprilie Ziua Editurii știin
țifice și enciclopedice.

Unitățile „Cârtea la locul de 
muncă" vor organiza „Zilele 
cărții" la D.I.S.P.H., I.C.M.A., 
Spitalul Caritas. I.S.P.E., Cen
trul de perfecționare a cadrelor 
din agricultură. Electronica, 
M.A.I.. C.M.C.I.E.. iar standuri 
expoziții la : I.S.P.H.. I.O.R.,
Timpuri Noi, Uzina „23 August", 
Institutul „Dr. Cantacuzino"- 
„Steaua roșie". Laromet. Institu
tul de metrologie, C.S.P... Grupul 
școlar de construcții. Institutul 
politehnic, Automatica etc. De 
asemenea, se vor amendj a ex
poziții stradale în fata C.C.A., 
Spitalul Colțea și Piața P<omană. 
Aleile cărții 
cetățeni in 
strău.

vor intimpina pe 
Cișmigiu și Heră-

F. LEREA

pu-intr-adevăr personalitatea 
ternică a acesteia întemeiată 
atit pe comunitatea de ideal cît 
și pe modalitățile concrete de 
aderare la el. de punere efec
tivă in practică a condițiilor im
plicate de realizarea lui.

Modelul integral al generației 
tinere, in perspectiva căruia ,se 
desfășoară ansamblul mișcării 
— din interiorul ei — presupu
ne capacitatea de dăruire a tot 
ceea ce are mai bun fiecare 
tinăr. a întregii energii creatoa
re și capacități de muncă în 
vederea înfăptuirii Frogramului 
P.C.R.. însușirea concepției re
voluționare despre lume și via
ță, a politicii interne și externe 
a partidului și statului.

Comunistul tinăr trebuie să 
dea dovadă de competență, spi
rit creator, dăruire și pasiune 
in muncă, să fie însuflețit de un 
înalt patriotism, să apere cuce
ririle revoluționare ale poporu
lui. să fie principial, cinstit, co
rect. să combată toate manifes
tările negative. indiferent de 
natura lor. să fie modest și să-și 
dobindească autoritatea morală 
prin muncă și demnitate.

Dorința permanentă de auto- 
perfecționare. de împlinire a 
personalității pe coordonate su
perioare actualizează în fiecare 
act de muncă și de creație in a- 
celași timp acest model al ge
nerației comuniste, expresie a 
unei deplin întemeiate încrederi 
in viitor.

în perioada 2—28 aprilie se 
va desfășura ediția jubiliară — 
a X-a — a Festivalului na
țional al artei studențești. Or
ganizată in preajma aniversării 
a 55 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român și a Con
gresului educației politice și cul
turii socialiste, faza finală a 
festivalului, este dedicată aces
tor evenimente precum și ani
versării a 100 de ani de la cu
cerirea Independenței de stat a 
României.

Cele șapte secțiui
vălului, in care se vor 
formațiile artistice clasate 
locul î la ----- - 
desfășura 
Festivalul 
studențesc, la Cluj-Napoca <2— 
4 aprilie) : Festivalul național al 
formațiilor corale, instrumentale 
și ' ocale, la București (9—10 a- 
prilie) : Salonul național de arte 
plastice, la Sibiu (10—24 aprilie) ; 
Festivalul național al cineclubu- 
rilor studențești și Expoziția 
țională de artă fotografică, 
Timișoara (12—13 aprilie) 
respectiv, (12—25 aprilie) ; 
stivalul național de folclor 
Colocviul Societății studenților 
folcloriști, la Suceava (15—18
aprilie) : Festivalul național al 
brigăzilor artistice de agitație. 

_al dansului tematic, estradei și 
muzicii. ușoarF. Iâ Galați (23—25 
aprilie) : ColocviuF-național de 
literatură, la Craiova (27—28 a- 
prilie).

Formațiile participante la fe
stival vor susține spectacole în 
unități economice, cluburi și in 
căminele culturale din comune
le apropiate.

UN ACT
Șl BĂRBĂȚIE

DE CURAJ
OSTĂȘEASCĂ

na- 
lâ 
și. 
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și

Intr-una din^nopțile lunii tre
cute. datorită unor defecțiuni la 
coșul de fum. locuința muncito
rului forestier Vasile Vranău din 
orașul Cimpulung Moldovenesc o 
fost cuprinsă de incendiu. Elevii 
de la Liceul militar .Ștefan Cel 
Mare" din localitate, aflați in 
vecinătate, au fost primii care 
au văzut focul, in citei'a minute 
s-au echipat și. ajunși lă făta 
locului, au reușit si stingă focul, 
să scoată din flăcări bunurile 
aflate in locuință. In zilele ur
mătoare, după terminarea cursu
rilor șt orelor de instrucție, e- 
levii sergenți din anul IV—I. au 
organizat un adevărat șantier de 
muncă patriotică pentru repara
rea stricăciunilor provocate de 
incendiu. L-au ajutat pe gospo
dar să aducă materialele ne
cesare. să le monteze pe casă și 
chiar la alte lucrări ce necesitau 
multă pricepere și calificare. 
Totodată, elevii Liceului militar, 
l-au luat in grija lor, pină la 
repararea locuinței, pe fiul 
proprietarului casei incendi
ate, elev în clasa a V-a caret

în toată această perioadă, ți-a 
făcut lecțiile sub îndrumarea 
colegilor mai mari, a locuit- și 
s-a jucat împreună cu ei. Fapta, 
elevilor sergenți, in curind ofi
țeri ai armate noastre, este. în
cărcată de 
umane. de 
tășească.

profunde semnificații 
curaj și bărbăție Os-

M. NICOLAE

Joi a plecat la Tokio o dele
gație a Academiei. „Ștefan 
Gheorghiu", condusă de tovară
șul Leonte Răutu, președintele 
Consiliului de conducere și rec
tor al Academiei. în cadrul vi
zitei, delegația va studia acti
vitatea organismelor japoneze 
din domeniul managementului, 
a unor universități și instituții 
de formare a cadrelor de condu
cere din Japonia. Au fost de 
față membri ai conducerii Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu".

★
Delegația Uniunii Naționale a 

Forțelor Populare din Maroc, 
condusă de Abdallah Ibrahim, 
Secretar general al partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R. 
a făcut o vizită în țara noastră, 
a părăsit, joi dimineața, Capi
tala.

La plecare oaspeții au fost 
salutați de tovarășii Mihai Da- 
lea, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Colegiu
lui Central de Partid, Constan
tin Băbâlău, membru al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Bucttrînduise de 
rea unor formații 
Ansamblului armatei 
Cluj-'Napocd, dirijat de Radu 
Odeșteanu, Cvintetul Titel 
Popovici din Iași, Trioul 
Paul Weimar din Timișoara, 
Trioul Gioni Răducanu și 
Grupul 5 T din București, a 
celor trei formații sibiene, 

■ Eric Manyak, Radu Ghizașa- 
nu. Vocal jazz quartet și a 

' solistului Rikp Dandel, ■ festi
valul a fost un valoros act 
de cultură, foarte apreciat de 
mase lărgi de tineri. Nouta
tea acestei ediții a festivalu
lui constă, in primul rind, 
in bogăția de compoziții pro
prii, multe dintre ele prelu
crări pe motive folclorice.

Revenind la ediția recent 
încheiată, merită să sublini
em că de aprecieri pozitive 
s-au bucurat și formațiile 
noi prezente la festival, prin
tre ■cate Big-band-ul Casei 
de cultură a studenților 
..Grigore Preoteasa" din 
Bucureștii dirijat de. Gabriel 
Mărgărint, Quartet Borosy 
Zoltari,. București, formația 
condusă de Marius Popp din 
Capitală, precum și Big-band- 
ul. Teatrului muzical din 
Brașov. Cu satisfacție, din 
partea tuturor celor care au 
participat la acest, act. de 
cultură care a fost Festivalul 
național de jazz . 1976, m.ul- 
țumiin-. Comitetului._ municî-. 
pal Sibiu al: U.T.C. pentru 
spectacolul de bună calitate 
oferit.

SOSIRE
Joi a sosit în Capitală Hen- 

ryik Andreas Broch, noul amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Norvegiei în Republi
ca Socialistă România.

SESIUNE

ȘTIINȚIFICA

LIVIU BREZAIE 
’ Subredacția.

Scinteii tineretului'
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Astăzi — ne comunică me
teorologul ION BORDEI E- 
CATEkINA — vremea sc 
menține frumoasă? cU cer măi 
mult senin, eu temperaturi 
care vor urea din nou pină 
la 15 grade in sudul țării și 
pe alocuri mai sus de această 
valoare. în regiunile nordice, 
maximele vor fi cuprinse in
tre 10 și 15 grade. Nu se vor 
semnala precipitații. Vîntul 
va sufla slab pină la potrivit.,

Comitetul municipal Eaia 
Mare al U.T.C. a organizat re
cent o amplă sesiune de comu
nicări și referate științifice, me- . 
nită să concretizeze efortul ti- . 

’perilor specialiști la acțiunea de 
modernizare ă irtdustriei, la e- 
conorpisirea de materii prime,' 
material?, combustibili și ener
gie elec.trică, la crearea unor 
condiții cît mai bune de lucru 
în ramurile industriei extracti
ve, la eficiența economică a 
prelucrării automate a datelor. 
Sesiunea s-a soldat cu adoptarea 
unor măsuri imediate pentru or
ganizațiile U.T.C. din ramurile 
de bază ale industriei băimă- 
rene.

Preludiu pugilistic la competiția 
Centura de aur“

Deși returul campionatului a 
debutat cu promisiuni mari din 
partea echipelor oaspete — au
toare a trei victorii in depla
sare — pe măsură ce se consumă 
etapele replica lor este tot mai 
lipsiți de consistență. La aceas
tă oră chiar dacă am vrea să 
găsim scuze ar fi foarte greu 
intrucit, deocamdată, evoluția 
modestă a . majorității comba
tantelor nu poate fi pusă, cum se 
obișnuiește în general, nici pe 
seama oboselii și nici a căldurii 
sufocante... Jucătorii nu par su
ficient de hotăriți șă., joace un 
fotbal modern, dinamic și efica-

martrnfl eco~

PRONOEXPRES 
OLIMPIC

tragerea excepțională

se acorda cistiguri in
nuTOTURismE.mi si excursii

ce, fac totul eu 
nomie de efort, 
ciurile, multe din ele. seamănă 
cu o promenadă. Nu ne face 
plăcere si constatăm că în pri
mul eșalon al țării se joacă un 
fotbal demodat; cum am mai a- 
firmat și cu alte prilejuri, 
fotbal lent, confuz, departe 
cerințele internaționale. Se re
curge exasperant la un joc pozi
țional, siatic, lipsit de atributele 
combativității, jucătorii nu se 
ăngajează cu toate resursele in 
lupta pentru balon. Am crede 
chiar mai mult, și anume că 
fotbaliștii înșiși nu sint îndea
juns de devotați propriilor e- 
chipe, in speță fotbalului. Ex
cepție face, intr-o oarecare mă
sură, formația Steaua care-șl 
onorează uneori prin muncă, al
teori prin mai multă șansă, tit
lul de echipă fruntașă, ca și po
ziția din clasament. Și in etapa 

miercuri, de exemplu,, 
a străluci, Steaua a 

obținut o victorie prețioasă, care 
o detașează și mai mult de prin
cipala contracandidată — Di
namo. Echipa lui Dobrin — a 
cărui absență în naționala care 
s-a confruntat cu echipa olim
pică a Franței eram gata s-o re
gretăm — n-a arătat nimic din 
elanul, hotărirea și- ambiția ca
racteristice formațiilor care joa
că pe teren propriu.

Ce-ar fi de consemnat, totuși, 
pe marginea acestei etape con
sumată fără surprize, fără eve
nimente deosebite ? Că rămin 
neînvinse îh acest retur Steaua 
și Sportul studențesc — ultima, 
in urma victoriei la scor, obți
nută miercuri, a urcat în clasa
ment de pe locul 10 pe locul 5. 
Ascensiune spectaculoasă, dacă 
avem in vedere că studenții bucu- 
reșteni, incheiaseră ptima parte 
a campionatului pe locul 14. 
Buna pregătire fizică și jocul 
combinativ permite studenților 
bucureșteni un travaliu care 
pune in încurcătură adversarii. 
Un fapt .potabil îl constituie pri
mele victorii cucerite in retur de 
F.C. Constanța și „U“ Cluj-Na
poca. Să nu uităm- că învinșii 
„șepcilor- roșii", studenții ie- 

,,. .șeni, ciștigaseră acum cinci zile 
'in fața reșițenilor, cu 5—0 ! Ce 
alt argument mai trebuie să u- 
ditcem pentru a ilustra incon- 
ttanța. echipelor noastre și mo-

O
astfel incit mt-

uA 
de

dul complet diferit de abordare 
a jocurilor, intr-un fel cele de 
acasă și-n alt fel cele (țin de
plasare 2 Ar fi,, totuși, și. o sur- 
prită in această ■ et.ațfă : insuc
cesul la o diferență categorică al 
oltenilor, la Satu Mare, in fața 
unui adversar care se dovedește, 
de mai multă vreme lipsit de for
mă. Acest eșec scufundă echipa 
craioveană ih zona periculoasă a,, 
retrogradării.

Campionatul nostru incepe să 
trăiască mai mult prin nota de 
interes pe care o prezintă lupta 
unor candidate la lobul 3 Și, mai 
ales, cele la Tocurile 16, 17 și 18. 
Aici terenul e foarte nesigur. 
Echipa de pe locul 3 (S. C. Ba
cău) — in fiecare etapă aici se 
produce o schimbare — este 
despărțită de ocupanta locului 
12 (Rapid) doar de 3 puncte ! 
Așa că in Campionatul nostru dc 
la posibilitatea de a juca in „cu
pele europejțe" sau in divizia, B 
nu e o distanță prea mate.

Urmează o nouă întrerupere a 
campionatului in vederea susți
nerii ultimelor două partide din 
preliminariile olimpice cu echipa 
Olandei (6 și 14 aprilie). Se știe, 
avem de refăcut un handicap de 
9 goluri și avem nevoie de 10 
ca să ne calificăm 1 E oare po
sibil ? In pofida nemulțumirilor 
pe care ni Te provoacă fotbalul 
fie că-i vorba de campionatul 
intern .sau de reprezentarea in
ternațională. ca oameni care 
iubim atit de mult acest sport, să 
acordăm credit tricolorilor și să 
sperăm că de data aceasta nu 
ne vor mai dezamăgi.

V. CABULEA

P. S. Antrenorii Ștefan Covafei 
și Cornel Drăgușin au convocat 
pentru cele două partide cu O- 
landa pe următorii jucători : Ră
ducanu, Iorgulescu (portari), 
Cheran, Dinu, G. Sandu, Sa- 
meș, Anghelini, Hajnâl (fundași), 
Dumitru, Biilbni, Iordănescu,. 
Mulțescu (niijlbc’ași),,.Crișân. D. 
Georgescu, M. Răducanu, Zamfir 
(atacanți). Observăm absența 
lui Lucescu --bolnav — și apa- ■ 
riția său reapariția unor nume 
noi : Anghelini și 
Socotim binevenită 
rea stelistului M. 
care demonstrează, 
vreme, o bună formă sportivă.

Miilțescti. 
selecționa-' 
Răducanu, 
în ultima

în vederea competiției internaționale de box „Centura de aur“, 
care va avea loc in Capitală intre 19 și 25 aprilie, pugiliștii lo
tului olimpic iși intensifică antrenamentele. Ei vor participa 

■jsiirtMtă .și duminică,,1a Galați, la două gale de selecție. Cu ex- 
îcepția lui V. 'Zubefnian, accidentat, ceilalți membri ai lotului în 
frunte cu frații Simion și Calistrat Cuțov, Alee Năstac, Constan
tin Gruescu, Gabriel Pometcu vor urca treptele ringului.

Din programul celor două gale se remarcă partidele C. Cuțov 
— A. Guțu, S, Cuțov — I. Budușan.. C. Dafinoiu — C. Văran, M. 
‘Șimori.I. Giurcă. C. Gruescu — D. Burdihoi, R. Cozma — P. 
iGaneă șî :G. P.ojnetcu—N. Butiseacă.Garîeâ șîG, P.ofrietcu —-N.

R I
• SEZONUL internațional 

ciclism în țara noastră va 
inaugurat la începutul lunii 
prilie cu desfășurarea tradițio
nalei competiții „Cupa F. R. Ci
clism". La această ediție, care 
se va desfășura între 4 și 11 a- 
prilie, alături de cei mai buni 
rutieri români ce se pregătesc 
în vederea'participării la „Cursa 
Păcii", vor fi prezertți cicliști de 
valoare din Cehoslovacia, Po
lonia și Ungaria. Lotul nostru 
reprezentativ va avea în com
ponență, printre alții, pe Vasi- 
le Teodor, Mircea Ramașcanu, 
Ilie Valentin și Ion C'ojUearu.

Traseul competiției, împărțit 
in" opt etape, este următorul : 4 
aprilie : circuit pe str. Cîrtipi- 
nei : 5 aprilie : BdcUrești-Olteni- 
ța-BUcurești (98 km) ; 6 aprilie : 
30 km contracrortonietru indivi
dual pe șbs. București-Pitești'; 
7 aprilie : Bucurcșli-AIexandria- 
București (110 km) ; 8 aprilie : 
80 km pe șoseaua Bueurești-Ol- 
tenila : 9 aprilie : 110 km pe șo
seaua București-AIexandria ; 10 
aprilie : 50 km pe circuitul din 
str. Sălă.jean j 11 aprilie : Bucu- 
rești-Ploiești-Bucuresti, varianta 
Buftea (120 km).

de 
fi 

a-

• IERI s-a disputat in Capi
tala meciul international amical 
dc fotbal dintre echipa Voința 
București și formația suedeză 
Aik Skovde. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 1—0 (0—0) în fa
voarea fotbaliștilor bucurețteni.

• SALA SPORTURILOR Flo- 
reasca din Capitală, găzduiește 
incepind de ieri ultimul turneu 
al campionatului republican fe
minin de volei. în partida inau
gurală, echipa Dinamo a învins 
cu scorul dc 3—0 (16—14, 15—10, 
15—8) formația Rapid.

Meciul dintre Penicilina Iași 
și I.E.F.S. București s-a încheiat 
cu scorul de 3—1 (15—11, 13—15, 
15—13, 15—13) in favoarea volei
balistelor ieșene. Indiferent de 
rezultatele ultimelor două etape 
Dinamo București este campi
oană pe anul 1916.

• PRIMA etapă a competiției 
atletice pe echipe „Cupa Româ- 
niei" va avea ioc in zilele de 
24 și 25 aprilie. La întreceri, care 
se vor disputa pe stadionul Re
publicii din Capitală, vdr evo
lua peste 500 atleți și atlete din 
Întreaga țară.

O CUNOSCUTUL ciclist fran
cez Roger Riviere a încetat din 
viată. în virstă de 40 de ani, în 
urma unei îndelungate maladii. 
Ciștigâtor al Turului Europei 
pentru amatori în anul 1956, Ro
ger Riviere a devenit apoi re
cordman mondial al orei, a cîș- 
tigat de trei ori titlul mondial 
profesionist la urmărire indivi
duală pe velodrom, s-a clasat pe 
locui 3 in Turul Franței, ediția 
1959. în anul I960, particlpînd 
din nou la Turul Franței, a su
ferit un grav accident, care l-a 
obligat să părăsească activitatea 
competițională.

• TENISMANUL român Iile 
Năsțașe a cîștigat prima sa par
tidă susținută in cadrul turneu
lui internațional de la Caracas. 
Ilie Năstase l-a întrecut în două 
seturi, eu 6—3. 7—6 pe ameri
canul Raz Reid, Un alt favorit 
al concursului, mexicanul Râul 
Ramirez, l-a învins cu 6—4, 6—3 
Pe. neozeelandezul Onny Parun.

• COMPETIȚIA feminină de 
șah pe echipe desfășurată în 
orașul iugoslav Virșeț s-a în
cheiat cu victoria formației Un
gariei — 10,5 puncte, urmată in 
clasamentul final de echipele 
Bulgariei — 9 puncte. Româ
niei — 8 puncte. Iugoslaviei — 
7 puncte și Poloniei — 5,5
puncte.



CONGRESUL AL XI-LEA AL P. C. BULGAR

Miting al prieteniei româno-bulgare
Delegația Partidului Comunist 

Român condusă de tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., care participă 
la lucrările celui de-al Xi-lea 
Congres al P.C. Bulgar, a fost 
joi oaspete al județului Plevna.

întîmpinată cu căldură de 
Peilko Ghergariov, prim-Secretar 
al Comitetului județean Plevna 
al P.C.B., și de alți reprezen
tanți ai 
partid și 
delegația 
tenească 
județean 
a vizitat 
memoria 
berare a _ 
otoman. Cu acest, prilej, delega
ția a depus jerbe și coroane de 
flori la Mausoleul ostașilor ro
mâni din Grivița, Casa-muzeu 
a ostașului .■oman din Pordim, 
Mausoleul ruso-român și Mu
zeul eliberării Plevnei.

Au fost vizitate, de asemenea, 
unități economice ale orașului 
Plevna.

La uzina constructoare de ma-

organelor locale de 
de stat, de locuitori, 

a avut o intilnire prie- 
cu Biroul Comitetului 
de partid, după care 

monumente înălțate în 
eroilor luptei de eli- 

Bulgariei de sub jugul

șini „Nikola Vapțarov" din 
Plevna a avut loc un miting al 
prieteniei româno-bulgare. în 
hala mare a uzinei, împodobită 
sărbătorește cu portretele .tova
rășilor Nieolae Ceaușescu și To
dor Jiykov, cu drapelele de stat 
ale României .și Bulgariei, peste 
1 300 de oameni ai muncii din 
uzină au salutat cu bucurie pre
zența oaspeților români. Dea
supra podiumului de onoare 
putea citi „Trăiască in 
prietenia româno-bulgară".

Directorul uzinei, Evtim 1 
kov, a urat oaspeților un 
țese bun venit și a evocat 
diționala prietenie statornicită 
de veacuri intre popoarele ro
mân și bulgar.

Mulțumind pentru primirea 
prietenească, pentru sentimen
tele alese nutrite față de po
porul nostru, tovarășul Ilie Ver
deț a exprimat satisfacția pen
tru marile realizări ale romu; 
niștilor. ale Oamenilor muncii 
din Bulgaria socialistă și prie
tenă. peă calea industrializării 
rapide și a creșterii nivelului de 
viață a întregului popor. „Te-

: se 
veci

Pet- 
fră- 
tra-

Tn ședința plenară de joi 
celei de-a XXXI-a 
Coplisiei

a 
a 

economice a O.N.U, 
pentru Europa, care se desfă
șoară la Geneva, s-au încheiat, 
dezbaterile generale consacrate 
toiului și contribuției , comisiei,, 
ca organism al Națiunilor Uni
te și, totodată, ca for intergu- 
vernamental paneuropean ■ la, 
dezvoltarea și diversificarea co
operării. economice și tehnico-, 
științifice între toate țările 
membre.

în cadrul' dezbaterilor a fost 
subliniată cu insistență ideea că 
actuala sesiune trebuie să bene
ficieze din plin de perspectivele 
și posibilitățile concrete de co
operare deschise de încheierea 
cu succes a Conferinței pentru 

' securitate și cooperare în Eu
ropa. de semnarea Actului final 
al acesteia. în această perspec
tivă, numeroși vorbitori s-au 
pronunțat în favoarea redefini- 
rii programului de activitate al 
comisiei, astfel incit aeest orga
nism să fie capabil să contri
buie într-o măsură mai mare la 
dezvoltarea cooperării, pe mul
tiple planuri între toate țările 
continentului, la întărirea clima
tului de pace și cooperare in 
Europa și ;în întreaga lume. De
legația Uniunii Sovietice a pro
pus. astfel,’ ca actuala sesiune a 
Comisiei C.E.E./O.N.U. să se 
pronunțe asupra convocării unor 
conferințe dedicate cooperării 
paneuropene in domenii de ințe-

sesiuni

Convorbiri economice 
româno-australiene

Cu prilejul lucrărilor ' Co
misiei mixte guvernamentale 
româno-australiene, premierul 
statului Victoria, R. .1. Hamer, a 
primit pe Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționțile.

In cadrul discuțiilor, a avut 
loc un schimb de păreri privind 
posibilitățile de dezvoltare a co
merțului și cooperării intre în
treprinderi românești și firme 
comerciale și industriale din sta
tul australian Victoria.

res major, cum ar fi energia, 
transporturile și protecția me
diului ambiant.

Această propunere a fost apre
ciată pozitiv 
multor țări, 
România.

Un accent 
în dezbaterile generale, pe creș
terea contribuției C.E.E./O.N.U. 
la identificarea și realizarea de 
proiecte concrete care să spri
jine eforturile depuse de țările 
în curs de dezvoltare de pe con
tinent și din lumea întreagă, ca 
o contribuție a comisiei și a Eu
ropei în general la instaurarea 
unei noi ordini economice inter
naționale.

Numeroși vorbitori s-au refe
rit șl la necesitatea sporirii con
tribuției Comisiei la dezvoltarea 
cooperării pe plan subregional in 
Europa. în acest sens, s-a rele
vat că, după reuniunea de la 
Atena privind cooperarea econo
mică și tehnică multilaterală în
tre state balcanice, C.E.E./O.N.U. 
va trebui să formuleze și să rea
lizeze proiecte de interes speci
fic pentru țările din această 
zonă, într-o serie de domenii.

★
Șeful delegației României la 

sesiune, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, a avut o întîlnire cu 
secretarul executiv al Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Eu
ropa, Janez Stanovnik. Au fost 
abordate, cu acest prilej, pro
bleme referitoare la ordinea de 
zi a sesiunii, la dezvoltarea co
operării economice intre state 
pe continentul european, ’ pre
cum și la contribuția României 
la activitățile C.E.E./O.N.U.

Șeful delegației tării noastre 
s-a intilnit, la Palatul Națiuni
lor din Geneva, cu Hortensio 
Brillantes (Filipine), președin
tele „Grupului celor 77“ de la 
Geneva. întrevederea a prile
juit abordarea unor probleme 
privind pregătirea celei de-a 
4-ă Conferințe a O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare de la Nai
robi, activitatea „Grupului celor 
77“ îp cadrul organismelor eco
nomice internaționale in vede
rea instituirii unei noi ordini 
economice și politice, interna
ționale.

meliiie trainice ale prieteniei 
noastre tradiționale, a spus vor
bitorul, au fost, in anii socialis
mului. puternic consolidate. în
tâlnirile la cel mai înalt nivel 
dintre tovarășii Nieolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, de
venite o practică, se inscriu ca 
momente de însemnătate ma
joră in dezvoltarea relațiilor po
litice, economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale și turistice, dînd 
noi impulsuri colaborării reci
proc avantajoase dintre Repu
blica Socialistă România ,și Re
publica Populară Bulgaria". în 
încheiere, tovarășul Ilie. Verdeț 
a urat colectivului uzinei noi 
izjiinzi in munca pe care o des
fășoară pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea 
al P.C.B.

In timpul șederii Ia Sofia, de- 
legația Partidului Comunist Ro
man. insoțită de Iordan Mla- 
denov.. ministrul electronicii și 
electrotehnicii, a vizitat Institu
tul și uzina de tehnică de calcul 
din Sofia și alte unități ale uni
unii economice de

★
Joi, la Sofia au 

crările celui de-al 
greș al Partidului 
Bulgar.

Congresul a adoptat în una
nimitate rezoluția prin care a- 
probă raportul C.C._al P. C. 
Bulgar, prezentat de 
kov.

în legătură cu 
privind modificările 
tarile la proiectul 
privind dezvoltarea

stat „Izot“.

continuat ,lu-
Xl-lea Con-

Comunist

Todor Jiv-

(Urmare din pag l)

în slujba păcii, cooperării și în
țelegerii internaționale — au duș 
la depistarea unor noi domenii 
in care pot fi create condiții de 
extindere și intensificare a re
lațiilor bilaterale pentru a 
valorifica și mai eficient dispo
nibilitățile economice ale celor 
două state, in vederea Țmpulsio- 
nării progresului lor. 
părți, pornind de la i 
lărgire a raporturilor , 
mânia și Kuweit, au 
deosebită satisfacție 
iuregistrate, apreciind 
itor vor fi promovate 
jale contacte la toate 
intre cele două state și popoare. 
După cum rezultă din reporta
jele transmise din Kuweit, s-a 
manifestat dezideratul intensifi
cării . cooperării in ramuri cum 
sint petrochimia, transporturile 
rutiere și aeriene, turismul, poș
ta și telecomunicațiile. In acest 
sens, uncie acorduri au și fost 
semnale, altele urmează a fi în
cheiate in perioada următoare.

Președintele Nieolae Ceaușescu 
și șeicul Sabah Al-Salem AI-Sa- 
bah au procedat la un amplu și 
util schimb de păreri privind 
problemele internaționale actua
le. Cei doi șefi de stat și-au ex
primat convingerea că raportu
rile intre state trebuie să se în
temeieze pe respectarea inde
pendenței și suveranității na
ționale, deplina egalitate in 
drepturi, respectul reciproc și

Cele două 
dorința de 
dintre Ro- 
salutat cu 
progresele 

. că in vi- 
și incura- 

■ nivelurile

fflnemu
Sr.rr"?x

VINERI, 2 APRILIE 1976
TOM Șt JERRY : Sala Palatu

lui (orele 17.15; 20.15); Capitol (o- 
rele 9,15; 11; 12.45; 14,45; 16.45; 
18.30: 20.15).

ZGOMOTUL MOTORULUI: Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
20.15).

MUNTELE ASCUNS : Tim
puri Noi (orele 15,45; 18).

DARLING LILI: Patria (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20,15); București 
(orele 9: 12; 16,15; 19.30); Modern 
(orele 9; 12; 16,15; 19,30).

FRAȚI DE CRUCE: Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 
16- 18,15; 20,30); Festival (orele 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30); Favo
rit (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

MR. MAJESTYC: Victoria (orele 
9.15: 11,30; 13.45; 16; 18,15: 20,30); 
Feroviar (orele 9; 11.15; 13,30: 16: 
18.15: 20.30); Aurora (orele 9; 
11.15: 13,30: 15.45; 18; 20.15).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Central (orele 9.15: 11.30; 13.45; 16; 
18,13- 20,30); Melodia (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15: 20,30); Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20).

COMOARA RECHINILOR : Ex- 
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

de delegațiile mai 
printre care și

special a fost pus,

propunerile 
și comple- 
directivelor 

____  __ social-eco- 
nomică a R.P. Bulgaria în pe
rioada celui de-al șaptelea cin
cinal — 1976—1980, a luat cuvin
tul Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B.. președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.B.

A fost adoptată, de asemenea, 
o hotârire prin care Congresul 
aprobă activitatea Comisiei 
centrale de control și revizie.

Delegații au adoptat, de ase
menea. declarația Congresului 
al Xi-lea al P.C. Bulgar în a- 
părarea comuniștilor și demo
craților supuși represiunilor de 
imperialism,' fascism și reac- 
țiune.

Inițiativă elenă 
privind organizarea 
unei noi conferințe 
a țărilor balcanice

. Comitetul grec pentru înțele
gere și cooperare in' Balcani a 
anunțat,. în cadrul unei'- confe
rințe de presă, că a luat iniția
tiva organizării, in luna mai. la 
Atena, a unei conferințe cu, 
participarea reprezentanților din 
toate țările balcanice, pentru a 
se studia in comun mijloacele și 
metodele pentru cultivarea și 
promovarea colaborării interbal- 
canice în toate domeniile și la 
toate nivelurile; formularea unui 
program și crearea ■ unor orga
nisme de activitate pe plan na
țional și interbalcanic în scopul 
transformării Balcanilor intr-un 
factor de pace și stabilitate in 
lume.

De asemenea, pentru luna sep
tembrie â.c., comitetul grec a 
luat inițiativa organizării, în ca
pitala Greciei, a unei „Săptă- 
mîni balcanice", care va cuprin
de o expoziție a cărții balcani
ce. o expoziție a artei populare, 
gale de filme și concerte susți
nute de ansambluri din toate 
țările balcanice.

Râspunzind la întrebările zia
riștilor. președintele comitetului, 
E. Kouloumbis. a apreciat că 
„foarte multe dintre problemele 
Balcanilor pot fi înfruntate cu 
eficiență în cadrul unei adevă
rate înțelegeri și colaborări bal
canice". El a subliniat că „re
centa intilnire dintre președinte
le Nieolae Ceaușescu și primul 
ministru Constantin Karamanlis, 
promovează colaborarea balca
nică".

Evoluția situației din Liban
9

cooperare activă. în cursul con
vorbirilor s-a subliniat impor
tanța rolului O.N.U. — pentru 
asigurarea păcii, securității și 
cooperării internaționale, — a 
țărilor in curs de dezvoltare, a 
statelor nealiniate, în discutarea 
și soluționarea problemelor ma
jore care confruntă lumea con
temporană. Real’irmînd hotărî- 
reă de a stărui in vederea fău-

hotare Scînteia tineretului"
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IN CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U.

Condamnare fermă a intervenției 
armate sud-africane in Angola

• Cuvintul reprezentantului român • Adoptarea unei 

rezoluții prezentate de un grup de state, intre care 

si România
Consiliul de 

al O.N.U. și-a 
miercuri seara, 
rile asupra situației create 
prin agresiunea forțelor 
sud-africane impotriva 
Angolei.

Securitate 
încheiat, 
dezbate-

Viitorul lui

încă în ceață

„Concorde

Pe fundalul unei acalmii re
lative, care s-a instalat începînd 
de miercuri, la Beirut, joi, a 
avut loc o intensă activitate de 
negocieri și consultări menite 
să ducă la o soluționare a crizei 
libaneze. Un prim rezultat al a- 
cestei activități este un comu
nicat al grupării forțelor pro
gresiste care au anunțat că sînt 
dispuse să suspende, pe o pe
rioadă de zece zile, ostilitățile, 
„cu condiția ca în această pe
rioadă să fie ales un nou pre
ședinte al republicii".

Subliniind că termenul folosit 
este ..suspendare", și nu ..încetare 
a focului", observatorii scenei 
politice libaneze remarcă, de a- 
semenea. că nu este clar incă 
dacă președintele Frangieh va 
fi dispus să dea curs acestei ce
reri. pe care, de altfel, el a res
pins-o de mai multe ori pînă 
acum. Pe de altă parte, un pur
tător de cuvînt al Partidului Fa
langelor Libaneze, principala 
grupare de dreapta, a anunțat 
că grupările paramilitare tălăn
gi ste de pe tot teritoriul țării au 
primit ordin să înceteze focul.
' Președintele Frangieh a fost 
prima personalitate politică li

dru, s-a reafirmat ferma con
vingere că retragerea Israelului 
din toate teritoriile ocupate, 
restabilirea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian consti
tuie premisele realizării unei 
păci drepte, trainice în regiunea 
respectivă. Dialogul la 
inalt a oferit din nou 
exprimării sprijinului față 
lupta poporului palestinian,

nivel 
prilejul 

de 
a

Perspective largi colaborării» •

dintre România și Kuweit

abordată de trimisul 
al guvernului american, 

sosit miercuri

baneză 
special
Dean Brown, 
după-amiază la Beirut, pentru 
o misiune, de informare, și nu 
de mediere, potrivit, declarații
lor sale. în același timp, se a- 
nunță că primul ministru, Ras
hid Karame, a conferit joi, se
parat. cu ambasadorii in Liban 
ai celor cinci țări membre per
manente ale Consiliului de 
Securitate, in legătură cu de
mersul oficial al secretarului 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, pe lingă președintele 
Consiliului de Securitate, căruia 
i-a atras atenția asupra situa
ției grave din. Liban. în legă
tură eu acest demers al secreta
rului general al O.N.U. se sem
nalează că Rashid Karame a 
cerut reprezentantului țării sale 
la Națiunile Unite să evite dez
baterea în 
ritate 
cizînd
Liban 
ternă"

Consiliul de Secu- 
a situației din țară, pre- 
că actualul conflict din 

este o „problemă pur in
și, în prezent, au loc

consultări care îndreptățesc spe- 
rartța că se va pune capăt lup
telor.

ririi unei noi ordini economice 
internaționale, s-a relevat nece
sitatea asigurării unei dezvoltări 
reale a tuturor popoarelor, care 
să ducă la reducerea decalajelor 
economice, dreptul tuturor na
țiunilor de a-și exercita suvera
nitatea națională asupra bogă
țiilor lor naturale.

Un loc deosebit l-a ocupat în 
timpul discuțiilor situația din 
Orientul Mijlociu, care se dete
riorează și pune în pericol pacea 
și securitatea lumii. In acest ca-

Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, ca singurul reprezen
tant legitim al acesteia, pentru 
participarea O.E.P. la toate e- 
forturile care se depun pentru 
reglementarea problemelor gra
ve din Orientul Mijlociu.

Părțile au abordat, de aseme
nea, tema înfăptuirii unui sis
tem real de securitate și coope
rare în Europa — cu efecte po
zitive asupra climatului interna
țional în general —, reliefind

Luind cuvintul. miercuri, in 
cadrul- acestor dezbateri, repre
zentantul țării noastre. amba
sadorul Ion Datcu. a declarat că 
România a sprijinit și sprijină 
cu consecvență dreptul tuturor 
popoarelor la existență, la liber
tate și la independentă. Țara 
noastră — a.spus el — a subli
niat întotdeauna necesitatea res
pectării dreptului fiecărui popor 
de a-și alege liber și indepen
dent calea dezvoltării sale eco
nomice si sociale, in conformi
tate cu aspirațiile sale fun
damentale.

Relevind că. de peste un dece
niu poporul român și-a manifestat 
solidaritatea cu cauza dreaptă a 
poporului Angolei. acordindu-i 
ajutor material, politic și diplo
matic, vorbitorul a spus : Româ
nia a salutat proclamarea inde
pendenței R.P. Angola și a sta
bilit relații de cooperare cu gu
vernul creat de M.P.L.A.. repre
zentantul legitim al poporului 
angolez.

Subiniind apoi faptul incon
testabil că, de citeva luni, for
țele armate ale Africii de Sud 
au pătruns pe teritoriul Angolei 
și au ocupat o mare parte a te
ritoriului acestei țări, vorbitorul 
a arătat că România s-a pronun
țat hotârit pentru retragerea din 
Angola a forțelor armate ale 
Africii de Sud, pentru încetarea 
definitivă a oricărei intervenții 
imperialiste in Angola. Inva
darea unei părți a teritoriului 
Angolei de către trupele sud- 
africane — a relevat el — repre
zintă un act de agresiune împo
triva unui stat independent, act 
incompatibil cu Carta O.N.U. și 
cu regulile dreptului interna
țional.

Pe de altă parte — a spus am
basadorul român —, faptul că 
Africa de Sud și-ar fi retras din 
Angola forțele sale armate nu 
poate să o absolve de răspun
derea politică, juridică și mate
rială pentru faptul de a fi comis 
un act de agresiune. Noi consi- 

. derâm câ încetarea actului ilicit 
nu poate avea ca efect de a face 
inexistent actul deja comis.

România consideră că este de 
datoria Consiliului de Securitate 
să condamne actele de agresiune 
comise de Africa de Sud împo
triva R.P. Angola și să ceară au
torităților sud-africane să se 
abțină de a comite in viitor ase
menea acte. Consiliul de Secu
ritate trebuie să ia măsuri pen
tru a determina Africa de Sud

să respecte necondiționat și 
strict independența, suveranita
tea și integritatea teritorială a 
Angolei. Africa de Sud nu are 
dreptul să pună condiții gu
vernului Angolei pentru . retra
gerea forțelor sale armate de pe ’ 
teritoriul angolez. Pe de altă 
parte, considerăm că forțele ar
mate ale Africii de Sud care sînt 
retrase din Angola nu trebuie 
să fie staționate pe teritoriul na- 
mibian, orice prezență sud-afri- 
cană in Namibia fiind ilegală, 
ci sâ fie transferate pe terito
riul Africii de Sud.

România consideră că este de 
datoria O.N.U.. a tuturor țârilor 
lumii, sâ sprijine independența 
și integritatea teritorială a An
golei și să acorde sprijinul lor 
poporului angolez și guvernului 
său legal constituit, pentru ca 
acestea să-și poată consacra în
treaga lor energie operei de re
construcție a Angolei, progresu
lui său economic și social.

în incheiere, ambasadorul Ion 
Datcu a reafirmat solidaritatea 
poporului român cu lupta po
porului angolez de consolidare a 
independenței sale naționale, 
precum și sprijinul pe care țara 
noastră il acordă celorlalte po
poare din Africa australă care 
duc o luptă eroică impotriva 
opresiuni coloniale și rasiste.

★
în aceeași seară a fost supus 

votului Consiliului de Securitate 
un proiect de rezoluție în pro
blema agresiunii sud-africane 
împotriva Angolei, avînd ca au
tori statele Benin, Guyana, Li
bia, Panama, România și Tan
zania. Documentul a fost adop
tat de consiliu, întrunind votul 
favorabil a nouă membri ; re
prezentanții a cinci state — 
S.U.A., Franța, Marea Britanie, 
Italia și Japonia — s-au abținut,, 
iar R.P. Chineză nu a participat 
la vot.

Rezoluția adoptată condamnă 
ferm intervenția armată a tru
pelor sud-africane în Angola 
și cere guvernului de la Pretoria 
să respecte independența, su
veranitatea și integritatea teri
torială ale tinerei republici afri
cane. Consiliul de Securitate al 
O.N.U. cere autorităților sud- 
africane să pună capăt utilizării 
teritoriului Namibiei pentru co
miterea de acte agresive sau 
provocatoare impotriva R.P. An
gola. în sfirșit, Consiliul . de 
Securitate a cerut Guvernului 
Africii de Sud să satisfacă cere
rile îndreptățite ale R.P. Angola 
privind achitarea de compensații 
și despăgubiri pentru pagubele 
și distrugerile pricinuite Angolei 
prin agresiunea comisă și să 
restituie echipamentul și ma
terialele capturate de forțele 
sud-africane invadatoare.

La 13 ani de la lan
sarea sa, „programul 
tehnologic cel mai am
bițios cunoscut vreo
dată în Europa occi
dentală" — cum a fost 
caracterizat proiectul 
franco-britanic „Con
corde" — se află din 
nou sub semnul incer
titudinii.

omenlatorii 
amintesc și 
acest prilej 
din 1963, de cind 
Franța și Marea 
Britanie s-au 

angajat in realizarea proiec
tului, practic n-a existat ân 
in care, dintr-o rațiune sau 
alta, să nu fie pus in cauză 
viitorul sau chiar supravie
țuirea imediată a acestuia.

Reuniurtea ministerială 
franco-britanică desfășurată 
la începutul acestei săptă- 
mini la Paris a fost, în esen
ță, consacrată examinării sta
diului actual al producției a- 
vionului supersonic de pasa
geri „Concorde" și, implicit, 
adoptării unei decizii privind 
viitorul acestei „gazele a 
văzduhului" — cum a fost 
denumit in paginile presei 
britanice. După aproximativ 
șapte ore de discuții, miniștrii 
nu au reușit să ajungă la un 
acord imediat, convenind ea, 
în următoarele luni, eu oca
zia unei noi intilniri, să dis
cute problemele cooperării 
franco-britanice în domeniul 
aeronautic. întilnirea minis
terială de la Paris „a reîn
viat pasiunile și certurile" în 
jurul. „Concorde"-ului. no
tează agenția France Presse. 
Aceasta cu atit mai mult cu 
cit refuzul categoric al auto
rităților portuare din New 
York de a permite ateriza
rea supersonicului pe aero
portul Kennedy a aminat, 
deocamdată, zborurile de în
cercare, ca și inaugurarea 
serviciilor comerciale regu
late spre S.U.A., ce urmau să 
înceapă la 10 aprilie. Intr-un 
asemenea context, soarta a- 
paratului în următorii ani are 
implicații dintre cele mai se
rioase. Pentru realizarea sa 
au fost necesare investiții 
uriașe. Un ultim bilanț făcut 
la Londra arăta zilele trecu
te că valoarea totală a chel
tuielilor efectuate pînă în 
prezent de Franța și Marea 
Britanie in cadrul proiectului 
„Concorde" se ridică la 1,154 
miliarde lire sterline, sumă 
ce depășește cu 58 milioane 
lire sterline estimările făcu

re- 
cu 
că.

te de guvernul britanic doar 
în urmă cu un an. De aseme
nea, în perspectiva stopării 
producerii unui aparat atit 
de costisitor și de greu de 
valorificat, se pune cu ingri- 
jorare întrebarea legitimă 
ce se va întîmpla cu cele 16 
avioane „Concorde" — dintre 
care 5 nu și-au găsit pînă 
acum cumpărători — aflate 
în prezent pe benzile de 
montaj ale uzinelor construc
toare ? Iar în 1972, cînd am
bițiosul program era con
fruntat cu primele dificultăți 
comerciale, constructorii spe
rau să vîndă, totuși, într-un 
viitor nu prea îndepărtat, a- 
proximativ 500 de aparate !

Tn decursul istoriei sale, 
proiectul tehnic al „Concor- 
de“-ului a îmbrăcat treptat și 
o dimensiune politică, atit 
prin investițiile puse în joc, 
cit și datorită întrebărilor le
gate de impactul supersoni
cului pe plan ecologie, dis
cuțiile generate de partizanii 
ori adversarii noului mijloc 
de transport stirnind vii re
acții pe toate meridianele 
globului. Pentru prezent, vi
itorul avionului fiind legat in 
mod nemijlocit de succesul 
său comercial, Franța și Ma
rea Britanie au decis să spo
rească atit cit va fi posibil 
numărul liniilor deservite, 
urmărind și deschiderea 
nor noi căi. in speranța de 
a vedea deblocîndu-se 
iuația actuală din S.U.A. 
după alegerile prezidențiale 
din noiembrie.

Dincolo însă de aspectele 
tehnice șl comerciale, de su
praviețuirea „Concorde“-ului 
se leagă soarta a mii de lu
crători, majoritatea munci
tori cu înaltă calificare, a- 
menințați cu concedierea în 
eventualitatea renunțării la 
proiect. Industria aeronau
tică franceză are 112 000 de 
salariați, iar cea britanică 
22 000. La sfirșitul lunii tre
cute, mai multe zeci de mii 
de lucrători din industriile 
aerospațiale franceză și bri
tanică au manifestat pentru 
apărarea dreptului Ia muncă, 
împotriva concedierilor, în
tr-o acțiune fără precedent. 
Intre 29 martie ți 10 aprilie 
au fost preconizate 15 aseme
nea inițiative, exprimind vo
ința muncitorilor din indus
triile aerospațiale de a li 
garanta slujba.

Deocamdată, ee se poate 
firma cu certitudine este 
dosarul „Concorde" 
incă 
i se 
file.

M-
si-

se

a- 
eă 

„v/viiuuiue rămînc 
deschis, fiind posibil să 
mai adauge numeroase

DOINA IOVANEL

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT înfăptuirea noii

necesitatea intreprinderii măsu
rilor concrete de dezarmare, 
creării unor zone libere de arme 
nucleare in diferite părți ale lu
mii, inițiative care se bucură de 
sprijinul României și Kuweitu
lui.

Potrivit Comunicatului comun, 
vizita președintelui României in 
statul Kuweit este considerată 
drept o contribuție deosebit de 
importanta la consolidarea reia- , 
țiilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări și popoare. 
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, < 
referindu-se la acest fapt, spu
nea : „Pot aprecia că rezultate
le vizitei și convorbirilor sînt 
deosebit de bune, că ele deschid 
perspective mari pentru o cola
borare multilaterală între Ro
mânia și Kuweit". Iar emirul 
Sabah Ăl-Salem Al-Sabah ară
ta : „Sînt convins că această vi
zită va contribui in mod semni
ficativ la consolidarea relațiilor 
noastre de prietenie și va pune 
bazele dezvoltării viitoare a ra
porturilor fructuoase dintre 
România și Kuweit".

Vizita în Kuweit, eveniment 
cu ample rezonanțe nu numai 
pe planul relațiilor bilaterale, 
se înscrie ca o pagină memora
bilă in cronica prieteniei și co
laborării româno-kuweitiene, ca 
o acțiune servind interesele re
ciproce ale celor două popoare, 
consolidării climatului de pace și 
conlucrare internațională, făuri
rii unei lumi mai bune și mai 
drepte.

• ÎN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR prilejuite de a XX-a ani
versare a Asociației de prietenie 
Japonia-Romănia, la sediul Am
basadei țării noastre din Tokio a 
avut loc o intilnire prietenească. 
Au participat președintele Aso
ciației de prietenie Japonia- 
Romănia, prof. univ. Takeshi 
Shimura, secretarul general al 
Asociației, Shiro Suzuki, precum 
și membri ai asociației și repre
zentanți ai filialelor sale.

Oaspeții au fost salutați de 
ambasadorul României la To
kio, Nieolae Finanțu.

A fost proiectat filmul „Țara 
lui Brâneiiși".

ARESTĂRI ÎN SPANIA
Tribunalul ordinii publice din 

Madrid i-a acuzat pe Antonio 
Garcia Trevijano, membru al fos
tei Junte Democratice, Marce
lino Camacho, lider al Comisiilor 
Muncitorești, Alvarez Dorron- 
soro și Nazario Aguado, mem
bri ăi unor formațiuni politice 
de stingă, de ultragii aduse auto
rității guvernamentale și a or
donat încarcerarea lor. Cei pa
tru au fost inchiși în peniten
ciarul din Carabanchel, ' unde 
Marcelino Camacho a mai fost 
deținut timp de mai mulți ani.

INCIDENTE ÎN IRLANDA DE 
NORD

In Irlanda de Nord continuă 
seria atentatelor organizate de 
elementele extremiste. în cursul 
zilei de joi, trei soldați brita
nici și-au pierdut viața și un 
al patrulea a fost grav rănit

cînd autovehiculul în care se 
aflau a fost aruncat în aer 
de o mină. Incidentul s-a pro
dus in așa-numitul „triunghi al 
morții", situat în comitatul Ar
magh, din sudul Ulsterului, in 
imediata apropiere a graniței 
cu Republica Irlanda. Organi
zația „Armata Republicană Ir
landeză" și-a asumat responsa
bilitatea acestui atentat.

ascendent al relațiilor de priete
nie și colaborare româno-egipte- 
ne și hotărirea de a se acționa 
pentru extinderea și diversifi
carea acestora.

ordini economice

LAAMBASADORUL ROMÂN 
CAIRO PRIMIT DE PREMIERUL 

EGIPTEAN
Primul ministru 

Mamdouh Salem, 
pe ambasadorul
Cairo, Petru Burlacu. In cursul 
convorbirii s-a exprimat satis
facția față de cursul continuu

egiptean, 
l-a primit 
român ia

• ÎN CURSUL ANULUI 1975, 
circa 450 000 de cetățeni brita
nici — de două ori mai multi ca 
în 1974 — au fost nevoiți să-și 
părăsească țara în căutare de lu
cru —. se arată intr-un, articol 
publicat miercuri de ziarul ..Dai
ly Telegraph".. Printre aceștia se 
află și mulți oameni de. știință, 
cercetători in diferite domenii, 
oameni de cultură și artă, spor
tivi. Principala cauză . a acestui 
fenomen, arată ziarul,'o consti
tuie dificultățile economice in
terne și scumpirea masivă a 
costului vieții.

in viziunea
Clubului

V
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• 16 MILIOANE de orbi IN LUME: Numărul, orbilor s-ar 
puiea reduce cu două treimi grație unor măsuri simple, indică 
Organizația Mondială a Sănătății, într-un comunicat publicat 
la Geneva, cu ocazia Zilei mondiale a sănătății, 7 aprilie, 
care se va desfășura în acest an sub genericul „Prevederea 
șl prevenirea orbirii"; In comunicat se subliniază că măsuri 
simple de igienă publică și personală ar putea diminua con
siderabil numărul celor afectați a TAINA RÎULUI SIBERIAN. 
Oamenii de știință din R.S.S. Kazahă au descoperit că riul Ișrm 
care traversează stepele kazahe de la sud spre nord curgea 
în trecutul îndepărtat de la nord spre sud șl se vărsa în 
marea Arai. S-a stabilit că Ișimul. s-a întors spre nord în 
urmă cu aproximativ 5 milioane de ani. în urmă unei miș
cări telurice. Cercetătorii au descoperit că vechea, albie a riu- 
lui este acoperită în prezent, în mare parte, de nisipuri mis- _ tt», tt»o . ™ - ---------- UNUI ȘCOLAR JĂ-

440 km nord-est de 
alți copii în apro- 
proprietarului unui 
printre gratiile cuș-

Flamura (orele 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15).

UN ȚAR AN PF BICICLETA: 
Cotroceni (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 
20).

ZORRO: Grivița (orele 9; 1135; 
14,15: 17: 19.45): Miorița (orele 9: 
11,30: 14; 16,45; 19,30); Tomis (orele 
9; 11.45; 14.30; 17.15; 20).

CALINA ROȘIE: Lumina (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

ARBORELE CU FRUNZE ROZ: 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,15) ; 
Buzesti (orele 9; ;---■ 
18,15: 20,15). Casa 
10; 12; 14; 16; 18; 1

AUTOMOBILUL, 
cățelul: Doina 
29); la orele 9,30; 
Program, de desene animate.

CEI TREI MUȘCHETARI: Dacia 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15); Pacea (orele 15,45: 18; 20.15).

EU ȘI DRAGELE MELE MA- 
TUȘI: Unirea (orele 16; 18; 20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Bueegi (orele 15.45; 18; 20); Lira 
(orele 15.30: 18: 20,15).

CERUL E CU NOI: Gloria (orele 
9: 11.15: 13.30: 16; 18.15; 20.30).

DINCOLO DE POD: Drumul
Sării (orele 15,30: 18: 20,15).

UN CINTEC PE BROADWAY: 
Giulești (orele 15,30; 19,15).

11,15: 13,30: 16: 
Filmului (orele 
20).

VIOARA ȘI 
(orele 13: 15,15; 

; 11,15; 17,30 -

CURSA: Ferentari (orele 15.30; 
: 20,15).
PATIMA: Cringași (ora 17); Fla

căra (orele 15,30; 18; 20).
DRAGOSTE AMARA: Volga

(orele 9; 11.15; 13.30: 15,45; 18; 
20.15).

SECRETUL CIFRULUI: Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MIREASA LUI ZANDY: Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20,15).

INCĂ NU E SEARĂ: Munca
(orele 15,45; 18; 20).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Popular (orele 15,30; 18; 20.15).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Cosmos (orele 15.30: 18; 20.15).

SOACRA: Vitan (orele 15.30; 18; 
20).

ALARMĂ IN DELTĂ: Rahova 
(orele 16; 18; 20).

ZILE FIERBINȚI: Progresul
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

Opera Română: BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19: Teatrul 
de Operetă: VIATA — DRAGOS
TEA OMULUI — ora 20; Teatrul

National (Sala Mare): DANTON
— ora 19; (Sala Mica): PĂRINȚII 
TERIBILI — ora J9.30; Teatrul 
..Lucia Sturdza Bulândra" (Schitu 
Măgureanu): FERMA — ora 19.30; 
(Sala Studio): MILITARUL FAN
FARON — ,t>ra 19.30: Teatrul ,.C. I. 
Nottara" (Sala SÎagheru): ADIO 
CHARLIE — ora 19.30; (Sala Stu
dio) : PATRU LACRIMI — ora 19; 
Teatrul Giulești: RĂZBUNAREA 
SUFLEURULUI — ora 19,30: Tea
trul de Comedie: NOAPTEA LA 
MADRID — ora 19.30: Teatrul 
„Ion Creangă": POVEȘTILE DE 
AUR — ora 16; Teatrul ,.C, Tă- 
nase“ (Sala Savoy): REVISTA CU 
PAIAȚE — ora 19.30; (Sala Vic
toria) : CAVALCADA COMEDIEI
— ora 19.30; Teatrul Mici DO
SARUL ANDERSONVILLE!*- ora ■ 
19: Teatrul ..Ion Vasilescipv MI
TICA POPESCU — ora 19.30: Tea
trul Țăndărică (Sala Victoria):, 
ILEANA StNZIANA — ora 17 i 
(Sala Academia): UN BĂIAT IS
TEȚ ȘI UN REGE NATĂFLEȚ — 
ora 17: Ansamblul .Jîapsodiâ 
Română”: PE ACEST PĂMÎNT -+ 
ora 19.30: Studioul I.A.lit.: SIM
PLE COINCIDENȚE — 'ora 19.sĂ: 
Circul „București": ZOD CIRtUS-
PRAGA — ora 19,30.

*
ț
* 
(
I 
$

....... ..........  . Luncă și Ion 1 * i 
Ondriu, 115.0 Șah rn-at' în;-< 1% nai- ' 
n'i'.ot IR fi-c în : i lin i'rfS’ . ni ? ' -s‘x 1

ni.OO Teleșcoală. 
ljmba engleză — 
17,00 - 
18 45 
mea 
1001 
20.00 
NICOLAE CEAUȘESCU IN GRE
CIA, 20 so Avanpremieră. 20,40 Film 
artistici ..Umbrelele din Cher
bourg-. 22.10- 24 de ore.. 22.30 în
chiderea programului.

Emisiune 
Tragerea 
plantelor 
de seri.
VIZITA

16,30 Curs de 
nivel ' mediu, 

limba germană.îh
Loto. 18,55 Din lu- 
și animalelor. 19,20 

19.30 Telejurnal. 
PREȘEDINTELUI
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știm și ce 
Publicitate.

17.00 Telex. 17,05 Ce 
nu știm despre... 17.35, 
17.40 Cintă Gabt . I 
Onoriu- rrsau aan mar in, , 
natel 18.0a Intilnire cu .'hb 
modernă. 18.20 Virsteîe^polti 
19.2Q 1001 de seri. 19,30 Tg 
20.00 VIZITA PREȘED 
NICOLAE CEAUȘESCU I 
CIA.
21 oo Viata egâh oțjitcă a 
2J.20 Teie>e?’Si.J5 Seară d 
..Șeherezarta” pe muzică de-P.im- 
ski-Korsakov. 22,15 închiderea pro
gramului.

de la Roma“
-Jan Tinbergen, laureat al Pre

miului . NobeȚ care, conduce o 
echipă de 20., de oameni de ști
ință. din cadrul ..Clubului de la 
Roma-",. însărcinată cu redacta
rea unui raport cu privire la 
noua ordine economică interna
țională. a prezentat, de curind, 
primele concluzii ale acestui do
cument. El a scos în evidență o 
serie de priorități de ordin po
litic, monetar, științific, econo
mic. energetic, agricol ți de me
diu ambiant care trebuie să fie 
înfăptuite peptru realizarea unei 
noi ordini economice mondiale. 
Una din soluțiile prbpuse de ex- 
perți — care vor realiza acest 
raport pînă în luna octombrie 
a.c., la capătul a circa doi ani 
de cercetări — este crearea de 
noi locuri de muncă în țările 
cele mai slab dezvoltate, pentru 
a reduce sărăcia care afectează 
circa 40 la sută din populația 
globului. Acest obiectiv este po
sibil, a relevat Jan Tinbergen, 
prin inițierea unor proiecte de 
dezvoltare în domeniul agricul
turii, al construcțiilor și in in
dustrie. Printre soluțiile de or
din monetar, raportul propune 
transferarea unor resurse finan
ciare de la țările industrializat? 
către cele în curs de dezvoltare 
pentru crearea unui fond de cir
ca 30 miliarde de dolari, pînă 
la sfirșitul anului 1980. Raportul 
conține, de asemenea, o serie de 
propuneri privind transferul de 
tehnologie și facilități în dome
niul comerțului, precum și < 

'serie de soluții în legătură ci 
resursele de energie și materi 
prime. în document se aprecia- 

. ză că țările industrializate tre
buie să repartizeze o parte s 
cheltuielilor militare pentru 
obiective de dezvoltare econo
mică.
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cătoare • UN URS A DEVORAT BRAȚUL 
PONEZ aproape de localitatea Morioka’ la 
Tokio. Katsu Matsuoka, 9 ani, se juca cu 
piere de cușca animalului care aparținea 
restaurant. Imprudent, el și-a băgat brațul r___ _ _____ ___ v
tii și ursul s-a aruncat asupra sa. Băiețelul a foăt condus 
în stare gravă la spital • MĂSURAREA C1MPULUI MAGNE
TIC AL INIMII OMENEȘTI. La Institutul de fizică atomică al 
Academiei cehoslovace de științe de la Rez. lingă Praga, a 
fost înregistrat cîmpul magnetic al. inimii omenești și s-a mă
surat intensitatea lui. Pentru aceasta a fost folosit un aoa- 
rat proiectat. în. acest institut — magnetometrul cuantic supra- 
conductib.il. El permite măsurarea unui cîmp magnetic mai 
slab de o milionime din cîmpul magnetic al Pămîntului. Re
zultatul obțânut este foarte important pentru dezvoltarea mag- 
netocardiografiei care va permite .înregistrarea de la distanță 
a activității cardiace și va duce la prevenirea complicațiilor
• INCENDIU INTR-UN ORAȘ INDUSTRIAL NEPALEZ. Un in
cendiu gigantic a devastat orașul industrial Hiratnager, situat 
la 300 km sud-vest de capitala Katmandu, distrugînd 100 de 
case și stocuri de iută. Nu se semnalează victime, dar pagu
bele sînt estimate la 8 milioane dolari. Pompierii au lucrat 
40 de ore pînă cînd au reușit să localizeze incendiul • UN 
TREN POȘTAL care făcea cursa între localitatea Cork si Du
blin a fost atacat de o duzină de hoți îmbrăca'ti în uniforma 
portocalie a personalului de la întreținerea drumurilor publice. 
Potrivit estimărilor, aceștia ar fi sustras- circa 1 milion de 
lire repartizați în 700 de pachete, dintre care mai multe cd- 
lete bancare, și au dispărut înțr-o camionetă. Numai băncile 
păgubite sînt în măsură să indice sumă exactă furată. Con
ductorul trenului arăta că a auzit trei explozii și a văzut un 
om pe calea ferată agitînd un steag pentru a opri trenul
• FALSA ALERTĂ LA PALATUL FESTIVALULUI EUROVI-
ZIUNII DIN HAGA. Mai multe focuri de armă au creat pa
nică la Palatul Congreselor din Haga unde se va desfășura 
isîmbătă, 3 aprilie, Festivalul cîntecului Euroviziunii și unde 
repetițiile erau în curs. Polițiștii din gardă, care supravegheau 
imobilul, au auzit împușcăturile din interior. Imediat au dat 
alerta și -Wț^e.școperit că, de fapt, doi funcționări de. la pri
mul etaj ar:clădi£'U tras „pentru a se amuza“ cu... pistoale 
de copii. ’■ ,

• UN PURTĂTOR DE 
VÎNT al Ministerului de 
terne al R.P.D. Coreene a 
publicității o declarație 
condamnă acțiunea S.U.A.

CU 
Ex- 
dat 

cari 
__ de i 

trimite în Coreea de Sud no 
efective militare pentru a efec
tua manevre navale comune ci 
trupele regimului de la Seul.

Declarația arată că guvernu 
R.P.D. Coreene și poporu 
coreean consideră această ac
țiune o violare flagrantă a Acor
dului de armistițiu din Coreea ș 
e provocare la adresa popoare
lor iubitoare de pace din lume

yefa 
wA 
na), 
LUT
RE*/

.. 20.30 Tribuna" tinerilol soliști. I.
pițalej. 
balet:!
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