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La c» anume 
«e gindea ingi
nera Maria Dia- 
ronn de la 
C.A.P. Timbo- 
iești cind apara
tul foto i-a prins 
privirea-i neli
niștită și căută
toare? Cu exac
titate n-am pu
tea ști. Dar după 
felul cum ne-a 
vorbit despre 
producțiile mari 
obținute anul 
trecut la toate 
culturile, despre 
cele 50 ha cu 
vie pe care ur
mează să le 
planteze, despre 
școala de viță 
care trimite pod
goriilor vrîncene 
peste 2 milioane 
butași altoiți, nu
mai în acest an, 
am înțeles că nu 
se putea gîndi 
decît la ce va 
trebui să între
prindă mîine, 
poimîine... pen
tru ca zestrea 
cooperativei, a 
oamenilor să 
crească de la o 
zi la alta.
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Douăzeci de
1 OCXS „Sus Ia munte, pe Lotru, între Obirșie 

șj Cataracte, unde apele înspumate vor 
fi silite să-și transforme stihia in mii de ki
lowați, ce vor pulsa in inima energetică a țării, 
sosesc constructori. Unii aduc cu ei experiența 
Bicazului și pe cea a Argeșului, alții vin aici la 
primul șantier. Lor, miilor de făurari ai luminii, 
li se adaugă localnicii, oameni statorniciți din 
tată in fiu pe meleagurile acestea... Semnalul 
marii bătălii a fost dat... La Lotru se va pro
duce lumină. Pentru aceasta, oamenii vor aduna 
piraiele pribege ale muntelui pe galerii și tu- 
nele în lungime totală de peste 150 kilometri. 
Se va construi astfel cea mai lungă magistrală 
subterană săpată vreodată în munții noștri. Con
structorii vor înălța la Vidra un baraj impună
tor prin dimensiunile sale, in pieptul căruia vor 
fi stăvilite apele. De aici, de la acest munte 
înălțat de oameni intre ,munți, apele vor cădea 
de la o înălțime de peste 850 de metri în rotoa
rele turbinei centralei subterane, unde aproape 
fiecare picătură căzută în paletele turbinelor va 
li transformată în energie electrică. Vor mai fi 
construite aici alte trei baraje mai mici și citeva 
orașe alpine pe malurile viitorului lac de acu
mulare.,." („Agerpres". mai 1966). .
f O’m 29 martie. „Sîntem 2000. Am venit aici, 
X w / D ;n munții Lotrului, din toate colțurile 
tării, pentru ca alături de miile de constructori 
care au adus cu ei înalta școa
lă a Bicazului și a Argeșului 
să reedităm noi fapte de muncă 
și eroism, pentru a da viață 
și strălucire unui nou și mare 
obiectiv al României socialis
te : Avem de adăugat aici, la 
munții patriei, un alt munte, 
artificial, avem de construit o 
nouă mare alpină de 300 mili
oane mc apă, avem de stră
puns 150 km de galerii pe care 
vom aduna 86 de cursuri de 
apă. Montăm 17 000 tone uti
laje in palatul 
Ciunget și vom 
500 MW anual, 
fața partidului 
putere, cu entuziasm și dăruire 
pentru îndeplinirea exempla- 
Fă a sarcinilor de producție, 
pentru punerea în funcțiune la 
timp a obiectivelor la înălțarea 
cărora participăm. Toate eforturile noastre con
verg în aceste zile pentru terminarea lucrărilor 
de construcții montaj în vederea admiterii apei 
pentru începerea probelor tehnologice la turbina 
nr. 1 și declanșarea primei scintei de lumină la 
data de 23 august, cu 24 de zile in devans fată de 
grafic. Totodată, ne angajăm să facem din șantie
rul tineretului o inaltă școală de educație patrio
tică prin muncă și pentru muncă a tinerilor, in 
spiritul disciplinei muncitorești, al înaltelor răs
punderi ce revin generației actuale față de pre
zentul și viitorul patriei". (Fragment din angaja
mentul brigadierilor din Șantierul național al ti
neretului

subteran de la 
da țării peste 
Ne angajăm în 
să muncim cu

€uvintul nostru (le onoare
Despre comuniști, despre oomenii care se oflă in prima linie a con

științei politice se poate scrie numai prin referirea directă k> foptefe lor, 
cea mai dreaptă măsură a angajamentului luat de fiecare d "tre e n 
fața țării, în fața partidului, în fața acestei înalte calități oe cc-e o coc-a 
Spunea tovarășul Nicolae Ceausescu în Cuvintarea la Fc-u~_ -e-e - - 
din noiembrie 1975 : „Munca este valoarea supremă a societății socialiste, 
unicul factor al progresului ei, sursa întregii avuții national* a poporului 
nostru". Și cu atit mai mult, pentru comuniști, munca, valoarea ei exon- 
mată prin angajare totală, prin voințe permanentă o outodepășirii. repre
zintă criteriul fundamental de apreciere, unicul fel de a diclogo cu v-npj 
de a-l supune. Cu o astfel de culoare se scrie cronica zilei de astăzi, se 
scrie despre miile de situații de excepție care fac din pu su -: ece i so
cialiste o regulă de a fi, de a munci.

In acest timp. c;nd ne pregătim să intimpinom sărbătoarea aniversării ( 
a 55 de ani aer Io creoreo P.C.R., trebuie să ne raportăm in primul rind la . 
opera esențială a partidului, la omul nou, la comunist la cel care știe să ' 
viseze lucid pentru țoră, pentru zidirea ei, la cel care face din împlinirea \ 
Ocestui vis misiune de onoare. I

Se deschid șantiere noi. se schimbă orașe, se pregătesc recolte mai i 
bogate, patria trece in viitor prin munca tuturor. Transformări deplin po- . 
s a e numai pentru că fiecare ongajament, fiecare răspuns la chemările ’ 
partidu'ui devine faptă. Și in același timp, o supremă lecție de patriotism ț 
pe core comuniștii o susțin la posturile lor de muncă, din care tinerii in- ț 
veță să fie demni de încrederea pe care partidul, poporul le-o acordă cu 
generozitate. ,

milioane zile-muncă
într-un deceniu la

Toate forțele satului 
mobilizate pentru 

terminarea la timp 
a lucrărilor din

J

înalta școală de la Lotru
Lotru, nume de riu, nu

mele locului care, timp de 
zece ani, a încercat zi de 
zi puterea, tenacitatea, 
hărnicia și curajul miilor 
de constructori veniți 
Paring spre a zidi 
de lumină, „fără 
nare“ scormonind 
dăcini de izvoare,
cind geografiile încreme
nite de veacuri ale locu
rilor. Lotru este numele 
unei lumini care arde pu
ternic la streasina țării. 
Se va împlini curlnd un de
ceniu din ziua de început 
de primăvară, a anu-

in 
o cetate 
asemă- 
la ra
nt odf.fi-

primii in marea întrecere, 
in bătălia pentru recor
duri, pentru mai bine. 
„Noi am știut întotdeauna, 
spunea cu 
urmă ing. 
directorul 
șantiere —
narea generală a 
niștilor din șantier, 
avem de construit 
centrale, avem de
munți, dar avem de con
struit și oameni, tineri 
destoinici, constructori de 
nădejde ai viitoarelor cin
cinale".

La Lotru, in timpul ce-

citeva zile in 
Dan Predoiu, 
Grupului de 

Lotru, in adu- 
com-j- 
că aici 
hidro- 
mutat

Membrii partidului și Uniunii Tineretului Comunist 
trebuie să aibă, în toate împrejurările, o conduită po
litică, morală și profesională care să le asigure un 
înalt prestigiu în fața maselor. Prin faptele lor, ei tre
buie să fie exemple înaintate pentru toți cei in mijlocul 
cărora trăiesc si muncesc. UNITATEA DINTRE VORBĂ 
SI FAPTĂ TREBUIE SĂ CARACTERIZEZE PE FIECARE 
COMUNIST.

1 

r

Lotru).
Decembrie. „Datorită eforturilor depu
se de constructori pentru punerea in 
a obiectivelor înainte de termen, ener- 
de la Lotru au dat în acest an o pro- 

KW

ce-am împlinit pină acum 
— sublima Ion Nistor, 
comandantul Șantierului 
național al tineretului de 
la Lotru, venit in Paring 
împreună cu părinții, cu 
incă doi frați, cind avea 
doar 15 am — tot ce am 
realizat aici datorez
menilor care m-au învă
țat meserie, m-au crescut, 
ca să zic așa. pentru i 
rămine in once împreju
rare demn, curajos, 
reu cu fruntea 
de sentimentul 
împlinite. Acești 
sint constructorii 
fierul nostru, cei
înfruntat timp de ani de 
zile munții Bicazului șt ai 
Argeșului, cei care au în
vins Dunărea la Porțile 
de Fier, sau care ciștigi

Ofl-

me- 
luminată 
datoriei 
oameni 

din șan- 
care au

urgența I
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(DIN CODUL PRINCIPIILOR SI NORMELOR MUNCII 
ȘT VIEȚII COMUNIȘTILOR, ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIA
LISTE).

NICOLAE MILITARU

întotdeauna 
bune, datorită 
adesea aspru, 

complexităt’i 
trebuiau

acum poarta unor noi în- 
Lotru. Constructorii au 

cel bătrin“ cum i se spune 
Nord, în aval, unde au în-

lui 1966, in care, miinile 
aspre și puternice ale ar
tificierului Constantin 
Stroe aveau să răsucească 
comutatorul explozorului. 
pentru intiia confruntare 
cu stinca, provocind pri
mul eveniment răsunător, 
la propriu și la figurat din 
ceea ce astăzi numim cu 
admirație și mindrie pa
triotică „Epopeea Lotru
lui". Lotrul este acum o 
certitudine, o certitudine 
a muncii eroice. Este insă. 
și va rămine in timp, nu
mele unei școli inalte, re
voluționare. al unei școli 
in care citeva mii de ti
neri au învățat să mun
cească și să trăiască in 
chip comunist, să în
frunte cu bărbăție orice 
obstacol, să fie mereu

lor 10 ani de munca, au 
venit citeva mii de tineri. 
Unii veneau să in vet e 
aici o meserie, să mun
cească. alții veneau ani
mați de dorința de a lucra 
pe marele șantier. Deși 
condițiile de viată ți mun
că nu erau 
cele mai 
timpului, 
datorită
unor lucrări ce 
executate in virf de mun
te sau la citeva sute de 
metri sub pămint. cei' mai 
multi dintre tinerii veniți 
pe Lotru au rămas să 
muncească aici, sau sint, 
așa cum sublinia inginerul 
Dan Predoiu. constructori 
de nădejde pe alte șan
tiere hidroenergetice. „Tot

& * - ” * ' n .—r

li fi * f *, 1 " v

In această primăvară, a zecea de muncă pe Lotru, cerul împrumută in diminețile se-
nine limpezimea și culoarea apelor strinse in multe zile și nopți de luptă și încordare, de 
migăloasă dăltuire a munților, intre care au înălțat un munte,' a adincurilor de cremene 
din care smulg lumină și putere. In locul unde se văd in fotografie buldozere și excavatoare, 
autocamioane se ridică acum barajul de 140 m înălțime, in pieptul .căruia sint stăviliți 
peste 300 milioane mc apă. iar intre pădurile întunecate de brad de la'Ciunget a fost zidită 
cetatea „fără asemănare" din inima Paringului. Fotografii : GH. CUCUFotografiv: GH. CUCU

1975
funcțiune 
geticienii 
ducție suplimentară de peste 16 milioane
oră“... („Scînteia").
1 Q7R Mălaia este X3IU cepufurj pe 
coborît de pe „Lotru 
acum șantierului din
ceput să inalțe barajele altor două hidrocentrale. 
Vor mai fi săpați încă 14,5 km de galerie, pe 
care rîul va ajunge în bătrînul Olt, undeva in 
apropiere de monumentele Coziei. La capătul 
dinspre ziuă al unui tunel, cel mai mare din 
cite s-au săpat pe Lotru, o fată, inginerul Sido- 
nia Coțca, împreună cu 65 de mineri și construc
tori le vor da, curînd, întîlnire celor două rîuri. 
In constelația Lotrului vor mai fi aprinși astfel 
alți doi „luceferi". Constructorii vor mai adăuga 
la puterea energetică a țării încă 140 MW...

în pagina a 2-a ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

0 societate pentru om, 
dar și oameni demni 

de noua societate
Plenara Comitetului municipal București 

al U.T.C.

SEMNELE ZILEI

m imoR „pROBiai-
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4 IIWR WLLȚ!
— Ce-ai zice de-o escapadă 

cu mașina ta la Timișoara, De
va sau in altă parte ? Am poftă 
să ne distrăm ca-n filme ! Nu 
contează cit costă. Plătește bă
iatul... Orice și oricît. Vreau să 
ne facem de cap...

Chiar dacă ar fi fost făcută 
de o persoană matură, o astfel 
de propunere — dealtfel strict 
autentică — n-ar fi putut să nu 
stirnească cel puțin curiozita
te. „Ce motive pot să-l impingă 
pe un om la o asemenea invi
tație costisitoare ?“.

Dar cînd propunerea vine din 
partea unui minor de 15 ani ?

Din păcate, minorul la care 
ne referim nu este un „caz" 
ipotetic, ci unul real El se nu-

mește Ion Olaru, are aproape 16 
ani și se află, deocamdată (din 
motive de sănătate, altfel ar fi 
fost în detenție), în stare de „li
bertate supravegheată" la do
miciliul părinților săi din co
muna Zăvoi, județul Caraș-Se- 
verin.

IN primul rind părinții...
Firește, ca să înțelegem cau

zele și împrejurările care l-au 
adus, la numai 15 ani, în fața 
organelor de miliție, apoi a ce
lor de judecată. ar trebui să 
începem cu greșelile grave co
mise de părinții minorului, a- 
tunci cînd au manifestat dezin
teres față de modul lui de com-

portare, cînd i-au oferit bani — 
prea mulți pentru un copil — 
ca să-i cheltuiască cum ii place; 
cînd. în loc să se alarmeze că a 
fost exmatriculat de la școală 
pentru furt în dauna profesori
lor, l-au lăsat să bată drumuri
le, să colinde orașele din apro
piere sau mai de departe fără 
să se întrebe : Ce face ? Pe 
unde umblă ? Ce s-alege de el? 
Nu și-au pus nici întrebarea 
dacă banii primiți de-acasă îi 
erau totuși de-ajuns pentru 
plimbările și petrecerile lui cos-

MIHAI GROZAVU
(Continuare in pag. a ll-a)

Pe măsura îmbunătățirii tim
pului, lucrătorii ogoarelor au in
tensificat ritmul activității. In 
numai citeva zile, de pildă, uni
tățile cooperatiste din județul 
Alba au însămînțat cu sfeclă de 
zahăr circa 41 ia sută din supra
fața destinată acestei culturi și 
au efectuat plantatul cartofilor 
timpurii pe aproape 83 la sută. 
S-au efectuat, in același timp, 
arături de primăvară, au fost 
grăpate ogoarele de toamnă, s-a 
îndeplinit și depășit -planul de 
fertilizare cu ingrășăminte orga
nice.

La rîndul lor, Consiliile inter- 
cooperatiste din Segarcea, Giur- 
gița, Amărăști și Horezu Poenari, 
ca și cooperativele agricole de 
producție Pielești, Radovan, In- 
torsura, Belcin, Urzicuța și Li
vezi au încheiat primele în Dolj 
însămînțările la floarea-soareiui. 
Această importantă plantă teh
nică a fost încorporată în sol pe

mai mult de jumătate din supra
fața prevăzută in planul pe 
județ.

Țăranii cooperatori și mecani
zatorii din județul Prahova au 
semănat aproape 60 la sută din 
suprafețele prevăzute a fi culti
vate cu sfeclă de zahăr. Totoda
tă, datorită tractoriștilor, care au 
lucrat în schimburi prelungite, a 
fost pregătit pămîntul pentru 
toate celelalte culturi din prima 
epocă, in special terenul desti
nat insămînțării florii-soarelui.

Cooperativele agricole din ju
dețul Bihor au încheiat acțiunea 
de acoperire a solariilor pe în
treaga suprafață. Tot în această 
parte a țarii, paralel cu planta
tul cartofilor timpurii, la coope
rativele agricole de producție 
din Salonta și Mădăraș a fost 
declanșată campania de însămln- 
tare a sfeclei de zahăr, a plan
telor furajere pentru masă ver
de și a lucernei în cultură.

RAIDUL NOSTRU efectuat în cîteva unități a- 
gricole din județul Tulcea evidențiază eficacita
tea unor măsuri luate pentru încheierea grabnică 
a semănatului culturilor din prima epocă și con
tinuarea susținută a pregătirilor pentru porumb 
și floarea-soareiui.

(în pag. a 3-a)

Acțiuni in sprijinul producției
Colectivul de tineri de la în

treprinderea de corpuri de ilu
minat din Dorohoi s-a angajat 
să realizeze peste plan, în acest 
an, produse în valoare de peste 
17 milioane lei. In primele trei 
luni, tinerii sticlari au realizat 
deja o bună parte din angaja
mentul asumat. Astfel, produc
ția globală a fost realizată în 
proporție de 102 la sută, produc
ția marfă — 106 la sută, iar sarci
nile la export au fost depășite 
cu peste 500 000 lei, ca urmare 
a asimilării în fabricație a încă 
5 produse noi destinate expor-

tului. Pe lingă acțiunile legate 
de activitatea de 
utecișții de aici —

nemijlocit 
producție, 
care s-au angajat să efectueze 
peste 15 000 ore de muncă pa
triotică în vederea devansării 
cu 3 luni a unei noi capacități 
aflate în construcție — participă 
zilnic la executarea lucrărilor 
pe șantier, la confecționarea 
prin autoutilare a unor dispozi
tive și instalații în valoare de 
peste 50.000 lei.

M. NICOLAE

AȚlindu-mă sub drapelul patriei, am scris aceste versuri între două clipe de veghe, trăiri ale 
fiecărui tinar chemat la datorie. Cu dor de plai natal, în cazul in care o poezie îmi va fi publicată, 
le-o adresez prietenilor mei de la cenaclul „I. Agârbiceanu", Alba.

Cu salutări ostășești, 
soldat NICOLAE NICOARA

Ca o coincidență de spirit cu muncile înseși ale anotimpului pe 
care îl traversăm, poezia este și un calendar ; iată, semnele zilei 
stau în seve și arbori de-acum, pluguri brăzdează universu-n cîmpii. 
Cuvintele ne ajută să primenim aerul și să gindim torențială să- 
mînța în brazdă, fulgerul viu care închide floarea în fruct. Bună 
dimineața, primăvară, rostea cu uimire poetul și adăuga la întoar
cerea ei bucuria însăși a sufletului, primăvara de-aici care rămîne, 
lumina adîncă, frumoasă, țora in tulburotocre și limpezi, fascinante 
culori. Dintr-o livadă cinta, de Io Mărțișor, și televiziunea a avut 
atunci inspirația ca printr-un foarte curat și scurt film să ne intro
ducă în universul firesc al poetului, să-l insoțim pe o alee ce 
lespira sub arcade de flori. Poate că mulți dintre tinerii care scriu 
astăzi, l-au văzut. Și pentru prima oară, poate, cu sentimentul că 
poetul însuși ne-a intrat in casă și-a adus cu el sunetul unic, ini
mitabil, al marii poezii.

Tematic, in istoria literaturii române poate fi consemnată o în
treagă poezie a primăverii. Și nu prin a reduce totul la pastel. 
Dimpotrivă, stări și sentimente înalte, viziuni mari, sociale, tensiuni 
ale spiritului care aglomerează momente istorice, profunde, si ca
pătă rezonanță în ambianța insăși a naturii, o irumpere parco a 
ideii de libertate, o solidarizare a ei cu insusi modul nostru de-u 
fi, au fost și sint motivele adinei, dintre cele mai firești ole ocestei 
poezii, greutatea și vibrația sa densă, specifică

Aniversăm în această primăvară 55 de ani de la crearea parti
dului, o sărbătoare scumpă inimii și minții noastre. Se apropie 1 Mai, 
ziua muncii, și sîntem in plină pregătire c Congresului educației po
litice și culturii socialiste. O primăvară politică, așadar, la tensiuneo 
unor insufletitoare repere. Codru propice, de referință, și pentru în
cercările noastre din cenaclu. Ferindu-ne cit mai mult de clișee și 
opleeîndu-ne cu efort autentic asupra simțirii și gindirii celei moi 
proaspete, a cuvintului și metaforei care să ne exprime și să ne dea 
identitate.

Mult suflet poartă steagul românesc
Mult suflet poartă steagul românesc 
Izvor străbun, curat ca o zăpadă, 
Din faldurile-ncinse și-acuma glăsuiesc 
Rovine, Poduri-Nalte, neliniști de Posadă

De cînd ne știm și poate mai demult 
N’e-am apărat cu inima meleagul 
Și-n crîncenul istoriei tumult
Nu ne-am vîndut nici sîngele, nici steagul.

A. t ZAINESCU

La sînu-i cald eroii se-odihnesc 
Din Dunăre și pină-n munții Tatra 
Mult suflet poartă steagul românesc, 
Văpaia lui ne luminează vatra.

Cu brațul tînăr cînd jurăm pe el, 
Jurăm și pentru azi și pentru miine ;
Dacă avem o țară și-un drapel,
E semn că sîntem și că vom rămîne.

n-am
Simt cum tresaltă inima în piept,
Dezlănțuit, cu vuiet de cascadă,
Cum crește zborul păsărilor drept
Prin vîrsta mea de bronz și de baladă.

Ea ține loc de mamă și de tată, 
E dintre toate cea mai dulce rană 
Cînd port pe umăr arma incrustată 
Ca un sărut prin poarta transilvană

E-o bucurie-aproape ne-nțeleasă 
De-a fi al țării, țara apărind, 
Cînd știi că țara-i tinără mireasă, 
Logodna ta din fiecare gind.

Dintotdeauna știu că mi-a fost drag 
Acest pămînt al nașterii dinții
Eu n-am uitat că dinspre munți mă trag 
Cu Iancu și cu Horea căpătîi.

NICOLAE NICOARA 
soldat

/
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Dezbateri în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste
Pornind de la adevărurile care 

reprezintă esența Programului 
ideologic al P.C.R., participanții 

analiză 
pe care

la plenară au făcut o 
riguroasă a activității 
organizațiile U.T.C. din Capita
lă o desfășoară in scopul formă
rii unor tineri pregătiți să acțio
neze cu fermitate pentru rezol
varea sarcinilor istorice ale pre
zentului și viitorului, ca expre
sie a unei înalte răspunderi co
muniste.

Organizațiile U.T.C. din mu
nicipiul București au parcurs și 
parcurg un proces de perfecțio
nare a muncii de educare mul
tilaterală a tineretului. Progra
mele de activități sint concepu
te într-o măsură tot mai mare 
pe baza cunoașterii exacte a 
preocupărilor și cerințelor tine
rilor. a personalității fiecărui 
colectiv. Mai mulți vorbitori, în
tre care Radu Ștefan Duca, se
cretarul comitetului U.T.C. de la 
I.M.G.B.. Sergiu Nistor, elev la 
Liceul „I. L. Caragiale", Adria
na Stoichițoiu, vicepreședintă a 
Consiliului U.A.S.C. din centrul 
universitar, Stan Popa, secreta
rul comitetului U.T.C. de la în
treprinderea de mașini-unelte și 
agregate, au relevat preocuparea 
intensă pentru depășirea prac
ticii organizării unor acțiuni izo
late care abordează fragmentar 
și efemer anumite teme, pentru 
promovarea unei concepții uni
tare, elaborate in perspectiva 
mai multor ani. privind cunoaș
terea. însușirea și înțelegerea de 
către tineri a .politicii partidului, 
a direcțiilor dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriei, a proble
melor teoretice și practice 
edificării noii societăți.

Educarea multilaterală a 
rei generații, sarcină pe 
partidul a incredințat-o întregii 
societăți și în egala măsură tine
retului însuși, organizației sale 
revoluționare, este un tărim care 
necesită in mod prioritar o pro
fundă cunoaștere a 
din fiecare 
din fiecare 
Pentru că, 
in plenară, 
politico-eduiative depinde direct 
de modul in care reflectă pro
blemele- existente in aceste co
lective. Persistă încă neajunsuri 
in ceea ce privește cuprinderea 
tutui-or tinerilor Ia acțiunile or
ganizate (la concursuri și olim
piade pe meserii : organizații 
U.T.C. din sectoarele V, VII,

I.T.B. ; la activități cultural-dis- 
tractive : organizații U.T.C. din 
sectoarele I. II, VI. Sănătate), 
respectarea întocmai a progra
melor de activități (organizații 
U.T.C. din sectoarele III, VIII, 
Construcții), valorificarea pro
punerilor și inițiativelor uteciș- 
tilor. buna organizare a vieții in 
căminele de nefamiliști (I.R.M.A., 
Cinemascoape. N E F E R A L, 
C.I.A.C.U.T.. I.T.B.). Nu peste 
tot s-a reușit ca tinerii să se 
simtă in organizația U.T.C. ca 
la ei acasă. De asemenea, se 
mai înregistrează cazuri in care 
tinerii nu se încadrează pe de-

larg. Atît darea de seamă pre
zentată de primul secretar al 
Comitetului municipal, Virgil 
Hampu, cit și numeroase luări 
de cuvint au subliniat faptul că 
tineretul beneficiază în mod 
deosebit de efortul pe care il 
face întregul popor pentru ca 
actualul cincinal să se desfă
șoare sub semnul revoluției ști- 
ințifico-tehnice. Tineretului, în 
primul rind. îi sint create posi
bilități nelimitate de perfecțio
nare a pregătirii profesionale ; ii 
sînt asigurate locuri de muncă 
pe măsura aspirațiilor sale de 
afirmare. Toate întreprinderile

0 SOCIETATE PENTRU OM,

* Plenara Comitetului municipal București al U.T.C,--

ale

tine- 
care

realităților 
colectiv de tineri, 

organizație U.T.C. 
așa cum s-a arătat 
efiqiența activității

plin în cerințele Codului comu
nist de muncă și de viață ; este 
încă mare numărul actelor de 
indisciplină, de atitudine înapo
iată față de muncă, față de răs
punderile sociale în general, de 
dezordine in viața de familie, al 
actelor cu caracter infracțional 
(s-a făcut mențiunea că multe 
infracțiuni sint comise de mi
nori). Se impune așadar ca or
ganizațiile U.T.C. să elimine 
orice manifestare de formalism 
în activitatea lor, să-și organi
zeze in așa fel munca incit să 
răspundă prin acțiuni eficiente 
cerințelor educării comuniste a 
tineretului.

Secretarul comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea de cal
culatoare electronice, Dan Hur
duc, arăta 
rii din 
revoluției 
înseamnă 
vederea 
duse noi, 
climat în care să se producă o 
revoluționare a conștiințelor. 
Această temă a fost abordată pe

că pentru tine- 
Capitală cincinalul 
științifico-tehnice nu 
numai un efort în 

realizării unor pro
ci și crearea unui

din Capitală cunosc o adevărată 
infuzie de tinerețe și a devenit 
un fapt obișnuit prezența tine
rilor de 19—20 de ani la pupitre
le unor mașini care valorează 
mai multe milioane. Este o 
realitate din care decurg mari 
obligații pentru organizațiile 
U.T.C., pentru toți factorii care 
au răspunderi privind educarea 
tineretului.

Nu au lipsit sugestiile utile cu ' 
privire la îmbunătățirea activi
tății politico-educative. De la 
extinderea cercurilor de dezba
teri ideologice și pină la inten
sificarea preocupărilor pentru 
statornicirea unor mai strinse 
legături intre tineri și teatru, in
tre tineri și creatorii de artă în 
general, o gamă largă de acțiuni 
stă la dispoziția organizațiilor 
U.T.C. Ceea Ce insă participanții 
la dezbatere au subliniat in mod 
cu totul deosebit este faptul că 
activitatea politico-educativă. in 
întreaga sa complexitate și cu 
multitudinea de forme de care 
dispune, trebuie să-și propună 
ca țel fundamental formarea ti-

neretului in spiritul unei atitu
dini înaintate față de muncă, 
față de îndeplinirea sarcinilor 
profesionale și obștești.

Referitor la faptul că organi
zațiile U.T.C. din Capitală și-au 
intensificat activitatea și că 
cinstesc cele trei mari eveni
mente din această primăvară — 
aniversarea a 55 de ani de la 
crearea P.C.R., Congresul edu
cației politice și culturii socia
liste, sărbătorirea zilei de 1 Mai 
— prin acțiuni de o deosebită 
forță ' educativă, plenara a sub
liniat că este necesar să se con
fere un caracter permanent ma
nifestărilor de acest fel, să se 
asigure o concepție unitară în
tregii activități educative, al că
rei scop principal să fie ridicarea 
nivelului de conștiință politică.

Luind cuvin iul in cadrul lucră
rilor plenarei, tovarășul Ion 
Traian Ștefânescu, prim secre
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, a 
arătat că expresia cea mai înaltă 
a devotamentului tineretului față 
de patrie, partid și popor este 
munca plină de abnegație pentru 
sporirea avuției naționale, parti
ciparea activă la înfăptuirea 
Programului partidului. Se im
pune să acționăm cu fermitate, 
intr-o deplină responsabilitate, 
pentru înfăptuirea indicațiilor 
trasate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cel de-al X-lea 
Forum al tineretului comunist, 
să facem totul pentru Înlăturarea 
tuturor neajunsurilor din mun
ca proprie. Este necesar să se 
afirme o mai mare preocupare 
pentru perfecționarea vieții de 
organizație, o mai mare recepti
vitate față de propunerile și ob
servațiile critice ale tinerilor, să 
se acționeze cu mai multă in
sistență pentru rezolvarea pro
blemelor de viață ale tinerilor 
care locuiesc in căminele de 
nefamiliști.

Organizațiilor U.T.C. din muni
cipiul București le revine dato
ria de a contribui in mod hotări- 
tor la educarea tineretului pen
tru muncă, de a forma convin
geri ferme 
lui nostru revoluționar, 
transforma in acțiuni 
cu

cu privire la idea- 
de a 

concrete, 
o mare valoare educativă, 

entuziasmul pe care il generează 
continuu colectivele de tineri, 
întregul tineret al Capitalei.

ADRIAN VASILESCU

(Urmară din pag I)

tisitoare......Nu cumva mai avea
și alte surse ?“ Că prea se vor
bea prin comună că „prințul" 
lui Olaru cheltuiește pe la ba
ruri și la jocuri de noroc de 
parcă ar fi găsit o comoară... 
Nu. nu s-au alarmat nici atunci 
cind o vecină le-a adus la cu
noștință că l-a surprins pe Ion 
în locuința sa, cotrobăind pe a- 
colo pe unde obișnuiesc țăranii 
să-și păstreze banii.

„Fugi de-acilea. femeie ! — a 
ripostat mama minorului. Cum 
poți să spui așa ceva de băiatul 
nostru...".

în pofida acestui reproș, mi
liția avea să dovedească după 
citeva zile că Ion furase de la 
vecina respectivă 400 de lei.

Intr-adevăr, părinții minoru
lui in cauză au greșit mult, iar 
acum regretă consecințele. Căci 
nu le este deloc ușor să înfrun
te privirile mustrătoare ale să
tenilor care l-au prins pe fiul 
lor in timp ce fura, prin spar
gere, pentru a 8-a oară, din ma
gazinul cooperativei, de unde 
subtilizase consecutiv suma da 
peste 45 000 lei.

Este greu, insuportabil chiar, 
pentru un părinte să se împacă 
eu gîndul unui eșec atît de grav 
în educarea propriului său co
pil... Dar cine este de vină ? 
Bineînțeles în primul rind ei, 
părinții minorului...

ani, proprietarul unui autotu
rism.

Cum credeți că a reacționat 
A.S. intr-o asemenea împreju
rare ? L-a indignat cumva men
talitatea unui copil de 15 ani pe 
care il preocupă escapadele și 
petrecerile costisitoare la loca
luri, în loc să regrete că a fost 
exmatriculat de la școală ? L-a

Un minor
„problemă / /

și atitudinea 
iresponsabilă
a unor adulți

nCasa pentru suflet"
a constructorilor bucureșteni

Printre unitățile culturale fără 
„arhivă" ale Capitalei se înscrie 
și Clubul sindicatelor din con
strucții, care, în această lună, 
a împlinit un an de „atestare 
documentară". Virsta deci nu-i 
poate fi evaluată decît in... luni, 
așa cum sint concepute și pla
nurile de activități.

în intenția de a traversa ci
teva ore din viata acestui club 
tinăr, condus de tineri, aparți- 
nind. aproape in exclusivitate, 
tinerilor, am avut ocazia să-i 
cunoaștem 
oameni ai 
30 000 de 
constituie 
susținere a activităților clubu
lui. Zilnic, ușile acestuia sînt 
deschise în medie de circa 500 
de tineri. într-un program 
„non-stop“ : 7,00—22.00.

Tinerii care ridică halele noi 
ale fabricilor și uzinelor, cartie
rele Bucureștilor, dovedesc, in 
cadrul cercurilor, că știu să de
paneze receptoare de radio și 
televiziune ; să execute fotogra
fii artistice : să-și armonizeze 
pașii în formații de dansuri cu 
temă. Au prins și gustul dulce 
al cuceririi unor înalte distinc
ții in întrecerile cineamatorilor. 
Dovada : locul I obținut de 
eineclubul condus de Ștefan

oca» ia
mai bine pe acești 

șantierelor. Cef peste 
uteciști constructori 

veritabila bază de

Zgandăr in competiția cu cele 
mai bune echipe de amatori in 
ale filmului din țară. Prin par
ticiparea lor la formația de tea
tru dovedesc reale preocupări 
și înclinații artistice. în curind, 
formația regizorului Vlad Geor
gescu se va prezenta la Tirgo- 
viște in cadrul Festivalului na- 

■ țional de teatru scurt cu piesa 
„Prima anchetă". Nu înainte 
însă ca actorii-constructori să 
se confrunte cu exigentul pu
blic al 
nostru 
jocuri 
unde 
ore de destindere.

Fiecare zi are „încărcătura" 
ei. Ne vom opri numai la ace
lea care ni s-au părut a fi cele 
mai interesante, prezentate de 
tovarășul Marin Goran, directo
rul clubului : -<O atenție deose
bită am acordat-o acțiunilor cu 
cartea. organizind o serie de 
medalioane și seri literare în 
cadrul „Lunii cărții". De o lar
gă audiență s-a bucurat tema 
„Traian Vuia — primul zbor 
din lume cu un aparat mai greu 
decit aerul", din cadrul Serilor 
de orizont științific, pe care am 
organizat-o in colaborare cu 
Muzeul tehnic. Pentru perioada 
următoare am 
suită de expuneri

clubului, 
continuă 

distractive 
tinerii vin

Panoramicul 
cu sălile de 
și recreative, 
pentru citeva

prevăzut o 
și dezbateri

pe teme de educație civică și 
profesională, realizate cu con
cursul comitetului U.T.C. din 
construcții, Consiliul sindicate
lor din construcții. Inspectoratul 
de miliție al Capitalei. Circa 9, 
Judecătoria sectorului 4. cerce
tători, specialiști. Expoziția per
manentă „Dezvoltarea construc
țiilor din municipiul București" 
deschisă de curind. 
fotografii, 
parative, 
torii».

La cele
torul nostru mai putem adăuga 
suita de spectacole oferite de 
renumitul ansamblu „Ciocârlia" 
al Clubului sindicatelor din 
construcții, prezența pe scena 
clubului a unor renumite for
mații de teatru și muzică : Tea
trul Mic, Savoy, Eveniment. Nu 
putem neglija nici serile de 
film din cadrul „Cinematecii 
elevului*; și „Cinematecii con
structorului" sau serile priete
nilor muzicii.

Clubul sindicatelor din con
strucții și-a ciștigat in acest 
scurt timp atributul de impor
tantă' instituție de cultură. Dru
mul afirmării nu cere obligato
riu numai timp. El solicită insă 
multă pasiune și dăruire.

cuprinzînd
planșe, grafice com- 

iși așteaptă vizita-

relatate de interlocu-

ION CUCU

Primăvara trebuie să ne găsească
mai buni, mai curați, mai frumoși

I.T.B.-ul, întreprinderea de 
care bucureșteanul este legat 
in viata sa de toate zilele fără 
putință de scăpare, 
muncitorii săi peste 
tineri. Cincisprezece mii de ti
neri. veniti cam din toate col
turile tării, fiecare cu felul său 
de a fi. cu obiceiurile lui de a- 
casă. cu liceul la bază ori cu 
școala profesională sau numai

are printre
15 000 de

• ••

Șl TOTUȘI, NU SINT SINGURII 
VINOVAJI

Propunerea pe care am re
produs-o aidoma la începutul a- 
cestor rinduri a fost adresată 
de minorul „problemă" unuia 
dintre consătenii săi mai în 
virstă — Alexandru Sirbu, de 24

luat pe acesta de guler și l-a 
prezentat părinților, cerîndu-le 
să-l întrebe de unde are el a- 
tîția bani de cheltuială ?

Da de unde ! A fost întru 
totul de acord cu propunerea 
acestuia (?!). 9-au plimbat îm
preună cu mașina șl la Timișoa
ra, și la Deva, și la Herculane, 
pe unde au petrecut 
distrat ca în filmele cu 
deșănțate.

— Deosebit de gravă
și atitudinea altor tineri din co
muna respectivă — este de pă
rere căpitanul S. Bogătoiu de la 
Miliția orașului Caransebeș, 
care s-a ocupat de cercetarea

și s-au 
aventuri

consider

cazului acestui minor — 
chiar uteciști. care lucrează 
„Oțelul Roșu", cum sint 
Băran. Alexa Solea sau 
Lepădatu. croitor la 
rativa meșteșugărească din a- 
celași oraș, care au acceptat să 
practice jocuri de noroc interzi
se împreună cu minorul Olaru, 
unde acesta pierdea sume mari 
de bani ori să participe la 
chefuri costisitoare pe cheltuiala 
aceluiași. Numai cu ocazia unei 
singure petreceri de acest fel. 
care a avut loc Ia Drobeta-Tur- 
nu Severin, minorul Ion Olaru 
„a făcut cinste" prietenilor săi 
cu băutură și mincare pentru 
care a plătit circa 5 000 lei (?!).

O atitudine condamnabilă, o 
gravă abatere de la îndatoririle 
civice, care ne obligă să nu to
lerăm incorectitudinea, să ve
ghem atent la comportarea a- 
dolescenților și să intervenim 
prompt pentru îndreptarea celor 
tentați să ducă o viață parazi
tară.

Să nu-și fi închipuit tinerii 
menționați care poate fi sursa 
banilor minorului respectiv ? 
Greu de crezut. Chiar și versiu
nea lansată de el că... ar fi gă
sit o geantă cu bani (?!) nu le 
da dreptul să procedeze ast
fel. Se știe doar că și 
găsirii unor bani sau 
există obligația legală, 
nească, de predare a 
Banii cheltuiți de minorul Olaru 
erau însă furați și tinerii care 
au luat parte la 
ferite de el sînt 
vinovați.

Și dacă n-au 
constă abaterea lor de la nor
mele de conviețuire socială, de 
la îndatoririle cetățenești, este 
în puterea și obligația organiza
țiilor de tineret, a colectivelor 
de muncitori din care aceștia 
fac parte să-i trezească pe cei 
în cauză la realitate.

Cecilia Feliei» Mihai, Poduri, 
jud. Bacău : Liceul pedagogic 
din Bacău funcționează și in 
viitorul an școlar ; acesta se a- 
flă pe strada Spiru Haret nr. 6. 
Pentru a intra în treapta întii 
la un asemenea liceu, trebuie 
să susții probe de aptitudini 
muzicale, precum și probă con- 
stind intr-o discuție liberă cu 
grupuri de 3—5 elevi, urmărin- 
du-se modul de exprimare și 
depistarea eventualelor defecte 
de vorbire și dicție. în cazul 
că. după probele de aptitudini, 
rămin mai mulți candidați de
cit numărul de locuri, se orga
nizează și probe de verificarea 
cunoștințelor • la limba română 
și mate'matică, scris, numai din 
materia clasei a VIII-a.

Ioan Sorin Cotețiu, Hunedoa
ra : Liceele care te interesează 
funcționează in Brăila și Con
stanța și se numesc „Licee in- 
dustriale-Navrom". In Brăila 
liceul se află pe bd. Cuza nr. 
89, telefon 11 190, iar cel din 
Constanta — pe bd. 1 Mai 
nr. 101. Ai dreptul să te înscrii 
la aceste licee chiar dacă nu 
ești din județul respectiv, însă 
e bine să te adresezi direct 
școlii pe care o preferi și că 
ceri relații în plus. Oricum — 
spunem noi — Hunedoara e 
cam departe și de Brăila și de 
Constanța.

Ce se întîinplă cind unuia din
tre cei aproape treizeci de mii 
de posesori de instrumente mu
zicale din București — in mare 
parte elevi — i se strică vioara, 
pianul sau acordeonul și are ne
voie de ajutorul unui meseriaș? 
Mai întii, dă un telefon la dis
peceratul cooperativei „Metalo- 
casnica", situat în plin centrul 
Capitalei, de unde e „îndrumat" 
către unul din cele două atelie
re de profil, la marginea cartie
rului Drumul Taberei, într-un 
labirint de blocuri pe unde, 
după cum spunea un client, te 
poți descurca doar cu busola. A- 
celași client mai preciza : „A- 
dueîndu-mi aici; pianina defectă, 
cu un taxi-furgonetă, am plătit 
din Balta Albă aproape 200 lei, 
numai pentru transport, pentru 
simplul motiv că n-am putut găsi 
ușor blocul C-7. unde se află a- 

stelierul cu pricina. Alți solici- 
tanți, pe care îi așteaptă concer
tele și repetițiile, manifestările 
artistice riguros programate 
sau orele de muzică la școală, 
unde copilul nu se poate pre
zenta fără instrument, semna- 
-=ză și alte anomalii din așa 

Esa activitate productivă a U- 
- -i-.-.i nr. 75 a Cooperativei 
. Metalocasnica" : atelierul închis 

p -ii zi de lucru, lipsă de 
păeae de schimb, aminarea pre- 

lucrării ș.a.
A- em și noi o clavietă deza- 

---ă. Am mers la atelierul 
±3 marginea Bucureștiului. Ora 
■ '.’sa zăvorită. Lucrătorii fac 
eeadă la intrare : șeful unității, 
Radu $t. Crețu, niciodată nu 
me la program la ora 8, ci cu 

; —: nre mai tîrziu. Dealtfel, 
cr-'csbil pentru „acoperirea" o- 
-ceri îlui. nici nu e afișat pe 
«ndeva vreun program de lucru. 
Iată și o explicație pe care o

unii
Ia 

Ion 
Ion 

coope-

in cazul 
obiecte 
cetățe- 

acestora.

distracțiile o- 
cu atît mai

înțeles în ce

O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME TREI

România-film prezintă

I.

OPERAȚIUNEA 
MONSTRUL

SCENARIUL : Titus Popovici ; REGIA : Manole Marcus ; 
IMAGINEA : Alexandru Intorsureanu, Gheorghe Fischer ; MU
ZICA : George Grigoriu ; DECORURI : Virgil Moise ; COS
TUME : Tomina ; SUNETUL : Ing. Bujor Suru ; MONTAJUL : 
Mioara lonescu.

CU : Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Marin Moraru, Ovi- 
diu Schumacher, Alexandru Manolescu, Cristina Hofman.
FILM REALIZAT IN STUDIOURILE CENTRULUI DE PRODUC
ȚIE CINEMATOGRAFICĂ „BUCUREȘTI

Dezacorduri repetate
la atelierul de reparat viori
mai dă subalternilor șeful : în 
fiecare zi trebuie să treacă mai 
întîi pe la sediul central al coo
perativei, din str. Episcopiei, în 
vederea „trasării de sarcini". 
Insă tovarășii de la centrală ne 
asigură că „șefii de unități nu 
numai că nu sînt chemați aici 
zilnic, dar li s-a și atras atenția 
să fie primii la program".

Revenim la același atelier cu 
puțin înainte de ora 12. Nici 
acum șeful nu e prezent. între 
timp a venit, a deschis ușa, lu
crătorii au intrat, iar el a ple
cat din nou „pe teren", în cău
tarea amatorilor de mobilier din 

forjat, de înlocuiri de

broaște ori de închis balcoane, 
șeful „instrumentiștilor" fiind 
de meserie lăcătuș. în atelier 
sînt prezenți doi meseriași, Au- 

' rel Bălașa și Petre Alexandru.
Alți trei sînt plecați la Tulcea, 
după încasări, iar încă trei nu 
se mai știe pe unde sînt. Cele 
două gazde stau la soarele care 
bate puternic prin fereastră. 
„Nu avem nici un. chef de 
lucru", recunosc ei, în timp ce 
un mare număr de instrumente 
defecte zac fie în magazie, fie 
prin diferite colțuri ale atelieru
lui, într-un talmeș-balmeș din 
care nu lipsesc baloturi de sir- 
mă, cartoane, grămezi de fier-

„Ne plictisim. Dacă ceilalți șase colegi ai noștri nu sint in atelier, 
ce chef de lucru să mai avem ?“

Foto : VASILE RANGA

cornier, table, cutii de tot felul, 
aparate de sudură, bormașini.

Cei doi tineri luefători ex
plică astfel motivele apatiei : 
„Nu avem condiții de lucru. 
Cind noi trebuie să acordăm un 
instrument, colegii noștri lăcă
tuși fie sudează, fie găuresc me
talul. fie il forjează, de nu ne 
mai putem nici auzi unii pe alții. 
Nu avem asigurate nici mate
rialele necesare. De pildă. în lo
cul plăcuțelor de alamă oțelită, 
cu totul speciale pentru tonuri, 
noi trebuie să improvizăm, tăin- 
du-le din tablă obișnuită. De a- 
semenea, nici clienți nu prea 
avem. De cind am fost aduși 
aici, într-un local nou, la margi
ne de București, cei mai mulți 
dintre posesorii de instrumente 
muzicale care știau de existența 
noastră au impresia că am fost 
desființați. Nu figurăm pe vreun 
afiș de reclamă, nu avem tele
fon. Pină în octombrie trecut a- 
veam atelierul în centrul orașu
lui, în Piața Sf. Gheorghe, unde 
omul ne putea găsi foarte ușor. 
Dovadă și volumul de lucrări, 
cu mult mai mare pe atunci".

Desigur, apatia de aici nu 
poate fi justificată. Inerția în 
care se complac reparatorii de 
instrumente muzicale, generată 
în primul rind de „frecușurile" 
frecvente cu „producătorii de 
zgomot" (cum ne-au fost carac
terizați aici lăcătușii, pe care 
centrala Cooperativei „Metalo- 
casnica" a găsit de cuviință să-i 
repartizeze în același spațiu cu 
niște lucrători care, prin speci
ficul meseriei, au nevoie mai

întîi de liniște) se manifestă, 
după cum am văzut, chiar și 
atunci cind lăcătușii lipsesc.

La centrala Cooperativei ,.Me- 
talocasnica", unde ajungem după 
efectuarea documentării, ni se 
reproșează că n-am luat în pri
mul rind legătura cu conduce
rea, „pentru a vă oferi un om 
să vă însoțească, să vă notați a- 
devărata față a lucrurilor". (Pen
tru liniștea dumnealor îi asigu
răm că am descris mai sus 
„fața" realității așa cum am gă
sit-o). De fapt, ne-am prezentat 
la atelier mai întîi în postură de 
clienți și am văzut „fața" care 
ne interesa. Cum vine asta : 
pentru a fi mulțumit de cele 
constatate, de calitatea unor ser
vicii trebuie neapărat ca un 
client să fie însoțit de cineva de 
la centru ? Inginerul Victor Chi- 
ri’ță,. conducător tehnic al coo
perativei, ne mai dă citeva lă
muriri. Citim o decizie, prin 
care Radu Șt. Crețu e desărci
nat din funcția de șef al unității 
nr. 75 și, în același timp, e înlo
cuit cu altcineva, de meserie tot. 
lăcătuș, acesta urmi nd a fi adus 
de la altă unitate. Data semnă
rii deciziei — 15 martie a.c. 
După mai bine de două săptă- 
mîni,. la „nr. 
de neclară, 
nemulțumiți, 
de clienți.

„Unitatea din Drumul Taberei 
va fi o unitate etalon — ni se 
mai spune — iar în concepția 
conducerii cooperativei ea poate 
fi etalon chiar și în afara Bucu
reștiului. Dacă cineva are ne
voie să-și repare un instru
ment, n-are decît să caute ate
lierul, e în interesul cetățeanu
lui să se străduiască". Ciudată 
concepție la „Metalocasnica", în 
vreme ce se fac atitea eforturi 
pentru îmbunătățirea activității 
în sectorul prestărilor de servi
cii. ,

DRAGOMIR HOROMNEA

75“ situația e la fel 
lucrătorii sînt tot 
fără să mai vorbim

cu opt primare, pe care le com
pletează aici, la seral, după ce 
s-au sculat la 3 dimineața pen
tru a putea ieși din denou pe 
la 4 și jumătate, ca la 5 să a- 
jungă la cap de linie unde-i aș
teaptă „puhoi" de oameni gră
biți. nervoși, de tot felul. Cinci
sprezece mii de tineri care au 
sau nu au încă o familie înte
meiată, iubesc sau nu iubesc, 
cărora le place fotbalul, filmul, 
dansul. cartea de aventuri ori 
cartea tehnică, muzica ușoară 
sau teatrul. Iată un motiv des
tul de serios pentru care am in
trat. simbătă după-amiază la 
Clubul itebiștilor din Calea Du- 
dești : voiam să aflu cite din 
preocupările acestor oameni îsi 
găsesc un răspuns aici. în locul 
cel mai îndreptățit să fie cadrul 
in care să prindă viată talen
tele si pasiunile lor. in care 
aptitudinile ioc să fie educate 
cu grijă.

Observasem ir.că de la intrare 
ceea ce Liviu Groza, activist sin
dical. avea să-mi enumere mai 
tirziu: diplome cu locul I la 
Festivalul artei si culturii tine
retului bucureștean. Medalia de 
aur pentru cel mai bun film do
cumentar de producție, obținută 
anul acesta la Festivalul de la 
Timișoara de către tinărul cine- 
club itebist. alte 
medalii așezate 
trină.

Am văzut în _
ștandul de cărți, cu ultimele apa
riții ce urmau să fie prezen
tate în seara aceea. Am aflat 
apoi despre cele 33 de biblio
teci ale întreprinderii, însumînd 
86 000 de volume și peste 14 000 
de cititori frecvenți. despre cele 
două cenacluri literare — 
..George

diplome si alte 
frumos în Vi-

holul clubului

cenacluri
Coșbuc" și ..Ion Pillat" 
au și descoperit citeva

condeie talentate ; desnre cele 
cinci universități populare care 
abordează o tematică diversă, de 
la istoria religiei. trecind prin 
„50 de ani de diplomație româ
nească" și sfîrsind cu revoluția 
științifico-tehnică din zilele 
noastre.

— Știți. îmi spune Melania 
Neagoe. secretar al comitetului 
U.T.C. al I.T.B., cea mai mare 
parte a acțiunilor noastre se 
desfășoară la depouri. la cămi
nele de nefamiliști. peste tot 
unde avem secții ale întreprin
derii. pentru că noi. asta e si
tuația. sîntem imprăstiati in tot 
Bucureștiul...

— Cu cine realizați acțiunile 
dumneavoastră ?

— Vă spun imediat : 11 bri
găzi de agitație, corul I.T.B.. 
fanfara, formația de dansuri, 
grupul vocal, orchestra de mu
zică populară, formația de es
tradă. Acestea sint forțele noas
tre. In afară de asta, organizăm 
destul de frecvent intilniri cu 
oameni de știință, de cultură, cu 
actori și cintăreti.

— Si se duc actorii si cintă- 
reții. de exemplu, la depou ?

— Nu se prea duc ei acolo, că 
n-au condiții, n-avem o scenă 
adevărată, știți, dumneavoastră, 
așa că îi aducem aici, la club, 
sau mergem noi la ei. preluăm 
spectacole în exclusivitate la 
cinematografe și teatre.

— De pildă, pentru mîine... ?
— Mîine ? Ieșim la muncă pa

triotică. Primăvara aceasta tre
buie să ne găsească ne toți, și 
mai ales pe noi. tinerii, mai 
buni, mai curați, mai frumoși 
sufletește.

Viorica Părpăuți, Botoșani : 
încă trebuie să mai ai răbda
re in privința răspunsului. Fără 
indoială că acea școală profe
sională care te interesează, va 
școlariza, dar absolvind treapta 
întii de liceu, trebuie să aș
tepți precizările privind condi
țiile in care se va putea urma 
școala profesională.

loan Coste, Pietroasa, Bihor: 
Din moment ce există liceu sa
nitar în județul tău, la Oradea, 
nu vedem de ce trebuie să te 
gindești să mergi la un liceu 
sanitar din Timișoara. De re
gulă, liceele de profil pregă
tesc cadre pentru județul în 
care sint plasate și numai in 
cazul în care un județ n-are li
ceu de profilul dorit de tinăr, 
este recomandabil să se înles
nească acestuia înscrierea la un 
liceu din alt județ. In situația 
te, nu
Oradea pregătind cadre pentru 
județul ' ~
petăm
oară — nu se dau. Se organi
zează probe de verificare a cu
noștințelor numai în cazul în 
care vor fi mai 
decit numărul 
bele la liceul 
in matematică 
limba română, 
mie. lucrări scrise din materia 
clasei a VIII-a.

este cazul, liceul din

Bihor. Examene — re- 
pentru a nu știu cita

mulți candidați 
de locuri. Pro- 
sanitar constă 

și. la alegere, 
fizică sau chi-

eleve de la Li
din Bacău : Nu 
broșura Admi- 

superior 
Acolo găsiți răspunsul

LAURENȚIU OLAN

Un grup de 
ceul
v-ați procurat 
terea in invățămintul 
1976 ? ■ '
la întrebări, dar dacă n-o a- 
veți. vă clarificăm noi. La spe
cializările Drept și Drept eco
nomic administrativ se dau 
probe la : Filosofie și Socialism 

. științific, scris ; Istoria Româ
niei sau la alegere (numai pen
tru elevii care au făcut aceas
tă disciplină in liceu), Conduce
rea și organizarea administra
ției locale, Drept, tot scris.

economic

LUCREȚIA LUSTIG

Lecturile filosofice
ale lui Eminescu

deplin al culturii noas-Omul
tre, cum a fost definit Emines
cu. poetul cu cea mai deplină 
cultură activă se relevă. prin 
lecturile sale filosofice, nu doar 
ca autodidact. ci ca autentic 
creator și deschizător de dru
muri. Traducerile din opera lui 
Immanuel Kant (Critica rațiu
nii pure, editate de C. Noica și 
Alexandru Surdu. Editura Uni
vers, 1975 sub titlul „Lecturi 
kantiene") dezvăluie aspecte mai 
puțin cunoscute sau cărora nu 
le-a fost acordată, cel puțin 
pină în prezent, importanța cu
venită. Este vorba de începutul 
Criticii lui Kant. tradusă pină 
la capitolul „Axiomele intuiției" 
(datat 1874) și de citeva frag
mente de la sfirșitul aceleiași 
lucrări (ultimele sint nedatate, 
dar cu siguranță anterioare pri
mului fragment tradus, care este 
intitulat de către Eminescu în
suși a doua lectură). Ambele 
„lecturi" figurează în manuscri
sul eminescian 2 258 la Biblio
teca Academiei R.S.R.

Semnificația și importanța a- 
cestei ediții este, credem, dublă. 
S-a realizat, în primul rind, 
transpunerea fidelă a textului e- 
minescian, cu toate variantele, 
chiar și cu acelea șterse de că
tre Eminescu, dar care, la con
fruntarea cu originalul, se do
vedesc, adesea, la fel de intere
sante ca și celelalte. Este demn 
de menționat că în „Ediția Cuza" 
(din 1914) se aduc corectări tra
ducerii. pe baza confruntării a- 
cesteia cu alte ediții decît a- 
ceea pe care a folosit-o Eml-

nescu (adică ediția J.H. Kirch- 
mann, 1868). Redarea in note a 
corespondențelor germane per
mite confruntarea imediată și 
aprecierea unor termeni care, 
rupți de contextul traducerii si 
tratați independent de original, 
pot părea inadecvati.

în al doilea rind. traducerea 
se încadrează în contextul acti
vității cultural-filosofice ă lui 
Eminescu, completind-o și, din- 
tr-un anumit punct de vedere, 
explicînd-o. „Lecturile kantiene" 
ne dezvăluie un alt Eminescu 
decit acela cunoscut din scrie
rile obișnuite, un Eminescu a- 
dînc cunoscător al marilor opere 
filosofice ale omenirii, pe care 
le-a înțeles în pura lor esen- 
țialitate și le-a îmbrăcat în 
mai frumoase veșminte 
limbii românești.

Editorii se străduiesc să 
firme pentru totdeauna judecata 
nedreaptă a lui I. Râdulescu- 
Pogoneanu, devenită prejudecată 
chiar și pentru cercetători de 
prestigiu ai operei eminesciene, 
care s-au mărginit, în cazul a- 
cestor traduceri, la ediția neco
respunzătoare din 1914. Pogo- 
neanu nu face nici o referință 
la modul redării ideilor kantie
ne în limba română, ci numai 
la textul tradus, limba utilizată 
de Eminescu este considerată 
„mai puțin desăvirșită decit cea 
din poeziile ce le publică în ace
lași timp". în loc să compare 
traducerea cu textul german a 
comparat textul traducerii, mai 
precis limbajul acestui text 
pur filosofic, cu limbajul poe-

IMPORTANT

cele 
ale

in-

I.D.M.S. aduce la cunoștință cumpărătorilor 
turisme „ARO—240“ și cu plata în maxim 36 
cu achitarea unui avans minim in funcție de 
a fiecărui cumpărător.

Relații suplimentare se pot obține de la magazinele auto
I.D.M.S. din București, Pitești, Brașov, Bacău, Cluj-Napoca, 
Iași, Reșița si Timișoara.

că vinde auto- 
de rate lunare, 
retribuția netă

COOPERATIVA „DESERVIREA" BUCUREȘTI 
Str. Nicolae Tonitza nr. 11, sector 4 (Operetă)

COOPTEAZĂ : LEGATORI MANUALI (CĂRȚI, etc.), CARTO- 
NAGIȘTI ȘI MUNCITORI NECAI.IFICAȚI, in vederea califică
rii prin practica la locul de muncă in meseriile respective.

Relații Ia telefon : 14 16 83.

tic al lui Eminescu. Comentato
rul se miră parcă de lipsa ex
presiilor poetice. în realitate, 
Eminescu se dovedește și aici un 
creator autentic, dar de, data a- 
ceasta al limbajului filosofic 
românesc. Traducerile lui Emi
nescu din Critica rațiunii pure 
nu au fost un simplu „capri
ciu de poet", ci o îndeletnicire 
serioasă, un act cultural major, 
care îi îndreptățește pe editorii 
din 1975. pe baza confruntării 
traducerii cu originalul, prin 
valorificare judicioasă a limba
jului filosofic eminescian și a 
însemnărilor pe care acesta le 
face in legătură cu filosofia 
kantiană si in genere a nivelu
lui filosofic românesc din acea 
vreme, să susțină teza câ ..Emi
nescu putea fi intîiul ginditor 
al culturii noastre dacă nu se 
întimpla să fie cel mai mare 
poet al ei“.

E de real interes, pentru ci
titorul de astăzi, a doua versiu
ne a lui Kant în limba româ
nă : fragmentele traduse de Ti- 
tu Maiorescu (in anexă) din 
Critica rațiunii pure (într-o va
riantă din 1887). Este vorba, de 
data aceasta, de o lectură kan
tiană destinată studenților. Ea 
nu vine să întunece cu nimic 
farmecul primelor lecturi, ceea 
ce nu s-a întimplat nici cu 
ocazia traducerilor integrale din 
zilele noastre. alăturindu-se 
acestora, oferindu-ne o imagine 
sugestivă asupra modului în care 
cultura noastră modernă a înțe
les să se integreze in universa
litate : prin cunoaștere deplină 
a creațiilor altora și prin alege
rea drumurilor proprii, specifice 
modului nostru de a simți și a 
concepe lumea.

Prin „lecturile" lor kantiene, 
Eminescu și Maiorescu inaugu
rează filosofia noastră de nivel 
superior. Paginile care ni se ci
tară în „Lecturi kantiene" pot 
fi comparate cu scrierile unora 
dintre cronicarii sau istoricii 
noștri latiniști avînd față de noi 
„același prestigiu al distanței in 
timp și al apropierii în gind și 
frumusețe".

Poetul tinăr, adincind semni
ficația acestor „lecturi", va des
coperi, cu siguranță, un alt Emi
nescu. dar. în același timp, va 
avea o nouă confirmare că poe
zia eminesciană, poezia adevă
rată în general e act de cultură 
majoră, activă, autentică.

GRIGORE TRAIAN POP
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
primit din partea președintelui Republicii Guineea, AHMED SEKOU- 
TOUR.E, următoarea telegramă :

Excelență,
Am fost profund mișcat de mesajul de condoleanțe pe care 

dumneavoastră ați binevoit să ni-1 adresați in legătură cu cruda 
dispariție a regretatei noastre tovarășe Hadja Mafory Bangoura, 
ministrul afacerilor sociale și președinta Uniunii Revoluționare a 
femeilor din Guineea.

In numele poporului guineea și al meu personal vă adresez sin
cere mulțumiri.

Vă rog să primiți, Excelență, expresia sentimentelor noastre de 
înaltă considerație.

PRIMIRE LA
PRIMUL MINISTRU

AL GUVERNULUI
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu. a 
primit vineri in vizită protoco
lară de prezentare pe Teodoro 

'Quiros Castro, ambasadorul acre
ditat In țara noastră al Republi
cii Costa Rica.

în cursul aceleiași zile, primul 
ministru a primit pe ambasado
rii Republicii Peru — Enrique 
Laroza și Republicii Irak — Ah
mad Hussein Al-Samarrai. în 
legătură cu încheierea misiunii 
acestora în România.

PRIMIRI

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a XXXI-a 

aniversări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist, ambasado
rul R.P. Ungare la București. 
Gyorgv Biczo, a oferit, vineri 
seara, o recepție.

Au participat tovarășii Dumi
tru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Mihai Ma
rinescu. viceprim-ministru al 
guvernului. Corneliu Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, Virgil Teodorescu, vice- 
oreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, Vasile Sandru, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Întoarcerea♦

delegației P.C.R. 
de la Sofia

Vineri seară s-a inapoiat în 
Capitală, venind de la Sofia, de
legația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., care a 
participat la lucrările celui de-al 
Xlylea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar. Din delegație 
au făcut parte tovarășii Vasile 
Marin, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Ialomița al 
P.C.R., Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
Trofin Simedrea. ambasadorul 
țării noastre la Sofia.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. delegația a fost salutată 
de tovarășii Emjl Bobu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Con
stantin Dăscălescu. șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. Vasile Șandru. 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Au fost de față Nikola Stoev. 
însărcinat cu afaceri a.i. al R. P. 
Bulgaria la București, membri ai 
ambasadei.

★
Pe aeroportul din Sofia, dele

gația a fost salutată de Tano 
Tolov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B.. Grișa Fi- 
lipov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.B., 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Trofin Sime
drea. ambasadorul României la 
Sofia, membri ai ambasadei.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

la timp a
Eforturile lucrătorilor de pe ogoarele județu

lui Tuleea pentru realizarea unor producții spo
rite în acest an sînt concretizate, acum, la înce
put de primăvară, prin citeva succese. Mecani
zatorii și cooperatorii de pe raza consiliului in- 
tercooperatist Isaccea, Nalband, Horia. Cerna și 
Dăeni au încheiat insămințarea inului de ulei, 
la Cerna s-a finalizat semănatul sfeclei de za
hăr, iar Ia Ceamurlia de Jos, Dăeni. Cerna, 

Nalband, s-a încheiat insămințarea lucernei. S-a

TERMOMETRUL NU POATE 
JUSTIFICA LIPSA DE 

ORGANIZARE
La primele ore ale zilei, am 

poposit la C.A.P. Nufărul, în 
sectorul de mecanizare. După 
cum aflăm de la Anton Moca- 
nu. șeful secției, lucrarea prin
cipală care se desfășoară este 
semănatul inului. Din cele 240 
hectare au mai rămas 60. supra
față care va fi finalizată intr-o 
singură zi bună de lycru. Se 
acționează comasat cu 10 trac
toare — 7 la discuit și 3 la se
mănat. Notăm cițiva mecaniza
tori. preocupați de calitatea lu
crărilor și respectarea vitezei de 
semănat : Iosif Bereza. Dumitru 
Maxim. Alexandru Birsan. Toa- 
der Sava. Dima Luchian. Ște
fan Mocanu. Restul de pini la 
22 tractoare ocupate cu utilaje 
specifice campaniei de primă
vară erau comasate pe alte tar
lale la grăpaxul ogoarelor de 
toamnă in vederea semănării 
florii soarelui, in grădina de le
gume. la transportul Îngrășă
mintelor. la erbicidarea unor

Pentru terminarea
lucrărilor

terminat de asemenea și semănatul muștarulul, 
a loturilor semincere de lucerna, mazăre de gră
dină, a rădăcinoaselor, sparcetei și borceagului. 
Sint rezultate care atestă o preocupare deose
bită pentru organizarea și desfășurarea in ritm 
constant a lucrărilor de sezon, respectarea peri
oadelor optime de efectuare, atenție sporită fată 
de calitatea superioară a pregătirii patului ger
minativ și a semănatului propriu-zis.

din urgența I

suprafețe. Față de anul trecut, 
ne spunea șeful secției, coefi
cientul de mecanizare sporește 
cu 10—15 la sută printr-o folo
sire rațională a utilajelor din 
dotare la capacitățile lor reale 
de productivitate. Și la C.A.P. 
Bestepe. • forțele mecanice erau 
îndreptate in principal spre în
cheierea semănatului culturilor 
din prima epocă. De la incepu- 
tul zilei, trei tractoare cu se
mănători au fost dirijate spre 
terenurile destinate sfeclei de 
zahăr, pentru finalizarea aces
tei lucrări râmase mai in urmă, 
iar alte 8 tractoare la discuit. 
De remarcat faptul că se acțio
na și in plantațiile viticole pen
tru modernizarea acestora. Tî- 
nărul mecanic de întreținere 
Gheorghe Spinoaie a realizat 
dintr-o grapă cu discuri trecu
tă pe lista ratărilor o mașină 
adaptată pentru efectuarea lu
crărilor de întreținere intre rin- 
durile de vie. cu o lățime de lu
cru de 2.50 m și o productivita
te zilnică de 7 hectare ps 
schimb. în acest fel șe îmbună
tățește substanțial calitatea lu

crărilor de întreținere a solului 
— curat de buruieni, in perma
nență afinat și neted — sint e- 
liberate forțe manua'.e pentru 
alte categorii de activități.

Se poate afirma că din cele 
5 secții de mecanizare Vizitate 
cu excepția uneia singure, toa
te tractoarele erau in exclusi
vitate pe ogoare. Fiecare agre
gat avea un ordin precis de lu
cru a cărui realizare s-a înfăp
tuit in totalitate. La C-A.P. 
Mahmudia in schimb, din 23 de 
tractoare numai 16 erau folosite. 
După cum ne spunea șeful sec
ției Ion Larion a fost întrerupt 
discuitul din ordinul inginerului 
Ion Varinca pe motiv că . tem
peratura este scăzută-. De alt
fel. aici se plantaseră numai 15 
din cele 50 hectare destinate 
cartofilor iar ia sfecla de za
hăr se semăr.aseră numai 30 din 
50 hectare. Cu toate că ritmul 
de semănat se impune a fi ac
celerat. se acționa in continuare 
numai cu cite un agregat de se
mănat pentru fiecare cultură. 
De ce nu este urmat exemplul 
vecinilor ?

SISTEMELE DE IRIGAȚII — 
GATA PENTRU LUCRU !

Printr-un amplu program de 
investiții. întinse suprafețe sint 
supuse lucrărilor de amenajare 
cu moderne sisteme de irigații. 
De fapt, aproape tot județul este 
un vast șantier de îmbunătățiri 
funciare. Și pentru că experien
ța in privința irigațiilor și-a 
spus cuvintuî. vom menționa 
aici citeva aspecte care ni s-au 
părut semnificative, demne de 
urmat sau grabnic de rezolvat.

• La C.A.P. Murighiol se în
tind aripile de ploaie pentru 
culturile de griu. După cum ne 
spunea brigadierul fermei vege
tale. Tăsică Burtea, echipele de 
udători au și trecut la acțiune. 
Cu atit mai semnificativ ni se 
pare faptul, deoarece coopera
torii au plecat cu un pas înain
tea celor de la întreprinderea de 
resort, deoarece apa urma să 
pătrundă pe canale... a doua zi.

o Cu toate că măsura privind 
introducerea apei in sistemele 
de irigații pe județ la data de 
1 aprilie era cunoscută, totuși 
Ia centrele de avertizare, ședin
țele de programare pentru de- 
cianșarea susținută a udărilor 
la beneficiari, nu se desfășura- 
seră. De altfel și conductele re
parate și motopompele gata de 
start stau stivuite încă la sedi
ile unităților agricole.

• Nu peste tot canalele au 
fast curățate. Din informările 
tovarășului inginer Nicolae 
Borzea, directorul S.M.A. Va

lea Nucarilor. aflăm că o porțiu
ne' de circa 14 km (!) pe canalul 
C.D. 4 in sistemul de irigații ce 
deservește consiliul intercoope- 
ratist este și la această oră plin 
cu pămint. Starea se perpe
tuează din luna februarie, deoa
rece n-a fost pornită acțiunea 
de decolmatare.

INIȚIATIVE CE TREBUIE 
GENERALIZATE

în contextul lucrărilor de se
zon tinerii județului Tuleea 
participă la realizarea unor ac
țiuni in sprijinul producției a- 
gricolc. Pe pășunile de la Ca- 
simeea (50' ha). Chilia Veche- 
(50 ha). Beidant (30 ha). St.e- 
jaru (50 ha) și Topolog (60 ha), 
se desfășoară, prin acțiuni de- 
muncă patriotică a detașamen
telor de tineri, lucrări de cură
țire a tufișurilor și mărăcinișu- 
rilor, concomitent cu fertilizarea 
solului. Circa 70 de tineri din 
comuna Ciucurova au finalizat 
în aceste zile o lucrare.de com
batere a eroziunii solului prin 
construirea de baraje și gărdu- 
lețe de nuiele pe cursul unor 
torenți. Pe terenurile C.A.P. 
Lunca. Vișina și a I.A.S. Baia, 
peste 250 de tineri participă, la 
efectuarea lucrărilor manuale 
de taluzare pe dealurile eroda
te din zonă supuse unui vast 
program de ameliorare și repu
nere in circuitul productiv agri
col.

ȘTEFAN DORGOȘAN
Tovarășul Ion Pățan, vice- 

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, a primit vineri după- 
amiază pe Kafiluddin Mah
mood, secretar al Departamen
tului resurselor externe din ca
drul Ministerului Planificării 
din Bangladesh.

In cadrul intilnirii au fost a- 
bordate probleme privind ex
tinderea schimburilor comerci
ale și a cooperării economice 
dintre cele două țări. A fost ex
primat, de asemenea, interesul 
pentru identificarea unor noi 
domenii de natură să contri
buie la dezvoltarea relațiilor e- 
conomice bilaterale.

★
Vineri după-amiază, tovarășul 

Gheorghe Pană. președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, a primit delegația 
Confederației Generale a Muncii 
din Franța — C.G.T. — con
dusă de Andre Allamy. secretar 
al C.G.T.. care, la invitația Con
siliului Central al U.G.S.R.. e- 
fectuează o vizită de documen
tare in țara noastră.

★
La 2 aprilie a.c., George Ma- 

covescu, ministrul afacerilor 
externe, a primit în audiență pe 
Henrik Andreas Broch, noul 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Norvegiei în Re
publica Socialistă România, în 
legătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor sale de acreditare.

PENTRUl
tineret!

Fapt utecist
Pe terenul de handbal al 

clubului ..Banatul", de pe 
malul Begăi, echipa repre
zentativă de băieți a Liceu
lui nr. 4 efectua obișnuita șe
dință de antrenament. Din
spre apă se auzea un strigăt 
de ajutor. Elevul Băncilă. 
din anul CV, a alergat in
tr-acolo și a zărit o căciu
lită la suprafața apei. S-a 
aruncat fără ezitare in va
luri, solvind de la înec o fe
tiță, acordindu-i primul aju
tor. Un grup de studenți. so
siți la fata locului, au dus-o 
urgent la spital. Acum se 
află in mijlocul familiei, in 
afata oricărui pericol. Pen
tru fapta sa curajoasă, ele
vul Ion Băncilă a fost feli
citat călduros de către condu- 
cered școlii și organizația 
U.T.C. Reamintind că elevul 
respectiv este unul din com
ponența de bază ai echipei, 
care in urmă cu doi ani a 
ciștigat titlul de campioană

Puterea 
jurămîntului

republicană școlară și de ju
niori. aflindu-se in prezent 
pe primele locuri in divizia 
școlară de handbal, adăugăm 
felicitările noastre și urări de 
succes la examenele de ba
calaureat și admitere la In
stitutul de cultură fizici, 
pentru care se pregătește.

La Ca«a armatei dia Pitești «-a 
de«f acurat • acțiune cultural-edu
cativi dedicat! tinerilor ostași 
ore ia curind vor depune jurâ- 
mtniul militar. Montajul literar 
.«Puterea juriminiulai* a fost rea
lizat si prezentat de câtre mem
brii cenaclurilor literare ^Nicolae 
Tâutu“. «.Mihai Viteazul* și «XI- 
rolae Labis-, l'n moment deose
bit l-a ceustMuit apariția pe «re
ni a actriței Ileana Zimeseu de 
la Teatrul de Stat ^Alexandru 
Davilla*. care a prezentat secven
ța depunerii jurămîntului militar 
de către eroina Ecaterina Teodo- 
roiu din piesa cu același nume. 
Manifestarea cuhtt ral-educați vi a 
fost completată de proiectarea fil
mului ,.O flacără străbate veacu
rile-. dedicat istoriei drapelului 
de *uptă.

în încheiere formația foieiortcă 
1 Casei armatei, sub conducerea 
căpitanului Dore! Manea, a pre
zentat spectacolul «P!ai de cin
ice și de dor-.

Dialogul artelor ;
Astăzi se încheie ampla j 

acțiune de manifestări poli
tico-educative și cultural-ar- j 
tistice „Dialogul artelor-. în 
cadrul activităților imreprm- 
se de Comitetul municipal 
București al U.T.C- in cola
borare cu Comitetul de Cul
tură si Educație Socialistă, 
in pregătirea primului Con
gres al educauei politice și 
culturii socialiste, in cluburi, 
case de cultură și cămine 
culturale, in săli de expozi
ții și muzee, muncitori, elevi, 
tineri provenind din cele mai 
diverse domenii de activita
te. participă cu lucrări de 
pictură, grafică, scenografie, 
ceramică ți design; ele re
flectă legătura tinerilor ex
pozanți cu realitățile patriei 
noastre socialiste. (G. Mili
tare).

în atTnc'i-ile ar*e de întuneric ale munților, pe sub care au croit zeci de kilometri de galerii, pe 
rîrTuri ee sfiitei unde au sapat drumuri sau au zidit baraje, brigadierii lotreni au înfruntat bârbă- 
teș:e viscolele ți ploile, piatra dură și au dat la timp țării lumina și puterea de care avea nevoie.

Fotografii : GH. CUCU

Simpozion
Vineri a avut loc la Doftana 

simpozionul avind ca temă ..38 
de ani de la cucerirea regimu
lui politic de către deținuții co
muniști și antifasciști" — orga
nizat de Institutul de studii is
torice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. și Comite
tul județean Prahova al P.C.R., 
în preajma împliniri a 55 de 
ani de Ia crearea P.C.R. Au luat 
cuvintuî Ion Circei. prim-secre
tar al Comitetului județean 
Frahova al P.C.R.. Ștefan Voi- 
cu. redactor-șef al revistei ..Era 
socialistă", Nicolae Guină. pre
ședintele Comitetului foștilor 
luptători antifasciști. Nicolae 
Cioroiu, directorul Muzeului de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România, Mihail 
Racheru. directorul Arhivelor 
Statului din Ploiești, și Florea 
Dragne. cercetător științific Ia 
Institutul de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R.

Eveniment cu multiple semni
ficații. cucerirea regimului po
litic la Doftana — principala 
închisoare politică, unde auto
ritățile au concentrat majorita
tea cadrelor de partid — au spus 
vorbitorii — a determinat im-

la Doftana
bunătățirea condițiilor de deten
țiune și in alte închisori. în a- 
ceste condiții s-au putut întări 
organizațiile de partid clandes
tine și colectivele antifasciste 
din inchisori — în februarie— 
martie 1938. la Doftana a avut 
loc, in condiții de conspirativi
tate. conferința organizației de 
partid din închisoare — s-au 
lărgit posibilitățile de informa
re și educare partinică, marxist- 
leninistă. s-au consolidat și mai 
mult legăturile luptătorilor din 
afară cu cei întemnițați — lu
cru care a permis colaborarea 
tot mai strinsă a cadrelor de 
partid din inchisori și din afară 
în elaborarea liniei politice a 
partidului. în elaborarea princi
palelor decizii privind activita
tea de partid.

In încheiere, cei prezenți — ac
tiviști de partid, ilegaliști și alți 
oameni ai muncii prahoveni — 
au participat la inminarea unor 
carnete de U.T.C. tinerilor din 
orașul Cimpina. la un montaj 
literar, numit generic „Tranda
firii Doftanei", au vizionat fil
mul ..Doftana" și au vizitat 
muzeul.

(Agerpres)

Revista literar-artistica pentru elevi
Muzeul literaturii 

române a lansat 
noua serie ..Lyceum- 
— revistă vorbită si 
auzită de elevi — cu 
un număr special 
consacrat lui I. L. 
Caragiale, reprezen
tant de frunte al 
realismului româ
nesc Cu concursul 
upor istorici, critici 
literari. muzeografi 
și profesori — in’re 
care amintim pe 
acad Șerban Ciocu- 
lescu. Ș. Cozimir. 
Ioana Diaconescu și

Al. Oprea — elevii 
au realizat o frumoa
să manifestare me- 
morialc. care a in
clus. intre altele, pe
lerinajul in tă'ile 
destinate marilor cla
sici. in cadrul căruia 
elevii au luat scurte 
interviuri inritafilor 
momentul ..Glorii 
ale scenei romă nești 
— interpret; ai tea
trului lui I.L. Cara- 
giale". dmloquri epis
tolare — lectwarea 
unor corespondente 
ale scriitorului cu

reprezentanți de 
frunte ai vieții lite
rare. eseuri critice, 
creații proprii ale e- 
levilor. desene la 
opera marelui clasic, 
preferințele sale mu
zicale etc. O ediție 
care și-a propus si a 
reușit să evoce per
sonalitatea complexă 
a om ului și ut t <st u— 
Iui neîntrecut. I. L. 
Caragiale.

(V. R.) 
Foto : 

MAGDALINA 
BUZA

Cluj-Napoca

Ediție jubiliara

a Festivalului național

al artei studențești

Ample și variate acțiuni marchează SPORT • SPORT

La Chij-Xopoca a început vi
xen ediț a jubiliară — a X-a — 
a Festivalului national al artei 
studențești Acest envș găzduieș
te timp de trei zile mrecerea 
a 3* d« foriaarrt teatrale âzn 14 
ceuzre unixersitare ale țării. Re- 
pertoriul celor perle 490 de stu- 
dexți-prtifti amatori este al
cătuit ăia piese de teatre to- 
spirate din prezentul nostru so
cialist. dm trecutul giorios de 
luptă al poporului roman, făcind 
dovada bogatei vieți spirituale a 
tuturor citadelelor studențești.

Paralel re întrecerile pro- 
priu-zise. vor fi organizate 
spectacole in unități economice 
și. in cluburi ale întreprinderi
lor ofuțului-gazdă.

Una dintre cele mai frumoase 
clădiri, in stil baroc, din mu
nicipiul Drobeta-Turnu Severin 
găzduiește, incepind pe vineri, 
expoziția permanentă de artă 
plastică a muzeului ..Porțile de 
Fier". Pentru început, expoziția 
reunește 120 de lucrări, majori
tatea purtind semnăturile unor 
cunoscuți artiști născuțt pe me
leagurile Mehedințiului. In pa
trimoniul muzeului sint. de ase
menea. prezente valoroase lu
crări ale unor artiști clasici și 
contemporani de frunte din țara 
noastră.

VACANȚA ELEVILOR

La înalta școală de la Lotru
(Urmare din pag l)

acum bătăliile pe Someș, pe Se
beș. la Riul Mare, pentru că de 
la Lotru mulți d-rtfre construc
tori a-, plecat să ducă experi- 
en'a lor pe alte șantiere."

în anul 1971 inginerul Ștefan 
Pop era comandantul unui deta- 
fanoent de brigadieri din Șan
tierul Național de la Lotru. 
Avea doer cițiva ani de muncă 
de la absolvirea facultății. Rind 
pe rind a promovat in funcția 
de șef de lucrări, apoi de șef de 
lot. Da îr.ai bine de doi ani lu
crează pe Sebeș. Conducea pină 
de curmd sectorul de construc
ții. De la 1 martie 1976. Ștefan 
Pop a fost numit șeful Șantieru- 
lu; de la Oașa. cel mai mare și 
mai complex din cadrul Grupu
lui de șantiere Sebeș. L-am in- 
tiinit la citeva zile de Ia nu
mirea in noua funcție- Citeva 
ceasur-, nu-a vorbit despre Lo
tru. despre oameni; re care a 
muncit aici, despre comunistul 
Tarța de la Petrîmanu. despre 
secretarul de partid al șantieru-" 
lui. Ion Boinavu. despre co
muniștii din brigăzile minerilor, 
loan Poalelungi ți Vasile Lâpuș- 
neanu. ..Modul de viață și de 
muncă al acestor oameni, recor
durile stabilite de ei pr-n dru
murile arse de întuneric ale tu- 
nelelor. drumuri ce trebuiau cu
cerite centimetru cu centimetru.

• PREGĂTIREA TINERETU
LUI PENTRU APARAREA PA
TRIEI

Ca în fiecare an și în această 
vacanță, sub egida C.C. al 
U.T.C., și cu sprijinul Ministe
rului Apărării Naționale și al Mi
nisterului Educației și învăță- 
mintulni se organizează tabere 
in care numeroși tineri sint in
struit! pentru funcția ele coman
danți de grupă Ia ciclul întîi de 
pregătire pentru apărarea pa
triei. Este vorba de 96 tabere 
dispuse in toate județele țării 
și, desigur, in Capitală, care vor 
cuprinde 30.000 de elevi, dintre 
cei mai destoinici, cu aptitudini 
pentru funcția de comandanți 
de grupă. Perioada de desfășu
rare a activității în aceste ta
bere este de 7 zile (5—11 apri
lie). Programele de instruire 
prevăd activități practice de 
pregătire militară (orientare tu
ristică, instrucția tragerii, pre
gătire fizică generală, instrucția 
de front etc.), activități specifi
ce organizației U.T.C., în diferi
te domenii, precum și activități 
educative, culturale și turistice. 
Zilele de ședere în tabără vor fi 
zile de instruire și odihnă, în 
care se vor face schimburi de 
experiență, se vor acumula cu
noștințe noi, atit de utile pen
tru muncă și viață.

• ACȚIUNI TURISTICE I- 
NIȚIATE DE B.T.T.

în această vacanță acțiunile 
turistice pentru elevi se vor 
desfășura sub semnul intim pi- 
nării aniversării a 35 de ani de 
la crearea Partidului Comunist 
Român și împlinirii a 100 de ani 
de la cucerirea independenței 
de stat a României. Toate ac
țiunile sini cuprinse in ciclul 
„Tineri — să ne cunoaștem pa
tria socialistă". Astfel. distin
gem excursiile tematice — în 
cadrul cărora vor fi vizitate 
muzee, case memoriale, locuri 
istorice, monumente și alte o- 
biective legate de lupta poporu
lui nostru pentru independență 
națională și dreptate socială — 
acțiunile turistice cu caracter 
profesional — orientare profe
sională, schimburi de experien
ță, consolidarea cunoștințelor 
însușite in școală, realizarea u- 
nor Studii etc., la care vor fi 
mobilizați circa 70.000 de parti- 
cipanți — și drumețiile, îmbi
nate cu activitățile turistice spe
cializate ce se vor desfășura în 
organizarea agențiilor județene, 
a organizațiilor U.T.C. și a 
cercurilor de turism în zonele 
preorășenești, la care vor lua 
parte circa 140 000 de elevi. De
sigur, nu vor lipsi. în această 
vacanță de primăvară, excursii
le montane, care, cum se știe, 
sînt deosebit de reconfortante,

ele oferind tinerilor. în același 
timp, prilejul cunoașterii fru
museților naturale ale patriei.

• COMPETIȚII SPORTIVE 
ORGANIZATE DE U.T.C.

Deosebit de bogat se anunță 
și calendarul sportiv pentru ti
neretul școlar. Astfel, se vor fi
naliza întrecerile din cadrul 
„Cupei tineretului" la tenis de 
masă și la gimnastică ritmică 
modernă. în zilele de 5—6 apri
lie, la Pitești, se vor reuni toți 
campionii județeni la tenis de 
masă, la fete și băieți, pentru 
a-i desemna pe eiștigătorii în
trecerilor finale pe țară. în zi
lele de 16 și 1" aprilie, la Iași, 
este programată finala la gim
nastică ritmică modernă, la care 
iau parte ansamblurile școlare 
ciștigătoare a etapei județene. 
Peste 300 de eleve se vor întrece 
într-o competiție a grației și 
armoniei. Tot in această perioa
dă- mii și mii de tineri vor fi 
cuprinși la intrecerile de aler
gări pe teren variat din cadrul 
Crosului tineretului — etapele 
pe asociații și pe localități. De
altfel, aprilie a fost declarată 
„luna crosurilor", luna în care 
debutează ample manifestări 
sportive în aer liber, prilej pen
tru organizațiile U.T.C. și aso
ciațiile sportive să-și demon
streze inițiativa și spiritul orga
nizatoric.

C.V.

• Scrimera româncă Marcela 
Moldovan s-a clasat pe locul 
trei in proba individuală de flo
retă, disputată în prima zi a 
concursului internațional de 
scrimă de la Budapesta. în tur
neul final, alături de 5 flore- 
tiste din țara-gazdă, Moldovan 
a obținut 3 victorii. Pe primul 
loc s-a clasat Ildiko Hejto — 5 
victorii, secundată de Kovacs — 
4 victorii.

• în eea de-a 2-a zi a tur
neului internațional de box do 
la Budapesta, pugilistul român 
de categorie ușoară Florian 
Ghiță l-a învins la puncte pe 
Bacik (Cehoslovacia). în limi
tele categoriei muscă, Teofil 
Ghinea a fost învins la puncte 
in meciul cu Gonzales (Cuba), 
iar la categoria mijlocie mică, 
cubanezul Martinez l-a întrecut 
la puncte pe C. Ciochină. In ca
drul categoriei grea, G. Axente 
a pierdut Ia puncte în fața lui 
Pakozdi (Ungaria), în timp ce 
Hussing (R.F.G.) a ciștigat. tot 
la’ puncte. întîlnirea cu Alek
seev (U.R.S.S.).

• Turneul internațional de 
tenis de la Caracas â continuat 
cu partide din sferturile de fi
nală ale probei de simplu. Ar
thur Ashe l-a eliminat cu 4—6. 
7—6, 6—4 pe Ray Moore, iar 
Raul Ramirez a ciștigat cu 7t-6, 
3—6. 7—6 în fața lui Dick Stoc
kton. Ilie Năstase u'rmează să-1 
Intîlneasșă pe Erik van Dillen.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
„ION IONESCU DE LA BRAD" IAȘI

ANUNȚA
scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice 

FACULTATEA DE AGRONOMIE

I. Șef de lucrări la catedra tehnologia cultivării și ame
liorării plantelor, disciplina agrofitotehnie poziția 1-13.

Candidații la coneurs vor depune la secretariatul rectora
tului din Aleea M. Sadoveanu nr. 3 în termen de 30 de zile 
de la data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial ce
rerea de înscriere împreună cu actele prevăzute in< Legea 
nr. 6 privind Statutul personalului didactic din Republica 
Socialistă România publicată in Buletinul Oficial partea I 
nr. 33 din 15 martie 1969 și din instrucțiunile Ministerului 
Educației și Invățămintului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămint su
perior sînt obligați să comunice în scris rectorului acesteia 
înscrierea la concurs.

Concursul se va ține în termen de 60 de zile de la data 
expirării termenului de înscriere.

ÎNTREPRINDERE DE STAT,

cu sediul în București, str. Bosianu nr. 27—29, sectorul S, 
telefon : 41 04 80, interior 97,

ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS, in condițiile șl stagiul 
prevăzute de Legea nr. 12/1971 :

o ingineri principali mecano-energetici,
O ingineri industrii poligrafice,
e tehnicieni principali în industrii poligrafice,
e specialiști tipăritori tipar plan,
a tipăritori tipar înalt.
• tipăritori tipar plan cat. IV—VI.
• lăcătuși mecanici de întreținere utilaje poligrafice
o muncitori necalificați (bărbați).

modestia acestor oameni, cura
jul lor de a se înfrunta bărbâ- 
tește cu toate necazurile ce apă
reau cînd și cind. dar mai ales 
dragostea față de șantier, fată de 
ceea ce construiau aici la Lotru 
sint doar citeva din calitățile 
comuniștilor in mijlocul cărora 
m-am format, calități pe care 
am incercat necontenit să mi le 
însușesc, pentru că in meseria 
de constructor nu poți răzbi fără 
ele".

Am notat citeva din gindurile 
unor tineri, din faptele lor și ale 
comuniștilor împreună cu care 
muncesc de zece ani pe marele 
șantier, fapte cu care ei se mîn- 
dresc și pe care le-au așezat 
drept temelie angajamentelor și 
idealurilor lor pentru viitor. Cei 
care mi le-au mărturisit, tineri 
constructori de hidrocentrale, au 
crescut și au invitat să trăiască 
la Lotru după un alt calendar, 
acela al angajamentelor de o- 
noare. luate de comuniști, de 
brigadieri. In tot timpul celor 
zece ani de muncă pe Lotru sau 
pe șantierele unde au plecat de 
aici, acești tineri și-au raportat 
intreaga activitate la realizările 
și succesele comuniștilor din 
șantier, la cei care erau primii 
in toate acțiunile și care în
fruntau munții de ani de zile, la 
cei care vorbesc despre șantier 
cu aceeași dragoste cu care po
vestesc despre tinerețe, despre

copiii lor, despre tot ce au mai 
frumos și mai bun.

Se împlinește curînd un dece
niu de muncă pe Lotru. In cei 
10 ani care au trecut, aici au fă
cut cu. succes primul pas spre 
împlinire, au crescut și au deve
nit constructori de nădejde, oa
meni adevărați. citeva mii de ti
neri. Citeva mii de tineri care 
s-au angajat să contribuie cu 
toată puterea lor. cu entuziasmul 
și dăruirea tinereții la construi
rea celei mai mari hidrocentrale 
de pe riurile interioare ale țării. 
Barajul, munte intre munți, a 
fost înălțat cu citeva luni mai 
devreme, au fost săpați aproape 
160 km de tunete, s-au construit 
alte trei baraje mai mici, citeva 
orășele turistice, la Voineșița și 
la Vidra. Cele trei turbine torc 
in liniște firul albastru al Lotru
lui ce poarta in limpezimea un
delor sale neodihna celor peste 
20 milioane zile muncă zidite de 
constructori la temelia marii 
cetăți.

Brigadierii și-au respectat cu- 
vintul, angajamentele de onoare 
luate cu. diferite prilejuri. Au 
zidit aici intre munți ..o cetate 
fără asemănare"; au dat la timp 
țării energia și puterea de care 
avea nevoie și au făcut din șan
tierul lor o școală a muncii și 
hărniciei, a educației comuniste. 
Cuvintuî lor de comuniști, de cti
tori de frumos și de durată a 
devenit faptă.

INSTITUTUL POLITEHNIC CLUJ-NAPOCA

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi de cer
cetători științifici și cercetători științifici principali gradul III :

FACULTATEA DE MECANICA

o 2 posturi de cercetători științifici principali gradul HI 
in domeniul METALURGIA PULBERILOR (ingineri meca
nici, specializați în domeniul construcțiilor de mașini) ;

• 1 post de cercetător științific principal gradul III, dome
niul TERMOTEHNICA — proces și instalații de ardere ;

• 1 post de cercetător științific principal gradul HI. dome
niul CHIMIE ANORGANICA — elaborarea și utilizarea in 
electrotehnică a semieonductorilor oxidici ;

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

• 2 posturi de cercetători științifici — domeniul Construc
ții de beton armat (inginer constructor) ,

Candidații la concurs vor depuhe la sediul Institutului po
litehnic Cluj-Napoca — compartimentul personal — din str. 
Emil Isac nr. 15, în termen de 30 de zile de la data publi
cării acestui anunț în presă eererea de înscriere însoțită de 
actele prevăzute în Statutul pentru organizarea activității și 
promovarea personalului de cercetare, publicat în Buletinul 
Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 1971.

Informații suplimentare se pot obține Ia compartimentul 
personal din cadrul Institutului politehnic Cluj-Napoca. str. 
Emil Isac fir. 15, zilnic între orele 11—14, sau la telefon 
2 56 40 interior 1 06.
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PENTRU EUROPA
Pentru încetarea 
imediata a cursei 

înarmărilor

întrevederi ale șefului delegației române
Cea de-a XXXI-a sesiune a 

Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa își continuă lucrări
le atît în plenară, cit și în Co- t 
mitetul sesional, prin analiza 
activității desfășurate de comi
sie și organele sale subsidiare 
în diferite domenii economice, 
cum sint comerțul, cooperarea 
industrială, energia, agricultura, 
știința și tehnica, transporturi
le.

Luind cuvîntul, delegatul 
român Șerban Andrei, după ce 
a evidențiat contribuția comisiei 
pe linia creării unui cadru tot 
mai favorabil dezvoltării aces
tor schimburi, a subliniat că se 
mențin totuși măsuri și practici 
discriminatorii în calea comer
țului, că se întîrzie luarea de 
hotărîri ferme pentru organiza
rea pe ljaze noi, echitabile și 
reciproc avantajoase a schim
burilor comerciale pe continen
tul european. El a arătat, tșt- 
odată, că în acest domeniu co
misia și țările membre trebuie 
să adopte și să înfăptuiască ac
țiuni și programe concrete pen
tru transpunerea în viață a pre
vederilor corespunzătoare ale 
Actului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare in 
Europa și ale programului de 
înfăptuire a unei noi ordini eco
nomice internaționale. România 
— a arătat el — este hotărită 
să dezvolte și să diversifice 
schimburile sale bilaterale și 
cooperarea economică cu toate 
statele membre ale comisiei și 
să participe 
le comisiei 
rolului și 
dezvoltarea 
merțului.

Un alt sector cu o pondere 
însemnată in activitatea comi
siei îl constituie cooperarea in
dustrială. Dezbaterile pe aceas
tă temă au evidențiat contribu
ția comisiei la definirea moda
lităților de cooperare bilaterală 
in acest domeniu, precum și 
importanța traducerii în viață a 
prevederilor pertinente ale Ac
tului final al Conferinței gene
ral-europene. în Intervenția sa, 
delegatul român Ion Niță a de
clarat că in concepția României 
cooperarea industrială trebuie 
să ocupe un loc tot mai însem
nat în cadrul relațiilor economi
ce bilaterale, dată fiind impor
tanța sa pentru valorificarea re
surselor de care dispun țările 
membre, pentru transferul de 
tehnici și tehnologii moderne, 
pentru formarea de personal ca
lificat și

Luind 
raportului

directorul Oficiului Națiunilor 
Unite de la Geneva, cu care a 
discutat probleme referitoare la 
creșterea rolului O.N.U. în viața 
internațională. precum și la 
participarea României la activi
tățile organizației.

în aceeași zi, șeful delegației 
României s-a întilnit cu Ga- 
mani Corea, secretarul general 
al Conferinței Națiuniloi* Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare.

Șeful delegației României la 
actuala sesiune a C.E.E./O.N.U. 
a oferit un dejun de lucru la 
care au luat parte Gerhard 
Hahn (R.D.G.), președintele se
siunii. șefii delegațiilor Finlan
dei. Greciei, Portugaliei, Turciei, 
U.R.S.S. și S.U.A., reprezentanți 
ai Secretariatului C.E.E./O.N.U. 
Cu acest prilej a fost efectuat 
un schimb de vederi în proble
me privind ordinea de zi a ac
tualei sesiuni.

în localitatea britanică 
York s-au desfășurat dezba
terile „Forumului 
țional 
cursei 
dezarmare". Printre cei pes
te 300 de participanți se a- 
flau personalități marcante 
ale vieții politice, sociale, 
culturale și științifice din 
Marea Britanie. precum și 
reprezentanți ai unor orga
nizații internaționale negu
vernamentale, ai mișcărilor 
pentru pace și dezarmare 
din numeroase țări, printre 
care și România.

în incheierea dezbaterilor 
a fost 
de la 
nunță 
diată 
pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale și complete și, 
in primul rind, a dezarmă
rii nucleare.

interna- 
pentru încetarea 

înarmărilor, pentru

adoptată ..Declarația 
York", care se pro- 
pentru încetarea ime- 
a cursei înarmărilor,

activ la programe- 
în vederea sporirii 
contribuției sale la 
și liberalizarea co-

Interlocutori: reprezentanți ai Tineretului Social 

Democrat din Danemarca

înainte de a părăsi Capitala, membrii delegației Tineretu
lui Social Democrat din Danemarca, alcătuită din Frode Mo
ller Nicolaisen, președintele organizației, și Henrik Guhle, se
cretar cu probleme internaționale, au răspuns cu amabilitate 
solicitării noastre de a efectua o vizită la redacția ziarului 
„Scinteia tineretului" și de a ne acorda un scurt interviu.

• V-am ruga să ne vorbiți 
despre citeva din preocupă
rile actuale, pe plan intern, 
ale organizației dumnea
voastră.

Xl-lea Congres al P. C. Bulgar
Todor Jivkov a fost reales prim-secretar

Vineri, la Sofia, s-a încheiat 
Congresul al Xl-lea al Parti
dului Comunist Bulgar. La lu
crări a luat parte și o delegație 
a Partidului Comunist Romă.-., 
condusă de tovarășul Hie Verde*, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.

în ședința de închidere a fost 
anunțată componenta Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B.

Tovarășul Todor Jivkov a 
fost reales prim-secretar al C.C. 
al P.C.B.

în Biroul Politic al C.C. al 
P.C.B. au fost aleși Boris Vel- 
cev, Grișa Filipov. Aleksandar 
Lilov, Ivan Mihailos*. Pencio 
Kubadinski. Stanko Todorov. 
Tano Țolov. Todor Jivkov, Tola 
Dragoiceva, iar ca membri su- 
pleanți: Dobri Djurov, Draja 
Vălceva. Krăstiu Tricikov. Peko 
Takov, Petăr Mladenov, Todor 
Stoicev.

Ca secretari ai C.C. al P.C.B. 
au fost aleși Boris Velcev. Gri
șa Filipov, Aleksandar Lilov, 
Ivan Prămov și Ognian Doinov.

Ca membri ai Secretariatului 
C.C. au fost aleși Mișo Mișev, 
Vladimir Bonev, Ghiorghi Ior-

danov. Sava Dălbokov.
în Comitetul Central al P.C.B. 

au fost aleși 155 de membri si 
120 de membri supleanți. Comi- 
sia Centrală de Control și Revi
zie se compune din 109 membri.

La închiderea congresului, 
primul secretar al C.C. al P.C.B.. 
tovarășul Todor Jivkov, a rostit 
o cuvmtare.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Bulgar a oferit, 
vineri, o recepție in cinstea oas
peților și delegaților la Con
gresul al Xl-lea al P.C. Bulgar.

U
n rari a nn este nu
mai Budapesta, 
chiar dacă ea nu
mără o cincime 
dintre locuithți și 
etalează M la sută 

din producția industrială a țării. 
Numeroase orașe, orășele și lo
calități pitorești, cu farmec ine
dit. surprind eu plăcere călăto
rul. obișnuit eu frumusețile ca
pitalei. si care are șansa să 
parcurgă. pe indelete. un itine
rar interesant. Cite orașe, atttea 
nuanțe, ambianțe, caractere di
feri te.

Traversăm masivul Bukk pe 
șoseaua care leagă Eger de — 
bijuteria barocă a Ungariei —

Ia nord-vest marca cimpie joa
să este fără îndoială Tokajheg- 
yalja. Centrul însemnatei zone 
viticole. Tokaj, se află la înge
mănarea unor munți de origine 
vulcanică, acolo unde rîul Bo- 
drog iși varsă apele în Tisa. Și 
astăzi celebritatea locului — vi
nul ...Aszu“ ia naștere numai din 
boabe selecționate cu migală in 
viile inrădăcinate in solul nisi
pos al cimpiei. O curiozitate a 
acestor împrejurimi o reprezintă 
orășelul studențesc Sărospatak. 
cu vechiul său colegiu, castelul 
istoric, devenite peste vreme 
muzee, și hotelul Borostyăn. 
amenajat intre zidurile unei mă
năstiri, datind de 600* de ani.

• • • •

CU

alteia.
cuvîntul pe marginea 

____ Comitetului pentru 
probleme agricole al comisiei, 
reprezentantul țării noastre a 
subliniat importanța pe care 
C.E.E./O.N.U. o are în dezvol
tarea cooperării în acest dome
niu atît între țările membre, cît 
și între acestba și țările din alte 
regiuni ale lumii.

Șeful delegației României la 
cea de-a XXXI-a sesiuni a Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
Europa, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, a avut vineri o între
vedere cu Winspeare Guicciardi,

(

CONFERINȚA 
MONDIALĂ 

PENTRU STUDIUL 
VIITORULUI
28 martie și 2 aprilie 

loc la Dubrovnik (Iugo- 
a V-a Conferință Mon-

între 
a avut 
slavia) 
dială pentru Studiul Viitorului, 
avind ca tenie principale: Solu
ții pentru satisfacerea cerințelor 
vitale ale omenirii și Educația 
pentru viitor.

Delegații români au prezen
tat ideile și propunerile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
privind principalele schimbări ce 
se pe.trec in viața omenirii, ac
țiunile ce trebuie întreprinse 
pentru rezolvarea problemelor 
urgente contemporane și instau
rarea unei noi ordini economi
ce internaționale, care au fost 
primite cu viu interes.

F. M. NICOLAISEN : Una din 
preocupările noastre 
este legată de nivelul îngrijo
rător al șomajului in rîndul ti
neretului. Cu cîțiva ani în urmă 
nu se putea vorbi de așa ceva. 
Deși forța de muncă tinără re
prezintă 20 la sută din totalul 
clasei muncitoare, tinerii dețin 
o treime din numărul celor fără 
slujbe. în prezent, circa 70 000 
de tineri, pină in 24 de ani. se 
află in căutarea unui Ioc de 
mutică. Problema șomajului este, 
în același timp, o problemă care 
afectează domeniul educației. în 
fiecare an, după terminarea stu
diilor, alți tineri vin să îngroașe 
rîndurile șomerilor, din cauza 
lipsei unor forme de calificare 
corespunzătoare. Tineretul So
cial Democrat (D.S.U.) mani
festă o vădită îngrijorare, con
sidered că este imperios ne
cesară găsirea unor soluții a- 
decvate, eficiente. Sintem con
știent] de 
reprezintă 
tinără lipsa de locuri de muncă, 
de o educație și o instruire co
respunzătoare. Aceasta este o 
problemă socială, o problemă a 
calității societății de miine. Or
ganizația noastră a făcut nu
meroase propuneri menite să li
miteze și să înlăture șomajul 
juvenil. Prin intermediul Parti
dului Social Democrat am a- 
vansat o serie de propuneri, ce 
au luat, ulterior, 
proiecte de legi, 
parlament. Unele au fost adop
tate, insă cele mai eficiente au 
fost respinse de partidele din 
opoziție, care dețin majoritatea.

majore

pericolul pe care-l 
pentru generația

forma unor 
discutate în

• CADRELE DIDACTICE ale 
școlilor elementare și medii din 
provincia canadiană Quebec au 
intrat în grevă, revendicind a- 
meliorarea condițiilor de viață. 
Și-au incetat. de asemenea, ac
tivitatea profesorii din mai 
multe orașe ale provinciei On
tario.

Am acționat și direct, prin fa
cilitatea unor intilniri 
neri afectați de șomaj 
politici. în accepția 
criza economică actuală poate fi 
depășită prin relansarea activi
tății economice, a investițiilor. 
Numai că patronii nu par inte
resați să investească. Dimpo
trivă, aceștia acționează pe 
cale politică pentru reducerea 
alocațiilor destinate învățămin- 
tului, a burselor. afectind. in 
primul rind. tinerii proveniți din 
mediul muncitoresc. Se incearcă 
desființarea burselor de stat și 
înființarea unor sisteme de cre
dite. care l-ar îndatora pe ab
solvent cu circa 100 090 de co
roane daneze. Ne preocupă, de 
asemenea. situația liceelor ; 
calitatea educației in aceste in
stituții o apreciem ca depășită, 
fapt ce contribuie Ia accentua
rea stratificării sociale. în acest 
sens, sintem ingrijorați de iipsa 
unui program complex de invă- 
țămint. care să-l pregătească 
pe tinăr pentru muncă, pentru 
activitatea 
viitoare.

intre ti- 
și lideri 
noastră.

politică și socială

ce cadru vă înscrieți• In_
activitatea internațională ?

H. GUHLE : Organizația
noastră militează activ pentru o 
reală destindere, pentru înfăptu
irea dezarmării. în anii 1968— 
1969 s-au produs schimbări in 
poziția Tineretului Social Demo
crat privind apartenența Da
nemarcei la N.A.T.O. și Piața 
comună. Credem că, in calitate 
de membră a acestor organisjne. 
țara noastră iși asumă obligații 
care depășesc interesul national 
și, de aceea, organizăm ample 
manifestări împotriva prezenței 
Danemarcei in N.A.T.O. și Piața 
comună. în vederea realizării

acestui obiectiv conlucrăm 
alte formațiuni ale tineretului 
danez. în paralel, cooperăm cu 
numeroase forțe ale tinerei ge
nerații din Europa, 
angajamentele 
Actul final al 
tru securitate 
ropeană să fie 
Este cunoscut 
tul de pe continent 
contribuția sa prețioasă la ac
tualul curs pozitiv din viața 
internațională. Cu convingerea 
că procesul destinderii nu s-a 
încheiat in august 1975. apre
ciem că sint necesare, in conti
nuare. alte reuniuni ale tinere
tului din Europa — la care să 
fie exprimate opinii de diferite 
orientări. în urma unor aseme
nea reuniuni pot apărea noi si 
valoroase inițiative, menite să 
contribuie la intârirea priete
niei, înțelegerii și cooperării 
dintre tinerii continentului.

astfel ca 
asumate prin 

Conferinței pen- 
și cooperare eu- 
traduse in viață, 
faptul că tinere- 

și-a adus

• Vă găsiți la sfirșitu! ri- 
zitei in România. Cu ce im
presii vă întoarceți in pa
trie ?

F. M. NICOLAISEN : Părăsim 
tara dumneavoastră cu cele mai 
bune impresii. -Am dori, in pri
mul rind. să relevăm imaginea 
deosebită pe care ne-a lăsat-o 
tineretul român care, cu inteli
gență. entuziasm și putere, par
ticipă la 
Partidului 
sarcinilor 
Comunist.
poposit, in întreprinderi, facul
tăți și școli, am întilnit tineri 
activi, pasionați, atrași de acti
vitatea Uniunii Tineretului Co
munist. realizatori nemijlociti 
ai acestei activități. Am dobin- 
dit o imagine foarte clară, po
trivit căreia tineretul român este 
constructor activ, responsabil al 
societății viitoare.

Ne bucură faptul că intre* or
ganizațiile noastre s-au stator
nicit. de mai mulți ani. relații 
prietenești, de 
acest context.
prilejul unei mai bune cunoaș
teri reciproce.
acțiuni pentru

înfăptuirea politicii 
Comunist Român, a 
Uniuhii Tineretului 

Pretutindeni unde am

colaborare. In 
vizita a oferit

stabilirii unor 
perioada viitoare.

consemnat deInterviu
IOAN TIMOFȚF

Lisabona Adunarea Constituantă a aprobat 
preambulul Constituției portugheze
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• PACALEALA de 1 APRILIE. Radio-Canada și-a deschis 
emisiunea sa din ziua de 1 aprilie anunțind că jocurile olim
pice de la Montreal au fost anulate. Reluindu-și emisiunea 
foarte serios, postul de radio național a anunțat ulterior că 
această „știre eronată" s-a datorat unei defecțiuni de infor
mare • IN NUMAI 48 DE ORE... Giuseppe Vittorini, antre
prenor italian, împreună cu echipa sa. a demolat o casă și a 
construit un imobil în locul el în numai 48 de ore de lucru 
neîntrerupt. „Recordul", însă, este original in felul lui și pare 
să nu-i aducă mulțumiri antreprenorului. Casa demolată era 
un hotel particular din secolul al XV-lea și figura pe lista 
monumentelor Istorice. Giuseppe Vittorini a sperat că astfel 
va forța mîna autorităților pentru a-i semna autorizația de 
construcție. Reacția a fost însă inversă. Lucrarea, care depă
șise stadiul primului etaj, a fost oprită, pe cind monumen
tul istoric a dispărut pentru totdeauna a LARINGE ARTIFI
CIAL. Un grup de specialiști de la spitalul din Sandum (R.P. 
Chineză) a realizat un laringe artificial, care va permite per
soanelor lipsite de acest organ să vorbească din nou. Apa
ratul, cîntărind 20 gr., a fost încercat in aproximativ 20 de 
provincii. El permite paclențllor să respire din nou pe nas, 
în așa fel încit aerul inhalat este încălzit, umezit și filtrat. 
Totodată, aceștia pot să-și recapete simțul olfactiv a DEPO
LUARE NATURALA. In ciuda faptului că este foarte mică, 
moluscă Cerastoderma poate filtra în 24 de ora. o cantitate 
de 15 litri de apă. In timpul procesului de filtrare, hidrocar
burile din apă sint învelite de moluscă într-o substanță și se 
depun apoi pe fundul mării. Cercetătorii consideră că în acest 
fel o mare cantitate de moluște poate contribui la depolua
rea mărilor de reziduurile de petrol a CEL MAI GREU RUL
MENT DIN LUME. La o uzină din localitatea bavareză Schwen- 
furt au fost construite cele mai grele lagăre de rulmenți cu 
bile din lume. Fiecare dintre ele cîntărește 15 tone și are un 
diametru de 2,5 metri. Aceste lagăre sint folosite la aparatura 
montată pe nave speciale pentru cercetarea și exploatarea 
resurselor' de petrol maritime a TEZAUR DE AUR CU O VE
CHIME DE CINCI MILENII. Tezaurul de aur găsit in necro
pola chalkolită de la Varna reprezintă o bogată colecție de 
obiecte și constituie una din cele mai vechi comori din acea 
epocă descoperite în Europa.. El are o vechime de 5 000 ani. 
Pînă in prezent de pe o suprafață de 2 500 m.p. au fost des
coperite 60 de morminte. Obiectele de aur găsite cintăresc 
5.5 kg. Aurul este în stare nativă și are 23.5 carate a CEN
TURA DE SIGURANȚA. Danemarca este a 17-a țară din lume 
în care purtarea centurii de siguranță de către automobiliști 
a devenit obligatorie. Legea privind obligativitatea centurilor 
de siguranță pentru automobiliști a intrat în vigoare la 1 apri
lie iar nerespectarea acestei măsuri atrage după sine amenzi 
drastice.
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Deputății Adunării 
tuante din Portugalia au înche
iat dezbaterea, articol cu arti
col, a Constituției portugheze și 
au aprobat, totodată, preambu
lul acesteia.

în preambul se arată; ..La 25 
aprilie 1974. Mișcarea Forțelor 
Armate, incununind lunga re
zistență a poporului portughez 
și interpretind sentimentele sale 
profunde, a răsturnat regimul 
fascist. Eliberarea țării de dic
tatură, de opresiune și colonia
lism a însemnat o transformare 
revoluționară și începutul unei

cotituri istorice pentru societa
tea portugheză. Revoluția a res
tituit portughezilor drepturile și 
libertățile 
Adunarea 
hotărirea poporului portughez 
de a apăra independența națio
nală, de a garanta drepturile 
fundamentale ale cetățenilor, de 
a stabili principiile de bază ale 
democrației, de a asigura pri
matul stării de drept democra
tice, de a deschide calea spre 
o societate socialistă, cu respec
tarea voinței poporului portu
ghez".

lor fundamentale. 
Constituantă afirmă

SIMBATA, 3 APRILIE

PROGRAMVL I

10,00 Micul ecran... pentru cei 
mici; 10.30 Telecinemateca (relua
re) ; 12.25 O viață pentru o idee: 
Spiru Haret (II); 12,55 Viorile 
Dunării; 13,15 Telex: 13.20 Turism 
și vînătoare; 13,50 Din nou despre 
preferințele dv. muzicale; 14.30 
Caleidoscop cultural-artistic; 14,50 
Vîrstele peliculei; 15,50 Timp co
munist, cîntec înaripat; 16.10 Vo
lei masculin: Steaua — Dinamo 
București; 18,00 Club T; 18.55 Pu
blicitate: 19.00 Imagini din Un
garia; 19.20 1001 de seri; 19.30 Te
lejurnal: 20,00 Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Kuweit; 20.30 
Teleenciclopedia: 21.00 Film serial: 
Kojak: 21.50 24 de ore; 22,00 Cln- 
tăm pentru voi.

pămînt: Vlad Țepeș; 20,20 — Film 
artistic: Mica serenadă — produc
ție a studiourilor austriece. Pre
mieră pe țară; 22.05 — 24 de ore; 
22,15 — Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00—11,30 — Matineu simfonic. 
Concertul Filarmonicii „George E- 
nescu"; 20,00 — Eroi îndrăgiți de 
copii; 20.20 — Ora melomanului; 
21.10 — Planeta copilăriei — poem 
TV; 21,35 — Film serial: Kojak.

LUNI, 5 APRILIE

PROGRAMUL I

DUMINICA, 4 APRILIE

PROGRAMUL I

programu- 
8,40 —

Film serial 
Daktari; 10,00 — 

11,15 — Aventura 
Bucuriile mu- 

12,30 — De strajă patriei;
- Telex. ALBUM DUMINI- 
15,45 — Magazin

— Cel mai bun

8,30 — Deschiderea 
lui. Avanpremiera zilei; 
Tot înainte !;■ 9.35 
pentru copii: 
Viața satului; 
cunoașterii; 11.45 
zicii; 12,30 — De strajă 
13.00 “ ‘ -----------
CAL;
16.45
17.45 — Film serial : Pinocchio. E- 
pisodul 2: 18 40 — Slatina 600+10 
— reportaj; 19.00 — Micul ecran 
pentru cei mici; 19.30 — Telejur
nal; 20,00 — Baladă pentru acest

16.00 — Teleșcoală; 16,30 — Emi
siune în limba maghiară; 19,00 — 
Contemporanele noastre ; 19,20 — 
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal; 
20,00 — Colocvii contemporane, 
întrebări și răspunsuri; 20,30 —
Un disc pe *625 de linii: 21,00 — 
Unde se aplică proifectul dv. de 
diplomă ?; 21.20 — Roman foile
ton : Forsyte Saga. Episodul XV: 
De închiriat; 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

sportiv 
continuă

17,00 — Telex; 17,05 — Omul și 
mediul înconjurător; 17.45 — File 
de dicționar. Portret Luchino Vis
conti; 19,00 — Clipe de bucurie: 
spectacol muzical-literar-coregra- 
fic: 19.20 — 1001 de seri; 19,30 — 
Telejurnal; 20,00 — Film serial 
pentru copii: Daktari (reluare); 
20.25 — Desene animate; 20,40 — 
Biblioteca pentru toți. Cezar Pe-

Budapesta CGrEITIOniS 
depunerii de coroane 

de flori
Cu prilejul celei de-a XXXI-a 

aniversări a eliberării Ungariei 
de sub fascism, la Cimitirul e- 
roilor români din cartierul Ra- 
kosliget. din Budapesta, a avut 
loc. vineri, solemnitatea depu
nerii de coroane de flori. La 
solemnitate au participat și au 
depus coroane de flori Uszta 
Gyula și Karpati Maria, membri 
ai Consiliului Prezidențial, dr. 
Schultheisz Emil, ministrul să
nătății. Keseru Janosne, minis
trul industriei ușoare, general 
maior Kalazi Jozsef, adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
Garai Robert, adjunct al minis
trului afacerilor externe, repre
zentanți ai Comitetului orășe
nesc de partid și ai Sfatului 
Popular Budapesta, ai organelor 
locale de partid și de stat din 
cartierul 17. al Budapestei, ai 
Frontului Popular Patriotic, ai 
Ministerului Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, numeroși 
oameni ai muncii. Au participat, 
de asemenea, membri ai corpu
lui diplomatic și atașați militari 
acreditați la Budapesta.

Din partea Ambasadei române 
a fost depusă o coroană de 
flori de către loan Cotoț. amba
sadorul României la Budapesta.

O gardă de onoare a prezen
tat onorul, după care au fost 
intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Ungare. 
Apoi a avut loc ceremonia de
punerii coroanelor de flori pen
tru a cinsti memoria celor 42 700 
de ostași și ofițeri români care 
și-au jertfit viața pentru elibe
rarea Ungariei de sub fascism.

Numeroși cetățeni din Buda
pesta au depus buchete de flori.

UNGARIEI

Miskolc. In inima peisajului ro
mantic de munte, la poalele ma
sivului semicircular Bukk. se 
află situat Miskolc cu cei 192 000 
locuitori ai săi — cel mai mare 
oraș de provincie ungar. El î.și 
datorează expansiunea industriei 
grele și in egală măsură turis
mului stimulat de frumusețea 
peisajului, imbogățit dc existen
ța colinei Avas (231 ml chiar in 
mijlocul orașului, lacului Avas- 
teto și micilor grote cu stalactite 
de la Liilatured. Orașul indus
trial Miskolc se dezvoltă con
tinuu in cadrul reputatelor sta
țiuni climaterice care se inscriu 
pe orbite pitorești in jurul său. 
Universitatea tehnică pentru in
dustria grea, creată in 1949, cu 
secții de minerit, metalurgie, 
mecanică și chimie, vorbește 
despre ponderea pe care o de
ține orașul in pregătirea cadre
lor pentru industria modernă a 
țării.

Cea mai vestită parte a masi
vului Sătoros care delimitează

Marea cimpie joasă a Ungariei 
mai este sinonimă cu „Pusztă" 
pentru străinii care o înconjoară 
cu nimbul romantismului. Nimic 
mai adevărat. Autoritățile au 
hotărit să oprească zborul timpu
lui creind, pe 63 000 ha, parcul 
național. Hortobăgy, unde sint 
păstrate tradițiile de viață ale 
ciobanilor, animale și anumite 
specii rare de păsări și plante. 
Aspectul pustei este aproape ne
schimbat : turme la păscut, her
ghelii de cai în galop ; amintirea 
vieții pastorale de odinioară este 
incă vie. în muzeul păstorilor se 
conservă cele mai interesante 
unelte, instrumente, accesorii pe 
care le foloseau oamenii din 
pustă. Față in față cu muzeul se 
ridică o csârda (restaurant în 
stil popular) primitoare, unde se 
cintă „Ciocirlia" cu multă mă
iestrie. ' _

Străbatem această întindere 
nesfirșită. Ne oprim la capetele 
unui semicerc, in orașele Szeged 
și Debrecen, unde se fac din

plin simțite simptomele indus
trializării, sub forma întreprin
derilor moderne și ale cartiere
lor noi de locuit. Szeged-ul, si
tuat pe malurile Tisei, oferă 
imaginea unei active vieți 
economice, culturale și lite
rare de inaltă ținută. Cîte- 
va lăcașuri atestă valoarea 
culturală a orașului : Uni
versitatea „Afilia Jozsef", fon
dată in 1872, Facultatea de medi
cină și farmacie. Școala națio
nală de industrie alimentară. In
stitutul pedagogic. Toate străzile 
și piețele sint veritabile grădini, 
pline de flori, intrucît orașul se 
bucură de cele mai multe zile 
însorite din țară. Două cartiere 
se ridică pe malurile opuse ale 
Tisei : vechiul centru de locuit, 
Alsovăros, și-a păstrat tenta se
colului trecut, cu case construi
te in stilul arhitecturii simple 
țărănești și, pe de altă parte, 
Ujszeged, districtul modern cu 
locuințe svelte, luminoase, bu
levarde aerate și parcuri în
verzite.

Debrecen, in care trăiesc 170 000 
locuitori, al treilea mare oraș al 
Ungariei, este unul din centrele 
tradiționale de învățămint. încă 
din secolul al XVI-lea aici func
ționa o „școală superioară" care 
devine universitate în 1921. De
brecen se mindrește cu noul 
cartier universitar situat in nord 
și compus din Universitatea 
„Lajos Kossuth", Facultatea de 
medicină. Universitatea de știin
țe agricole. Centru al economiei 
naționale, Debrecen numără în
treprinderi ale industriei grele și 
ușoare, fabrici de confecții, me
dicamente, conserve.

Țara vecină și prietenă sărbă
torește, la 4 aprilie, 31 de ani de 
la eliberarea sa. 4 aprilie 1945 a 
deschis era reconstrucției și fău
ririi unei vieți noi. La bilanțul 
celor 31 de ani de realizări re
marcabile. oamenii muncii din 
Ungaria se gindesc cu recu
noștință și evocă faptele de 
eroism ale celor 42 700 de ostași 
și ofițeri români care și-au jert
fit viața pentru eliberarea loca
lităților Budapesta, Debrecen, 
Miskolc, Nyiregyhaza, Czer- 
keszolo, Gyor, Tapiosuly, Meg- 
yaszo, luptind cu vitejie pentru 
libertatea Ungariei.

în deceniile care s-au scurs de 
atunci au fost obținute realizări 
de seamă : producția industrială 
a fost de 10 ori mai mare in 1975 
față de 1938. venitul național a 
crescut de 4,5 ori : au apărut noi 
orașe și mari obiective indus
triale ca cetatea siderurgică de 
la Dunauyvăros, centrala hidro
electrică de Ia Tiszalok, Combi
natul chimic de la Kazincbar- 
cika, rafinăria de la Szăzhalom- 
batta, Combinatul chimic de la 
Leninvăros, repere moderne ale 
unei vieți noi, mari cuceriri ale 
harnicului popor și tineret un
gar care înscriu țara pe drumul 
făuririi noii societăți, socialiste.

DOINA TOPOR

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

• LA 1 aprilie, intr-un cadru 
festiv, in prezența ministrului 
sirian a! petrolului și resurse
lor miniere. Adnan Moustafa. a 
guvernatorului regiunii Hassa- 
ke. Ahmad Assad, și a primu
lui secretar al Partidului Baas 
Arab Socialist din Hassake, 
Mohammad Oudmma al Qhane, 
a avut loc inaugurarea lucrări
lor de foraj la prima sondă 
Sirom-1. stabilită pe baza pros
pecțiunilor efectuate de specia
liștii români in cadrul acordu
lui româno-sirian din domeniul 
petrolului.

Cu acest prilej. Adnan Mou
stafa a evidențiat aprecierea de 
care se bucură in Siria partici
parea României la realizarea 
unor importante obiective in
dustriale și agricole ale Siriei, 
stabilite in documentele de co
laborare încheiate cu ocazia in- 
tilnirilor președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al Assad.

DECLARAȚIE A MINISTRULUI 
ANGOLEZ AL JUSTIȚIEI

a ÎN cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Luanda, mi
nistrul angolez al justiției, Dio- 
gene Boavida, a declarat că 13 
mercenari străini făcuți prizo
nieri in Angola de către forțele 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei urmează să fie 
judecați în curînd, în capitala 
țării.

Ministrul angolez a afirmat că 
aceștia vor fi judecați de un 
tribunal special, instituit de 
Consiliul Revoluției, și de un 
juriu internațional care va avea 
misiunea să procedeze la o ju
decare morală și politică a mer
cenarilor.

• VORBIND în fața partici- 
panților la un seminar al stu
denților de Ia Universitatea din 
Helsinki, consacrat Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, ministrul finlandez, 
al afacerilor externe, Kalevi 
Sorsa, a declarat că Finlanda 
va îndeplini toate prevederile 
Actului final al Conferinței, fi
ind gata să-și aducă contribu

ția la promovarea, in continua
re. a destinderii pe continentul 
european.

„CLUBUL PRIETENILOR 
SAHELULUI"

• LA DAKAR a fost înfiin
țat „Clubul prietenilor Sanelu- 
lui". care-și propune să acțione
ze pentru ajutorarea țărilor din 
sudul Saharei grav afectate de 
secetă. El va funcționa ca or
gan de informare și de sesizare 
a opiniei publice internaționale 
în scopul organizării unor ac
țiuni in sprijinul acestor state.

a ÎN regiunea Lefka. din 
vestul Ciprului, a avut loc un 
schimb de focuri pe linia de 
demarcație dintre pozițiile Găr
zii Naționale cipriote-grecești și 
cele ale forțelor armate tur
cești — informează un comu
nicat oficial — prima ciocnire 
după cinci luni.

• ÎN capitala R. D. Germane 
a avut loc o consfătuire 
a reprezentanților Comisiilor 
U.N.E.S.C.O. ale unor state so
cialiste privind activitatea in 
domeniul instrucției. La con
sfătuire au participat delegați 
din R.S.S. Bielorusă, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. P. D. Coreeană, 
Cuba. R. D. Germană, Mongo
lia, Polonia, România. Ungaria, 
U.R.S.S. și R. D. Vietnam. Din 
partea României a fost prezent 
prof. univ. Jean Livescu, pre
ședintele Comisiei naționale pen
tru U.N.E.S.C.O.

STARE DE ÎNCORDARE ÎN 
CISIORDANIA

• STAREA de încordare a re
venit vineri dimineață în Cis
iordania, ca urmare a arestării 
a 48 de persoane în cursul zilei 
precedente, transmite agenția 
France Presse.

Persoanele arestate, îndeosebi 
elevi de liceu, au participat la 
manifestațiile de protest orga
nizate la Tulkarem, Djenine, 
Kfar Irtab, Kalkilya. în semn 
de protest împotriva ocupării de 
către Israel a Cisiordaniei.

liban A intrat in vigoare un nou 
acord de încetare a focului

Un nou acord de încetare a 
focului a intrat, vineri la prinz, 
in vigoare pe tot cuprinsul ță
rii. fiind in general respectat. 
Au fost înregistrate doar schim
buri de focuri izolate. Pe străzi 
nu au fost incă înlăturate bari
cadele și nici retrase elemen
tele înarmate.

Se consideră că Libanul își re
capătă speranța în găsirea unei 
soluții a crizei care macină țara 
de aproape un an. Într-un co
municat publicat la sfîrșitul reu
niunii care a grupat pe repre
zentanții partidelor progresiste 
si liderul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Yasser A- 
rafat. și alți conducători palesti
nieni, Kamal Joumblatt, liderul 
partidul socialist, a declarat că 
,.s-a deschis calea unei regle
mentări politice a crizei".

Declarindu-se în favoarea în
cetării focului, forțele progre
siste, predominante în ultima 
vreme in ceea ce privește pu

terea militară și teritoriul con
trolat, au subliniat necesitatea 
convocării Parlamentului in ter
men de 10 zile pentru votarea 
unui amendament la Constituție, 
care să facă posibilă alegerea 
imediată a unui nou președinte 
și eliberarea de o manieră con
stituțională a celui actual (man
datul președintelui Suleiman 
Frangieh expiră în 'septembrie 
a.c.). într-o moțiune, președin
tele Camerei Deputaților respin
ge orice divizare a Libanului, 
precum și prezentarea problemei 
libaneze la Națiunile Unite — a 
anunțat televiziunea libaneză. 
Moțiunea a fost semnată de 56 
de deputați din cei 98 cît numără 
Parlamentul libanez. în ce mă
sură această condiție — cuplată, 
de altfel, cu alte revendicări 
ale forțelor progresiste privind 
adoptarea unor importante re
forme structurale, politice și 
constituționale — va fi îndepli
nită în termenul de 10 zile, este 
greu de spus.

Necesitatea respectării suveranității 
depline a statului riveran in marea 

sa teritorială

Trecerea vaselor străine prin 
apele teritoriale ale statelor ri
verane constituie una dintre 
cele mai importante probleme 
aflate in dezbaterea celei de-a 
treia Conferințe a O.N.U. asu
pra dreptului mării.

Țările în curs de dezvoltare 
riverane, între care și România, 
pornind de la principiul că ma
rea teritorială este o parte inte
grantă a teritoriului național și 
că, deci, statul riveran are de
plină suveranitate în această 
zonă, au prezentat o serie de 
amendamente pentru consacra
rea în viitoarea convenție a 
unor norme de natură să le ga
ranteze drepturile.

Reprezentantul român, Gheoi- 
ghe Săulescu, a făcut o serie de 
amendamente și a susținut nu
meroase propuneri de. natură să 
întărească prevederile privind 
respectarea suveranității depli
ne a statului riveran în marea 
sa teritorială.

Delegația română a susținut, 
in același timp, completarea 
măsurilor pe care statul riveran 
le poate lua în situația în care 
o navă militară străină nu res
pectă legile statului riveran, în 
sensul că acesta are dreptul să 
ia orice măsuri pentru proteja
rea intereselor sale de securita
te, precum și pentru compensa
rea daunelor pricinuite.

trescu; 21,35, — Telex; 21,40 — A 
milita pentru nou...; 22,00 — Arii 
și scene din opere.

MARȚI, 6 APRILIE

PROGRAMUL I

9.00 — Teleșcoală; 10,00 — A mi
lita pentru nou... — reportaj TV;

grupul „Temptations" și invitata 
Kave Stevens; 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 — Film serial : Cheiul — 
producție a studiourilor sovietice. 
Episodul III; 20,50 — Tezaur de 
cîntec românesc; 21,20 — Telex; 
21,25 — Spectacolul lumii (XI):

SÂPTÂMÎNA TV
(3 APRILIE —9 APRILIE 1976)

10,20 — Film artistic: Insula Mis
terioasă — premieră TV; 12,05 — 
Telex; 16,00 — Teleșcoală; 16.30 — 
Matineu de vacanță. Ursulețul 
Yogi; 17.00 —. Telex; 17,05 — Ci
clul „Ctitori de cultură româneas
că”; 17,30 — Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultura; 18.00 — 
Vetre folclorice. Argeș, țară de le
gendă; 18,30 — Teleglob. Itinerar 
polonez; 18,50 — Ziua mondială a 
sănătății; 19,00 — Ciclul „Cîntare 
omului”: Pe acest pămînt de glo
rii; 19.20 — 1001 de seri; 19,30 — 
Telejurnal; 20,00 — Reflector; 20,15 
— Seară de teatru. Michelangelo 
de Al. Kirițescu; 21,45 — Cîntă

Luanda — Februarie 4; 21,50 — A- 
ventura cunoașterii (reluare).

MIERCURI, 7 APRILIE

PROGRAMUL I

9,00 — Teleșcoală; 10.00 — Unde 
se* aplică proiectul dv. de diplo
mă ? (reluare); 10.20 — Teatru 
scurt: Seara tîrziu în tipografie — 
de Al. Mirodan; 11,05 — Actuali
tatea cultural-artistică; 11,40 — 
Ore de primăvară la Cluj-Napoca; 
12.10 — Telex: 16.00 — Teleșcoală; 
16.30 — Matineu de vacanță. Ursu
lețul Yogi; 17,00 — Telex; 17,05 — 
Ateneu popular TV; 17,35 — Pen-

tru timpul dv. liber vă recoman
dăm; 17,50 — La volan. Emisiune 
pentru conducătorii auto; 18,00 — 
Arte vizuale; 18,35 — Divertisment 
muzical-coregrațic; 18,55 — Tribu
na TV. Contribuția P:C.R. la dez
voltarea eticii marxiste; 19,20 — 
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal; 
20,00 — Revista economică TV; 
20,30 — Telecinemateca: Drama 
ciocîrliei — producție a studiouri
lor din R.P. Ungară; 22,10 — 24 
de ore.

PROGRAMUL II

20.00 — Studio ’76: 20.25 — Din 
nou despre... preferințele dv. mu
zicale (reluare); 21,05 — Telex; 
21,10 — Telerama. Imagini din al
bumul primăverii; 21,40 — Rotnan- 
foileton: Forsyte Saga.

JOI, 8 APRILIE

PROGRAMUL I

15.00 — Campionatul mondial, de 
hochei — grupa A; R.F.G. — Su
edia. Transmisiune directă de ia 
Katowice; 17,15 — Telex; 17,20 — 
Floare roșie, program de cînte- 
ce; 17,35 — Din țările socialiste; 
17.45 — Enciclopedie pentru tine
ret; 18.15 — Muzica — emisiune 
de actualitate muzicală; 18,50 — 
Univers științific; 19,20 — 1001 de 
seri; 19,30 — Telejurnal; 20.00 — 
Floarea din grădină — emisiune- 
concurs pentru tineri interpreți de 
muzică populară: 20,50 — Meri
diane. Emisiune de actualitate in
ternațională ; 21.15 — Fără cuvin
te... Despre oameni și despre de

moni; 21,25 — Revista literar-ar- 
tistică TV; 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.00 — Concertul orchestrei sim

fonice a Radioteleviziunii; 22,05 — 
Pagini de umor; Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea.

VINERI, 9 APRILIE
PROGRAMUL I
16.00 — Campionatul mondial de 

hochei — grupa A: S.U.A. — Fin-, 
landa: rezumat înregistrat de la 
Katowice; 17,00 — Emisiune în 
limba germană; 18,55 — Din lumea 
plantelor și animalelor; 19.20 — 
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal; 
20.00 — Teleobiectiv; 20,15 — A- 
vanpremieră; 20,20 — cîntul nos
tru — emisiune de cîntece patrio
tice; 20,30 — Film artistic: Sin
gurătatea alergătorului de cursă 
lungă — producție a studiourilor 
cinematografice engleze; 22,10 — 
24 de ore.

PROGRAMUL II
17.00 — Telex; 17,05 — Tineri so

liști de muzică populară; 17,20 — 
Șah mat în... 15 minute; 17,35 — 
Publicitate; 17,40 — Nadia Comă- 
neci, nașterea unul miracol — 
film documentar; 18.30 — Vîrstele 
peliculei (reluare); 19,30 — Tele
jurnal; 20,00 — Armonii intime; 
20,30 — Viața economică a Capita
lei. pe agenda de lucru a primă
riei sectorului 5: 20.50 — Telex; 
20,55 — Seară de balet: Cenușă
reasa de Serghei Prokofiev.
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