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la care ne raportăm

il poți cunoaște cu adevărat pe omLUNI
ni: il priveA cu oarecare con
descendenta Șt se simțeau obli- 

ți să-l „dubleze" la fiecare 
s. Cind i s-a încredințat, de 
dă. stația de carotaj, ingine

rul Ștefan Nițu il supraveghea 
cu atenție și ii iniția in ceea ce 
s-ar putea numi ..fața nevăzută 
a profesiunii". Ca student, e 
drepț. n-ar fi avut de unde să 
învețe cum se poate descoperi, 
la miezul nopții și in plin vis- 
coL locul in care s-a desprins 
izolaznentul unui conductor e- 
lectric sau cum se poate ciștiga 
ș: menține, asupra oamenilor 
Q— subordine, o autoritate re
ală. bazată pe omenie și com
petentă. In cele citeva luni in 
care a fost astfel pilotat. Corne- 
-j Chtțaniuc a învățat și aceste 

Ijcruru El poate pleca actfm. cu. 
stația și cu oamenii care o de
servesc. in orice zonă a țării, 
fără să mai aibă nevoie de. ci
neva care să-l ghideze.

Poate că puțini cititori știu ce 
înseamnă carotajul. Definiția 
din dicționar sună astfel : „ope
rație de determinare a naturii 
și a constituției stratelor scoar
ței terestre străbătute prin fo
raj. bazată pe analiza probelor 
(carotelor) sau pe măsurarea 
mărimilor fizice, caracteristice, 
ale rocilor străbătute". Tinărul 
cu care stau de vorbă are și el 
definiția sa. mai scurtă și, ca 
sens urna: 
.moi sintem cei care, 
instalarea unei sonde, 
punctul pe i“.

Comeliu Chițaniuc și 
sa reprezintă, de fapt, 
care pătrunde pînă la 
metri adincime pentru 
stata unde anume există zăcă- 
mintul de țiței, in ce cantitate 
și cum poate fi extras. La cen- 
tru. toate aceste date vor fi pre
lucrate și sistematizate, dar fără 
un contact direct cu pămintul

nici o aproximare nu 
sibilă.

Munca 
măsură. 
Nu poți 
ce surprize iți vor oferi stra- 
tele geologice, trezite din som
nul lor milenar. în același timp, 
condițiile sint aspre. Trebuie să 
lucrezi cu aceeași atenție și 
ziua și noaptea, și sub un cer 
senin și in timp de furtună. 
Iar de odihnit, te poți odihni pe 
bancheta mașinii sau într-o ru
lotă.

Cu atit mai mari sint însă și 
satisfacțiile. „După o noapte de 
muncă la lumina reflectorului, 
cind te afli, in sfirșit, in pose
sia prețioaselor diagrame — îmi 
mărturisește tînărul —, te simți 
extraordinar de puternic. în 
momentele acelea ești gata să 
iei totul de la început, cu o altă 
sondă."

Dar singurătatea nu-1 cople
șește niciodată pe cel care lu
crează pe astfel de terenuri a- 
proape pustii, departe de stră
zile luminate și de freamătul 
orașelor ?

„în primul rînd, nu sint nicio
dată singur. îi am aproape pe 
colaboratorii mei, care imi în
țeleg fiecare intenție și pe care, 
la rîndul meu, mă străduiesc 
să-i înțeleg tot atit de prompt, 
în al doilea rind, cine înregis
trează mesajele pămintului nu 
poate fi copleșit de Sentimentul 
dezolant al solitudinii. Poate că 
un astronom. pierdut în con
templarea stelelor de la mii de 
ani lumină de noi. încearcă un 
asemenea sentiment, deși îmi 
închipui că și el are permanent 
trează conștiința civilizației te
restre. Cu atit

ar fi po-
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0 DUMINICĂ RECORD PE OGOARE
DIN AGENDA ZILEI DE DUMINICA : • Uteciștii din întreaga țară 

•u inițiat și desfășurat ample acțiuni în sprijinul campaniei agricole, au 
participat la toate lucrările de sezon • în județele din sudul țării s-a lu
crat cu intensitate pentru finalizarea semănatului culturilor din prima 
egocă • S-a amplificat însămînțatul florii-soarelui în județele Olt, Dolj, 
Teleorman, Mehedinți • Tinerii din județul Ilfov au inaugurat un șan
tier de muncă patriotică la Hotarele, iar în județul Ialomița au parti-

cipat la decolmatarea cabalelor de irigații • Pe»te M BBB țărani coope
ratori din județele Buzău. [>im»ov,i și Prahova au fost pre-zenți in cimp 
de la primele ore ale dimineții • !■ Cimpia Banatului. Aradului ți Căru
țului au f",st insămințate eu culturi din prima epocă IB BBB ha. • Pe 
terenurile agricole din văile Șiretului. Jitiei ți Sucevei s-a trecut la se
mănatul culturilor din prima urgență. • $i in județul Harghita (zonă cu 
temperaturile cele mai scăzute din țara noastră! s-a declanșat campania 
intamintărilor de prnnntri

TKEI IPOST VZF. ACEU KM 
FBEOCl P UtI : Bl N K 

OBGKNIZKKE A MUNCO. 
ATENTTE SPORITA 

(ALITATII !
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Odată 
mănatului 
campania 
amplificat, 
de ieri a 
Dolj, Olt. 
man

la noarea-soarelui. 
de primăvară s-a 

Vremea favorabila 
permis ta județele 
Mehedinți. Teieor- 

realizarea unor supra- 
sporite la aceasta calm

ii. precum și rtnalizarea se
mănăturilor din epoca tatii in 
județul Ialomița, dc unde am 
surprins imaginea de jos.

Ziua de duminică a fost fo
losită din plin si ța efectuarea 
lucrărilor de decolmaiare si 
curățire a canalelor de iri
gații. In acest cadru coase—- 
tiam participarea tinerilor dta 
județele Ilfov si Ialomița, 
latâ-i in imaginea de sus re 
elevii Scolii de șoferi Căli 
rasî derolmattad < lua pe ea 
naiul CD-Z Modela.

ha

âraiul

STEF VN DOIGOSAS 
N. COSOVUANU 
CCO-- GH. CUCE

Contribuții de prestigiu 
la patrimoniul culturii naționale

pe toată duratax Permanentă si
EXECUȚIEI

KOILOR OBIECTIVE

Depunerea jurămîntuîin militar 
de către tinerii noului contingent

DIALOGUL CU PRECURSORII
Aurel Martin

E in afară de orice discuție : 
la ora actuală istoriografia li
terară 
cotă 
poci. anterioare, 
fără 
pre 
gă audiență, 
teres cu totul 
cordat . actului 
critică a moștenirii culturale, 
despre diversificarea demersuri
lor, despre numărul mereu spo
rit al cercetătorilor dăruiți aces
tei discipline, despre varietatea 
punctelor de vedere, despre mo
dernitatea viziunilor, despre 
tentativa de a propune nuanțe, 
de a răsturna prejudecăți și de 
a reciti, dintr-o nouă perspec
tivă, opere. Sute de intervenții 
stau mărturie. Serii și colecții, 
cu statut deja consolidat, puse 
în circulație de edituri ca „Mi
nerva", „Eminescu", 
„Junimea", „Cartea 
că", „Albatros" își au 
setea de cunoaștere, 
mație, de confruntare a tinere
tului studios. De cunoaștere a 
realităților numite fenomen re
volut, de amplificare a cunoștin
țelor referitoare la trecutul mai . 
mult sau mai puțin îndepărtat, 
de dialog cu precursorii. E sufi- ■> 
cient să amintesc serii promo
vate de „Minerva", editură-mat- 
că in materie de evaluare a ati
tudinilor înaintașilor : „Momente 
și sinteze”, „Universitas”, „Do
cumente", „Confluențe", „Memo
rialistică", „Introducere în ope
ra lui.,.". Fiecare țintind să dez
bată, instructiv și educativ, na
tura creației înseși, valabilitatea 
sau nonvalabilitatea ei, în im
pactul succesiv al acesteia cu 
viitorul. Mai exact spus : actua
litatea ei.

Actualitate asupra căreia 
sista cu deosebire studiile 
cromonografice 
Introducere în 
rie inaugurată 
referențiale cu 
de T. Vianu (despre I. Barbu) 
și Șerban Cioculescu (despre

românească a atins o 
necunoscută vreunei e- 

Putem vorbi, 
de a greși, des- 
editoriale cu lar- 

despre un in- 
remarcabil a- 
de valorificare

riscul 
succese

..Dacia'1, 
româneas- 
temeiul în 
de infor-

in- 
mi- 

seria 
Se-

incluse in
opera lui...
cu texte critice 
acelea semnate

T. Arghezi). Serie în care au 
mai apărut comentarii consacra
te lui Heliade. Gr. Alexandrescu, 
N. Filimon, H. Papadat-Benges- 
cu, Ion Neculce. G. Coșbuc. Bo- 
lintineanu. Macedonski, . Phili- 
ppide. Scriitori fundamentali, 
așadar. Intrați in conștiința pu
blică. Asupra cărora numeroși

(Continuare în pag. a, 11-a)

suplimentara
Oamenii muncii din linăra 

industrie a județului Harghi
ta consemnează importante 
succese in îndeplinirea sar
cinilor și angajamentelor a- 
sumate in întrecerea socia
listă in intimpinarea aniver
sării partidului și a rilei de 
1 Mai. Astfel in primul pă
trar al anului ei au realizat
o producție suplimentară e- 
valuată la 55A milioane lei. 
De menționat că 38 la sută 
din acest spor de producție 
a fost realizat pe baza pro
ductivității muncii, indicator 
care, pe ansamblul jndețului 
a sporit față de plan eu 1 M8 
lei pe fiecare lucrător din 
industrie. Puternica dezvolta
re economică a județului este 
evidențiată nu numai prin 
diversificarea producției 
apariția a noi ramuri cum ar 
fi construcția de mașini 
chimia, ci și prin dinamica pe 
care o înregistrează de la an 
la an. In primai trimestru a- 
ceastă dinamică este de 11 la 
sută, ceea ce a permis co
lectivelor întreprinderilor din 
Harghita să realizeze o pro
ducție cu peste îăă milioaoe 
lei mai mare față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

fi

și

intre beneficiari si constructori!
3

cfcai 
pea
8 >1

Tea

ta tecare

care 
de 

Tn-

a mer.tEeru unui ritm scăzut de 
lucru — spunea reprezentantul 
teaefidanilui. inginerul Gheor- 
ghe Bucul șeful serviciului plan- 
drz-.o-ltare si investiții. în mă
sura in care avem posibilitatea 
îs ma ajutăm și noi din când 
in c.nd. cu cue o echipă 
de montări. Cu toate a- 
cestea. problema asigurării cu 
forță de muncă calificată 
râmtne in eomtnuare nerezol-

irxir.-fc:

N. COȘOVEANU
(Coihtiti't in pcș. s Ul-n)

La orele dimineții, sîmbătă, 
in București, Craiova, Iași, O- 
radea. precum și în alte garni
zoane. a avut loc solemnitatea 
depunerii jurămîntului militar 
de către cel mai tinăr contin
gent de ostași aflat sub drapel. 
Evenimentul poartă adinei sem
nificații, cu atit mai mult cu 
cit, ca simbol al continuității 
in istorie, al iubirii de țară și 
apărarea gliei strămoșești, noua 
generație de ostași a rostit le
gământul suprem față de patrie, 
in fața monumentelor ce evo
că momente de glorie a națiu- . __ __r
nii. personalități de seamă din lături de militarii 
trecutul eroic de luptă al po
porului nostru pentru indepen
dență. libertate națională și 
dreptate socială.

în Capitală, depunerea jură- 
mintului militar a avut loc la 
Monumentul Eroilor Patriei din 
fața Academiei Militare. Largă 
piață a fost împodobită sărbă
torește. drapelul țării fluturind 
in adierile unei dimineți cu soa
re primăvăratic. Tinerii ostași, 
organizați in companii, bata-

lioane și grupe, stăteau într-o 
aliniere perfectă. în tribuna o- 
ficială au luat loc tovarășii : 
general de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale, Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele, tineretului, 
Virgil Teodorescu, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale și 
președinte al Uniunii Scriitori
lor, Petre Constantin, secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., precum și alte 
personalități ale vieții politice 
și sociale din Capitaiă. Sint a- 

care depun 
jurămintul reprezentanți ai 
gărzilor patriotice, tineri dirf 
formațiunile de pregătire pen
tru apărarea patriei, pionieri, 
numeroși oameni ai muncii. Au 
venit să ia parte la acest eve
niment emoționant veterani ai 
războiului antihitlerist, ale căror 
inimi pulsează, astăzi, la uni-

VASILE CĂBULEA
(Continuare în pag. a ll~a)

SA DISCUTAM DESPRE TINEREȚE EDUCAȚIE RĂSPUNDERI

Nu
ceea

sâ

este „treaba altora"
ce putem, și trebuie
facem noi înșine!

• Despre cazul unui copil căruia familia nu-i asigură 
moral firesc, iar școala consideră că educata se

in pragul casei elevului
• Cum a fost „metamorfozat" un tinăr
in... tăietor și vinzător de lemne in 

de „patron"...
Cazul pe care-1 . prezentăm 

ne-a relevat faptul că, din pă
cate, există încă oameni care-și 
întemeiază existența în flagran
tă discordanță cu normele ome
niei, eticii și echității instituite 

-în societatea noastră. Oameni 
care, sfidînd tot ce este în ju
rul lor, eludează legea, încercînd 
să transmită copiilor, celor ti
neri, învățămintele sustragerii 
de la munca cinstită, promovind 
o morală a expedientelor.

Andrei Sido lucrează la între
prinderea de autocamioane din 
Brașov, secția 450. de mai mulți

climatul
oprește

din lăcătuș 
beneficiul unui

meconic 
fel

de
sa.

atit am putut afla 
~jața 
Nimic '.

ani. Doar 
la colegii săi. Care este 
ce fel .de părinte este 
Așadar, ne-am asumat rolul de 
a vi-1 prezenta. Ca părinte : 
soarta copiilor săi nu-1 intere
sează prea mult. Peter Sido. 
acum in clasa a V-a la Școala 
generală nr. 4. a traversat anul 
trecut o perioadă grea : absențe, 
note proaste, situație de ..ne
școlarizat". Deseori venea la 
școală obosit, murdar, povestind 
„scenele bahice" petrecute cu o 
seară înainte in locuința lor de 
pe Virful cu Dor 12 A din car-

tierul brașovean Răcădău. Pe 
frățiorul său mai mic l-am găsit 
in ziua anchetei cu hainele mur
dare. iucindu-se in gunoiul din 
fundul curții, acolo unde este 
priponit calul. Ce-1 interesează 
în schimb pe Andrei Sido ? în 
primul rind banii, indiferer.t pe 
ce cale i-ar obține, pentru că 
banii mai înseamnă și_  băuioră.
$: atunci orice mijloc este folo
sit. Casa, neterminată. compusă 
din 2 camere nu prea mari, se 
preschimbă, după necesitau, in 
hotel de tranzit, circiumă și- 
loc de intilniri ! Sub masca ur.ei 
generozități excesive, 
casei. Doina Sido. 31 de ani 
pus

stăpina 
a 

camera copiilor, numai in

LIDIA POPESCU 
MARIUS PETRAȘCU

(Continuare în pag. a lll-a)

Desigur că lucrurile simple se înțeleg sou 
se accepta uneori moi grec. Unii dintre noi 
a.cern in soațe o raniță plină cu lutul i- 
netției. Nădus din greu dor o purtăm moi 
deoarie cu un stoicism demn de o cauză 
moi bună. Ca niște excursioniști care nu 
mc ajung sâ vodă frumusețea cerului pe 
psseun din cauza fierului atirnat de bocanci 
sou o tonelor ăe provizii cărate in spate. 
K ogramele i-ertiei. ole obișnuinței si co- 
— oc teta, c e micului confort interior atimo 
greu, in ranița unora si fac. nu o dota, sâ se 

z etîcecscâ picioarele pe drumul oorcurs. 
cu chiu cu vei, aiâturi ce ceilalți. Este 
vorbo despre o ranița imaginară, insă 
continutui ei nu apasă doar umerii celor 
ca-e o poartă, ci și pe ai altora. Mă 
ofiem zilele trecute Io Plenara Comi
tetului județean Sibiu al U.T.C., in 
m acul unor utecisti care cezbotecu 
cu oates si seriozitate, in spirit critic 
și autocritic, modul cum tineretul sibian 
troducs in viață Programul ideologic al 
portiduiui. Un tinăr muncitor de Io o
treorirdere mecanică din județ, mai hotărit 
se vede decrt alții să răstoarne ranița iner
ției. reiata in mod critic citeva lucruri ce ni se 
par demne de atenție. In mare, ero vorba 
ae caracterul tipic, repetabil al unor difi
cultăți in calea organizării activității educa
tive și culturol-artistice a tineretului. Sore 
deosebire de alții; insă, tinărul nu avea de
loc aerul că se plinge sau că ia aceste di
ficultăți ca pe o fatalitate. Avem toote con
dițiile. in primul rind pe cele materiale, ca 
ta desfășurăm pretutindeni o bogată activi-

în-

late culturală si, ca atare, mentalitatea 
plîngărețuiui provine din miopie sau din 
lene. Totuși, lucrurile nu merg peste tot 
cum ar trebui. De ce ? Fiindcă nu toți în
țeleg adevărul s>mpiu că tot ceea ce s-a 
creat coostitu e bunuri date in folosință și 
nu piese de muzeu consacrate unei păs
trări greșit înțelese Sub cuvint că apără 
averea obștească si că se supun prevede
rilor odoptote n ocest sens, unii ignoră e- 
sențic » destinația, scopul pentru care au 
fost create toate acestea. El nu poate fi 
aitui decit valorificarea deplină in folosul

RANIȚA
de C. Stănescu

•ducetie ol instruirii, al petrecerii în mod 
civilizat a timpului liber și, firește, nu în 
uit mul rmd. pur și simplu pentru distracție, 
dans, cintece etc. Lucruri simple, pe înțe
lesul tuturor, s-ar părea că nici nu mai 
trebuie insistat

Ba, mai trebuie să insistăm, spunea mai 
deoorte tinărul sibian, pină cind va înțe
lege si directorul (!) cantinei noastre că 
in lipsa, deocamdată, a altei săli aici ti
neretul iși poate organiza, cu toată grija, 
acțiunile cultural-educative. Deși directorul 
întreprinderii a fost de acord cu ei, cu 
uteciștii, in această privință, celălalt di

rector are, cum se vede, rațiunile sau poate 
chiar legile sale în virtutea cărora iși ex
primă sec dezacordul.

Ce ne facem ? El naște o întreagă dispu
tă, dar una dintre acelea care, în loc să 
rezolve ceva, trag lucrurile înapoi, creează 
bariere artificiale, de hîrtie. Las la o parte 
faptul că această dispută aparent princi
pială din punctul de vedere al directoru
lui de cantină (el luptă doar pentru păs
trarea avutului obștesc I), face parte și ea 
dintr-un șir ceva mai lung și mai variat de 
dificultăți subiective de care se mai lovesc 

___ unit activiști ai U.T.C. fiind uneori reduși 
la tăcere prin cite o hîrtie scoasă din 
cine știe ce sertar... Important, sem
nificativ pentru spiritul în care pot fi 

, rezolvate asemenea lucruri este ur-i 
mătorul fapt. în sala plenarei amin
tite și-a făcut apariția, puțin timp 

| după ce vorbise tînărul respectiv, 
cineva care nu fusese prevăzut pe 
lista de invitați, dar întrucît prezența 
lui devenise necesară din cauza cri

ticilor formulate, tovarășul Richard Win
ter, primul secretar al Comitetului ju
dețean Sibiu al P.C.R., l-a invitat pe di
rectorul respectiv să răspundă observațiilor 
la adresa atitudinii sale, sâ explice plenarei 
de ce și de cine le este interzis tinerilor de 
la Mîrșa să organizeze activități culturale 
și dans în marea sală a cantinei muncito
rești de acolo. Se opun ’oare chiar pro
prietarii, muncitorii întreprinderii, unei atari 
activități ? Răspunsul a fost unul de... hîr
tie. In nu știu ce ședință, explica tovară-

(Continuare în pag. a ll-a)
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Vacanța de primăvară O SESIUNE SPECIALĂ
CARE ONOREAZĂ TRADIȚIA

so ifitnah - — — — - — — — - — — — - -*

..jCIHBMATOCRAFICA
Olimpiadele școlare 

și-au convocat 
performerii

i

La ora cind citiți aceste 
rînduri, în cîteva orașe ale 
țării cei mai buni elevi, re- 
eunoscuți ca pasionați de 
limba și literatura română, 
de matematică, fizică, chi
mie, filozofie și biologie, 
vârfurile școlare, cum mai 
sint numiți cei ce se intil- 
nesc in întrecerea științifică 
la nivelul țării, se află con
centrați asupra subiectelor 
de concurs. Azi, la Tg. Mu
reș, 500 de elevi susțin lu
crarea scrisă la literatura 
română (ori in limbile mi
norităților naționale) ; la 
Brașov se află in concurs 
3Î5 matematicieni : la Ga
lați și Bacău, 380 fizicieni 
și. respectiv. 320 eliimisti au 
prevăzute lucrări scrise și 
practice, iar Ia Cluj-Napoca 
și Timișoara fae proba cu
noștințelor in domeniile fi
lozofiei și biologiei peste 
700 elevi.

Pe premianți ii vom cunoaș
te abia peste 5 zile, întrucit 
finalul acestui concurs — 
organizat in formula tabe
relor — are loc după citeva 
zile de vacanță. De miine. 
în timp ce comisiile vor 
purcede la corectarea sute
lor do lucrări, concurenții 
se inlîlnesc cu specialiști, 
poartă dialoguri pe teme 
științifice și de școală, or
ganizează schimburi de ex
periență, vizitează orașele

gazdă, fae excursii. Peste o 
săptămină, deci, îi vom face 
cunoscuțl pe cîștigători. ca și 
pe cei care vor fi selecțio
nați pentru olimpiadele in
ternaționale.

Olimpicii la 
frlican vor fi 
prin invitarea I 
două săptămini, 
de profil, în 
vară ; noutatea este eă în 
aceste tabere vor avea Ioc 
și secțiunile Sesiunii națio
nale de referate și comuni
cări ale elevilor. Fină a- 
tunci, succes concurenților 
la probele ce au Ioc astăzi !

nivel repu- 
stimulați și 

lor, timp de 
i, in tabere 

vacanța de

L. L.

Carnavalul elevilor
Vacanta de primăvară a 

pionierilor și elevilor a de
butat ta Clubul Tinerelului 
din sectorul 4. cunoscut stio 
numele de Clubul T 4. cu o 
manifestare ce a reunit ele
vii liceelor teoretice și de 
specialitate, precum și ai șco
lilor generale din sector. Or
ganizatorii, atit Comitetul 
sectorului 4 al U.T.C., cit și 
Clubul T 4, au asigurat par- 
ticipanților o ambianță tine
rească, plăcută, in cadrul 
căreia, pe fondul muzical al 
melodiilor de dans interpre
tate de formația vocal-in- ■ 
strumentală „Theo—Grup" 
și-au dat intilnire. cu elevii 
cunoscuții soliști de muzică 
ușoară George Enache, Pe
tre Geambașu, precum ți 
soliști vocali ai clubului, cei 
care in viața cotidiană sint 
elevi.

Cea de a 55-a aniversare a 
partidului, Congresul educa
ției politice și culturii so
cialiste, precum și săr
bătorirea Centenarului in
dependenței de stat a Româ
niei constituie principala 
preocupare a acestui așeză- 
mint de educație a tineretu
lui ; in desfășurarea unor 
cicluri de acțiuni — pe în
treaga perioadă a vacanței, 
ca „Programul partidului 
— program al tineretului", 
„Cuttură și contemporanei
tate" — sint antrenați cit mai 
mulți tineri din întreprinde
rile și școlile sectorului.

„Vacanța de primăvară — 
ne spune prof. Ion Stănciu- 
lescu, directorul Clubului 
T 4 — este pentru noi un 
prilej de a oferi elevilor po
sibilitatea petrecerii timpu
lui liber intr-un mod cit mai 
util și in același timp de a-i 
antrena în 
desfășurarea 
complexe". La carnavalul de 
simbâtă seara 
ducativ s-a 
cel instructiv și 
tiv, organizatorii 
cepul și citeva 
„Să fim polrticoși in societa
te", „Catrene cu rimă pen
tru dumneavoastră", precum 
și citeva momente satirice 
realizate de membrii brigăzii 
artistice a clubului eu con
cursul cunoscutului actor 
Radu Zaharescu. „Carnava
lul elevilor" a fost numai un 
preludiu la viitoarele acțiuni 
ale pionierilor și școlarilor, 
in timpul acestei primăveri.

organizarea și 
unor acțiuni

elementul e- 
impletit eu 

distrae- 
au con- 

concursuri

GEORGE MILITARU

„JUR PATRIEI MELE • • .
(Urmare dm pap l)

tinerilor 
în rin- 

emoționați, 
unor ti- 

din 
tră- 
lor, 
fie-

son cu cele ale 
in uniforme militare, 
durile asistenței, 
multi părinți ai 
neri ostași care au venit
diferite, colțuri ale țării să 
iască, împreună cu copiii 
acest moment unic în viața 
cărui cetățean al patriei. Cere
monia militară incepe cu ra
portul, grav și răspicat, al co
mandantului unității.
care fanfara intonează Imnul 
de stat. Totul decurge 
potrivit ritualului ostășesc. Co
mandantul, 
bitori. le 
lor citeva 
jurămintul 
zilei de astăzi, in care strălu
cește soarele socialismului. In 
cuvintele lor, la fel de puter
nic. răsună chemarea istoriei, 
mesajul de luptă pentru apăra
rea gliei strămoșești din tim
pul vitejilor daci, moștenire 
scumpă a lui Mircea cel Bătrin, 
Ștefan cel Mare. Mihai Vitea
zul, Tudor Vladimirescu. Al. L 
Cuza, a dorobanților care cu 
prețul unor mari jertfe au cu
cerit in 1877 independența de 
stat a României, a luptătorilor 
de la Mărăști, Mărășești și Oi- 
tuz, a glorioaselor bătălii pur
tate in focul insurecției armate 
din august 1944. Tinerii, cu ochii 
țintă la monumentul din fața 
lor, știu că acest trecut de 
lupte eroice, stă temelie de 
grâriit ființei noastre naționale, 
libertăților cucerite, împliniri
lor care Înnobilează viața de as
tăzi de pe toate meleagurile 
patriei noastre socialiste. De a- 
ceea glasul lor, cind rostesc cu
vintele jurămintului, toți deo
dată. intr-o intonație emoțio
nantă, răsună puternic. „Eu, ce
tățean al Republicii Socialiste 
România, intrînd în rîndurile 
forțelor armate jur credință 
nestrămutată poporului român 
ți patriei mele socialiste... Jur 
să nu-mi precupețesc singele și 
viâța pentru a apăra pămintul 
strămoșesc. independența și 
suveranitatea patriei, cuceririle 
revoluționare, cauza socialismu
lui...".

Le citesc pe chipuri emoția 
și sentimentul grav al răspun
derii pe care și-au asumat-o, 
de a-și face datoria prin mun
că și veghe, ridieîndu-și necon
tenit pregătirea de luptă și poli
tică. Au jurat credință patriei, 
poporului, comandantului su
prem. Nu-și vor precupeți efor
turile pentru a deveni adevărați 
ostași-luptători, constructori și 
cetățeni. Așa gîndesc soldatul 
utecist Achiței Dumitru, mun
citor la Fabrica de mobile din 
Piatra Neamț, strungarul Niță 
Vasilică din Moinești. contabi
lul Grigore Răzvan din Bucu
rești, așa gîndesc sutele și mii; 
le de tineri ostași. Așa glndește 
lăcătușul. Nichitescu Gheorghe

după

sobru.

ca și ceilalți vor- 
adresează soldați- 

cuvinte arătînd că 
constituie porunca

din Orbeni — Bacău, ai cărui 
părinți, mama și tatăl, țărani 
cooperatori, au venit să-și vadă 
feciorul în momentul cind de
pune jurămintul, moment so
lemn. de mare mindrie patrio
tică.

Acești tineri născuți și cres
cuți în societatea noastră so
cialistă au rostit ferm, pentru 
totdeauna din adincul conștiin
ței lor. răspunderea politică și 
cetățenească pentru măreața și 
nobila cauză a apărării patriei, 
a cuceririlor revoluționare, 
demni și hotărîți, împreună 
întregul popor, strins unit

jurul partidului, al 
Nicolae Ceaușescu, 
tul suprem 
tre armate.
este salutul de respect al osta
șului. „Servim patria !“ este nu 
numai un salut ostășesc, el este 
și va rămine un legămint și o 
lege pentru toată viața. Pen
tru că armata este o școală a 
curajului și bărbăției, care cere 
tuturor eforturi, voință de ne
clintit, dorința de continuă per
fecționare și autodepășire. am
biție și hărnicie, disciplină fer
mă. O înaltă școală politică a 
patriotismului Înflăcărat

Liceu! „Ion Luca Caragiale" Ploiești
Organizată cu prilejul aniver

sării a 55 de ani de la crearea 
P.C.R. și în pregătirea Con
gresului edueațiai politice și 
culturii socialiste, cea de a IX-a 
sesiune de referate și comuni
cări a elevilor centenarului li
ceu ploieștean „Ion Luca Cara
giale" se Înscrie ca un omagiu 
adus de elevi si de dascălii lor, 
partidului, secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru excelentele 
condiții de muncă, învățătură și 
studiu create.

A devenit o tradiție ca in pri
măvara fiecărui an elevii să-și 
încununeze activitatea desfășu
rată in cadrul „Societății literare 
I. L. Caragiale", fondată in anul 
1907. ..Societății științifice Spiru 
Haret" (1935). ..Societății artis
tice Paul Constantinescu" (1974) 
și Asociației sportive I. L. Cara
giale (1964), prezentînd in se
siuni referate și comunicări in
teresante. rod al strădaniilor in
dividuale și colective, al dorinței 
de perfecționare multilaterală. 
Printre invitații de onoare ai ce
lei de a IX-a sesiuni de referate 
și comunicări ale elevilor Liceu
lui „I.L. Caragiale" s-au numă
rat cadre didactice, specialiști, 
elevi de la liceele din Ploiești, 
Cîmnina, Măneciu, Văleni de 
Munte.

In cadrul Societății științifice 
Spiru Haret, secțiunea matema
tică, dintre cele 21 de comuni
cări s-au 
ținute de 
anul I C,
Marian
„Funcția partea întreagă" ; Tibe- 
riu Dumitrescu, anul III A. 
lemente 
aplicații 
Turcu, 
noțiunii
De remarcat faptul eă toate a- 
ceste lucrări au un profund ca
racter aplicativ și că elevii evi- 
dențiați se numără printre ciș- 
tigătorii fazei județene a Olim
piadei de matematică.

S-au mai impus, In secțiunea 
fizică, comunicarea prezentată 
de elevul Adrian Ionescu. anul 
III A „Lndametru cu absorbție", 
comunicarea fiind făcută cu aju
torul unui dispozitiv creat de 
autor, precum si cele intitulate

remarcat lucrările sus- 
elevii Marius Tucsnak, 
„Legi de compoziție" ; 
Scheianu. anul II A,

X- 
de analiză vectorială și 
in mecanică" și Cristian 
anul IV A „Extinderea 
de integrală, aplicații".

tovarășului 
comandan- 

al forțelor noas- 
..Servesc patria !“

„Fenomene redox la compușii 
studiai! ți aplicațiile Iar prac
tice", autori elevele Mihaela Vul- 
peseu și Sanda Constantinescu, 
anul II C. profesor îndrumător 
A. Chițu și „Metalurgia alumi
niului, metalul secolului XX", 
Liana Moiseseu ți Aurelia Ne- 
delcu, anul III C, prof. îndru
mător L. Popescu.

Elevele Gena Rogozea și Li
liana Ioniță. din anul IV A. s-au 
distins in cadrul Societății lite
rare I. L. Caragiale. secțiunea 
literatura română, prin două va
loroase lucrări privind operele 
lui Camil Petreșcu și Lucian 
Blaga : „Jocul ideilor este jocul 
ielelor" și „Motivul luminii in 
poezia lui Lucian Blaga", prof, 
indrumător Gh. V. Milică.

Dintre celelalte comunicări 
s-au remarcat prin conținut și 
tratare științifică cele ale elevi
lor Lorelei Sicoe, anul I C. 
„Ploieștiul în timpul războiului 
pentru independență" ; Alexan
drina Mandache. anul III Sp 
„Lupta diplomatică pentru obți
nerea independenței in perioada 
1359—1877“ și „Independența — 
necesitate obiectivă și cauză a 
întregului popor", autoare Ileana 
Voiculescu. anul IV A, prof. în
drumător Gh. Georgescu, toate 
prezentate in cadrul secțiunii 
istorie.

în încheierea lucrărilor celei 
de a IX-a sesiuni de referate 
și comunicări ale elevilor ploieș- 
teni. Societatea cultural-artistică 
„Paul Constantinescu" a pre
zentat în sala de festivități a li
ceului un program artistic cu 
lucrări din Mozart. Vivaldi, 
Grieg și Beethoven. Soliști Mi
haela Popa si Anda 
pian. Anda Marin și 
Cepișcă, vioară.

Deci, o manifestare 
prin care s-a onorat tradiția și 
s-au evidențiat in același timp 
entuziasmul și seriozitatea ac
tualelor promoții.

Necula. 
Dimitrie

complexă

DAN VASILESCU

„Darling Lili“
Filmul acesta al lui Blake 

Edwards Hu este siei comedie. 
nici film de război, nici de spi- 
ouai, nici muzical. nici dramă 
sentimentală, nici farsa nebu
nească- El plutește printre ge
nuri ea fluturele intr-o poiană 
înflorită. Ca ți zborul flu
turelui el este incintător la 
vedere. Cind s-a sfirșit. aerul 
nu-.i mai recunoaște urma piru- 
ielelor sau frumusețea culorilor. 
Dealtfel sint citeva secvențe in 
film a căror sinonimie eu jaeul 
noșalant al fluturilor este evi
dentă : ale bătăliilor aviatice 
Avioane care mai de care mai 
fantezist colorate fac loopingun 
extravagante, se ridică printre 
nori si coboară cu viteză spre 
pămint. iți întretaie traiectoriile, 
se apropie și se îndepărtează, se

urmăresc sau fug ca intr-un i- 
mens cadril de proporții cosmi
ce Dar cea care induce mereu 
in eroare, cea care cochetează cu 
iolul dintr-o invincibilă puritate, 
cea care ne poartă zimbind can
did prin meandrele sofisticate ale 
acestei farse este Julie Andrews. 
Strins legați de ea ea cătușe 
de flori, lăsindu-ne vrăjiți de 
glasul ei minunat, de persana- 
litatea-i strălucitoare și plini 
de farmec nu ne dăm seama 
cină au trecut cele aproape trei 
ore de proiecție. Iar dacă stau 
b:ne și mă gindesc nu-i adevă
rat eă filmul lui Blake Edwards 
nu lasă nici o urmi in memoria 
spectatorului : el lasă una și ea 
poartă numele lut Julie An
drews.

„Frați de cruce “
In secvența de inceput Dean 

Reed (interpretul principal) cintă 
un cintecel (destul de oa-ecare) 
despre bunătate »i deeposte. des
pre ură ș» dușmănie, pentru ca 
apoi si se adreseze direct 
spectatorilor, spunindu-le că 
le va povesti ceva foarte fru
mos. o intimplere pe gustul fie
căruia, in care vor găsi de toa’e 
etc. etc. Voi muri de zis la fil
mul ăsta, mi-am zi», iată ce de
but plin de subtiiiiaie a reali
zat cineastul și- ca să fiu sin
ceră pină la capăt, mi-a trebvit 
destul timp ca si mă lămuresc 
că scenele ușurele de pe ecran vo
iau să fie luate in serios, că nici 
vorbă nu putea fi de parodie, eă 
nici mai 
gizorul 
roth^ iși 
zinte un
lupta indienilor împotriva colo
niștilor albi. Eroul — mă rog. 
vrind-nevrind. trebuie te-l nu
mesc așa — este un fel de pa-

mult, nici mai puțin re- 
(Werner H'. H’all- 
propusese să ne pre- 
momenf dramatic din

DIALOGUL CU PRECURSORII

unui
monument

simbol
La Craiova, in piața străjuită 

de impresionantul monument al 
lui Alexandru Ioan Cuza, sim
bol ai unui ideal de veacuri, 
pentru a cărui înfăptuire au 
luptat și s-au jertfit atitea ge
nerații, străjuitorii în haine mi
litare ai patriei de astăzi, osta
șii celui mai tinăr contingent 
al armatei române au făcut le- 
gămintul sfint cu țara. La cere
monia depunerii jurămintului 
militar, alături de soldații aflați 
de numai citeva luni sub dra
pel, au participat părinți, frați 
și surori, logodnice și soții, 
prieteni și tovarăși de muncă, 
pionieri, tineri din formațiunile 
de pregătire pentru apărarea pa
triei, studente în uniforma os
tășească ale institutelor de în- 
vățămint superior craiovene, 
luptători din gărzile patriotice, 
zeci și zeci de cetățeni din 
municipiu.

Veniți din fabrici și uzine, de 
pe ogoare sau de pe băncile 
școlii, purtătorii uniformei mi
litare, cei mai tineri dintre cei 
chemați să continue tradițiile 
glorioase de luptă ale înainta
șilor s-au legat în fața patriei 
și a poporului, a partidului și 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. co
mandantul suprem al forțelor 
noastre armate, să facă totul 
pentru a cuceri piscurile înalte 
ale măiestriei militare, pentru 
a se forma in spiritul idealului 
comunist, al Programului parti
dului nostru, pentru a deveni 
scut de nădejde in apărarea cu
ceririlor revoluționare ale cla
sei muncitoare, a independenței 
și suveranității patriei noastre 
socialiste.

DOBRE ALEXANDRU

BOGAT REPERTORIU
DE CINTECE PATRIOTICE

deeifbrt ad-hoc. este atit 
bun incit îți iubește tot aproa
pele (fie el și dușman), una 
dintre calitățile Iui fiind aceea 
că vorbește și e plin de gingă
șii in relațiile eu eaii. Ei. ți bună
tatea asta a lui il face să ră- 
mini să trăiască alături de in
dienii oropsiți; si li se caute pri
etenia. să se inărăgosteasei și 
să se insoare, dar sâ-i creadă 
pe cuvint »i pe albii cei răi care 
atit așteaptă ! Mi-a lăsat un 
gust amar prezența pe generic 
și in film, intr-un rol cu totul 
episodic, a unui actor pentru 
care am deosebită stimă : Iurie 
Dane. Deși in scurta lui apariție 
se simte un simbure de ironie, 
de luare peste picior a rolului. 
nu mă pot impăce cu ideea că 
acest artist de o rafinată inte
ligență » avut neșansa să-și 
facă o apariție „internațională" 
intr-o producție dintre cele mai 
anoste eu putință.

MIRUNA IONESCU

a început la 
republicană pe

MUZICALE
Filarmonica ,,George En.es- 
organizează luni 5 aprilie, 

20.30. la Ateneul Român, un 
concert simfonic pentru stu-

• 
eu" 
ora 
nou —..........,----
denti. Orchestra de studenți (A- 
nul II) a Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" dirijată de 
Rad”. Zvoi ișteanu va interpreta : 
Concertul pentru orchestră de 
coarde de Ion Dumitrescu. Con
certul pentru pian și orchestră 
nr. 3 si Simfonia a Vil-a de 
Beethoven. Solist : Murakami 
Genichiro (Japonia).

• Formația de muzică veche 
a RTV condusă de- dirijorul Lu
dovic Baci va concerta marți. 6 
aprilie, ora 20.00, in Studioul 
din str. Nuferilor. In program 
lucrări de C. Boldizsar. Doru 
Popovici, Mihai Moldovan, 
Haydn.

• La Sala mică a Palatului, 
Recital vocal-instrumental, marți 
6 aprilie, ora 20,00. Soprana 
Athena Florescu, acompaniată 
de Doina Prodan Ilioiu (pian) 
și de cvintetul de suflători, va 
interpreta lucrări din creația 
compozitorilor Haydn, Mozart, 
Beethoven, Adrian Rațiu, Feli
cia Donceanu.

• In ciclul După amiezile 
muzicale ale tineretului, Or
chestra de cameră „Dinu Li- 
patti" a Conservatorului „Gheor
ghe Dima“ din Cluj-Napoca, 
condusă de Barbu Casiu, șVT 
concerta in Sala mică a Palatu
lui, miercuri 7 aprilie ora 19,00. 
In program : Haendel — Con
certo grosso în si minor, Haydn 
— Divertisment în fa major, 
Dan Voiculescu — Muzică pen
tru coarde, Anatol Vieru — Mu
seum musicum. Mozart — Sim
fonia in re major.

Fi/armonică, joi 8 
19,00, in Rotonda 
un spectacol de o- 

cu

Duminică 
Deva faza 
zone a concursului ..România 
socialistă, țara mea de glo
rii". organizat de Comitetul 
Central al U.T.C. și Ministe
rul Educației și învățămin- 
tului cu prilejul aniversării 
a 55 de ani de la înființarea 
partidului și in pregătirea 
Congresului educației politice 
și culturii socialiste. La aceas
tă manifestare cultural-edu- 
cativă, care se desfășoară timp

de două zile, participă for
mații corale și orchestrale ale 
elevilor de la licee și școli 
tehnico-profesionale din 10 
județe situate în sud-vestul 
țării. Cu acest prilej, concu- 
renții prezintă un repertoriu 
bogat de cintece patriotice și 
revoluționare inspirate din 
trecutul de luptă al partidu
lui și poporului, din tezau
rul folcloric al patriei noastre 
socialiste.

(Agerpres)

(Urmare din pag 11
critici și istorici literari s-au 
pronunțat nu o dată. Cu dis- 
cemămint. Subliniindu-le origi
nalitatea viziunii, noutatea pro
blematicii abordate, locul im
portant pe care il ocupă in evo
luția și peisajul literaturii noas
tre. Fără ca vreunul să epuizeze 
unghiurile posibile de explora
re a materiei analizate. Fiecare 
propunind. la vremea lui. un sis
tem de lectură, o metodologie, 
menite a evidenția întregul sau 
numai anume laturi relevante 
ale acesnua. Intr-un atare con
text. intenția editurii de a oferi 

itonlor ș: alte puncte de ve- 
deăt cele avansate de ge- 

țiile care ne-au precedat 
'.e programatică. Intenția e 

de a încuraja folosirea unor in- 
strumeate de investigație si a 
unei perspective de estimare 
critică la nivelul concepției ac
tuale despre literatură. Prin 
supunere la obiect. Prin efortul 
de a-1 esențializa și de a-1 in
dividualiza. De a-i stabili con
turul. cuțoarea și timbru!. De 
a-1 defini in raport cu gindirea . 
estetică și gustul omului de azi. 
Al unui om înzestrat cu un sis
tem de referințe mai complex 
decit cel uzual in epocile ante
rioare. în stare să descopere și 

. alte rațiuni ale frumosului și să 
intuiască valențe mai adinei, 
prin detașare, mesajului uma
nist incorporat in scriitura u- 
nuia sau altuia dintre poeții, 
prozatorii, dramaturgii sau cri
ticii interpretați. De la caz la 
caz. rezultatele sint variabile. E 
de notat, totuși, că opinii ca 
acelea formulate de Mihai Zam
fir, Valeriu Cristea. Florin Mi- 
hăilescu sau Nicolae Balotă, in 
legătură cu Macedonski. Necul- 
ce. H. Papadat-Bengescu și res
pectiv Philippide. discutabile fi
rește, înseamnă in bibliogra
fia problemei asumate altceva 
decit ceea ce știam. Altceva 
echivalind cu o punere in temă 
chemată a evidenția, potrivit 
unor exigențe actuale, perenita
tea vocilor reliefate. Perenitate 
căreia impactul operei cu timpul 
ii dă rezonanțe horațiene. De 
bronz. De trăinicie. O trăinicie 
prin care opera supraviețuiește 
celui care a creat-o. Motiv pen
tru care biografia socială a auto
rilor comentați interesează prin 
ceea ce explică opera. Eseurile 
ințelegînd să descifreze omul, 
ca atitudine spirituală, din ates
tatele artistice ale acestuia. Din 
semnificația lor. Descifrare eu 
totul lăudabilă.

Descifrare insemnind efort.

Ambiția de a asimilia capodope
rele de la inăltimea viziunii »- 
pocii noastre. A modului ei de 
a-și reprezenta lumea. Atit isto
rie cit și filosofic. De a conver
sa cu înaintașii. De a-i simți ac
tuali. Prin aspirații. Prin certi
tudini. Prin întrebări. Prin so
luții. Clasicii, metaforic vorbind, 
constituindu-se ca un sfat al în
țelepților. Sfat din care nu pot 
lipsi nici Alecsandri, nici Emi- 
nescu. nici Caragiale. nici Sado- 
veanu. nici Rebreanu si nici 
multi alții afiati- după cite 
știu. In planul de perspecti
vă al Editorii Mrnerva. 
tură car» așteap^.
ceeași aene. prezența 
rată a speciaușnlor in 
care să ne familiarizeze 
r.a. cu balada populară, 
mul etc. în variantele

o Tot la 
aprilie, ora 
Atheneului, 
peră realizat in colaborare 
Conservatorul ..Gheorghe Dima' 
din Cluj-Napoca. In program : 
„La serva pedrona" de Pergo- 
lesi. și „Amor disprețuit" de 
Dittersdorf. Conducerea mu
zicală Emeric Makos.

o- 
Sint 
rea- 

de 
re-

Mi
la a- 
autori- 
foiclor, 

cu doi
ni bas-, 
noi ale 

recursurilor critice. Editură care 
așteaptă, de asemenea, eseuri 
corespunzătoare programului ei. 
privitoare la romanul ți la poe
zia românească, la critică și la 
istoriografie, la dramaturgie si 
la publicistică, la genul scurt 
sau la poemul in proză. Genul 
proxim afirmindu-se mereu prin 
diferența specifică. Prin capaci
tatea interpretului de a distila 
valorile originale. De a disjunge 
prin asocieri. De a decanta li
niile directoare, in funcție de co- 
mar.damentela timpului și de 
ideea de durată. De a defini 
personalitatea literaturii noas
tre. Personalitatea reprezentan
ților ei.

in f

Manifestări 
cultural- 

educative
La Casa de cultură a mineri

lor din Baia Sprie a avut loc 
duminică vernisajul expoziției 
..Munca și viața minerilor 
glindite in arta plastică", 
expuse peste 30 de lucrări 
lizate de membrii cercului 
artă plastică, lucrări care
dau cu o sugestivă forță artis
tică aspecte din activitatea in 
subteran, portrete de mineri, 
locuri pitorești din Baia Sprie. 
Sint prezente, de asemenea, 
sculpturi in lemn ce înfățișează 
pe cunoscutul haiduc Pintea 
Viteazul la sfat cu ortacii săi, 
Zimbrul lui Dragoș Vodă, pre
cum și măști populare.

• In Studioul de concerte al 
RTV, joi 8 aprilie, ora 20,00, Or
chestra simfonică dirijată de 
Corneliu Dumbrăveanu va in
terpreta : lucrarea vocal-instru- 
mentală in primă audiție, „Vă 
stau vpsale simetrii" de Nic 
Brânduș (iji dă concursul Corul 
„Gaudeamus" al Conservatorului 
condus de Gheorghe Oprea), 
Variațiuni simfonice pentru pian 
ș; orchestră de C. Franck, Sim
fonia nr. 82 de J. Haydn și 
Variațiuni pe o temă de Haydn 
de J. Brahms.

în cadrul lunii culturii buzoie- 
ne. generic numită „Hronic bu- 
zoian ”i6", s-au desfășurat du
minică bogate manifestări în
chinate apropiatelor evenimen
te : aniversarea partidului și 
Congresul educației politice și 
culturii socialiste. Astfel, Bu- 
zăul a fost gazda etapei jude
țene a concursului formațiilor 
pionierești de teatru, poezie pa
triotică și revoluționară ~ ' 
flamura partidului, te 
Românie socialistă" și a 
dezbateri avind ca temă ..rea
litățile noastre socialiste oglin
dite in carte și film". Casa de 
cultură di.n Rm. Sărat a găzduit 
faza pe oraș a festivalului na
țional al formațiilor artistice de 
amatori.

• La Filarmonică, vineri 9 și 
simbâtă 10 aprilie ora 20,00, con
cert simfonic cu 
Farhad Mediat (Iran) și cu pia
nistul Rudolf Kerer (U.R.S.S.). 
In program : Corneliu Dan 
Georgescu — Motive maramure
șene. Rachmaninov — Concertul 
pentru pian și orchestră nr. 2, 
Schumann — Simfonia a Il-a.

dirijorul

„Sub 
slăvim 

unei

• Pe scenele teatrului liric 
Opera română prezintă : Othello 
— marți 6 aprilie ora 19,00. Lu
cia di Lammermoor — miercuri 
7 aprilie ora 19,00, Simfonia ne
terminată, valsuri, bolero — 
vineri 9 aprilie ora 19.00,. Ion 
Vodă Cel Cumplit — duminică 
11 aprilie ora 19,00.

• Teatrul de Operetă pre
zintă : Victoria și-al ei husar — 
marți 6 aprilie ora 19,30, Okla
homa — joi 8 aprilie, ora 19,30, 
Tara surisului — vineri 9 apri
lie ora 19,30, Contesa Maritza — 
duminică 11 aprilie, ora 19,30.

ALINA POPOVICI

RANIȚA
(Urmare din pap. I)

șui director, orgonele de resort ou pus In 
vederea responsabililor că trebuie să in
terzică octivitcteo culturală si dansurile In 
sălile cantinelor. Dinsul n-a făcut de cit să 
se supună unui ordin și altă explicație nu 
are.

Sigur că ccest ordin scris sau nescris 
otirnă greu in ranița comodității. Că aco
perirea legală rămine, intr-o astfel de si
tuație. ceea ce este. o... acoperire. (A doua 
zi după ce auzisem explicația responsabi
lului din Mirșa despre ceea ce este interzis 
să se organizeze in cantină om participat, 
nu 1a Sibiu ei la Ploiești , in maree „sală 
eu mese" o întreprinderii „1 Mai* la o ac-

țiune culturală deosebit de interesantă, la 
care ou fost prezenți aproape o mie de 
muncitori. De unde se vede că, poate, or
ganele de resort au dat in fine voie să se 
facă la Ploiești ceea ce, conform explica
țiilor responsabilului, au interzis la Sibiu).

Astfel de responsabili ce trăiesc în cultul 
hîrtiei și invocă ordinul ca acoperire le
gală spre a nu fi nevoiți să se lege la cap 
dacă nu-i doare au, desigur,o înfățișare 
mai variată și arii de acțiune multiple. Ei 
foc parte dintre nădușiții călători cărînd în 
spate greaua raniță a inerției și comodi
tății. Să le-o dăm jos. Sau, mai bine, să-i 
ajutăm cit mai des să și-o lepede singuri. 
Așa cum s-a procedat în plenara uteeiști- 
lor sibieni.

„întreprinderea de utilaje și piese de schimb Bucu
rești, cu sediul în București, Bd. Armata Poporului 
nr. 6, sectorul 7, recrutează tineri pentru calificare în 
meseriile de lăcătuși, sudori și turnători formatori. 
Relații suplimentare la sediul întreprinderii (trolei
buze 90, 93 ; autobuze 36, 74 și tramvaie 13, 25) sau la 
telefon 31 21 10 interior 162.“

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI AUTO ILFOV 
eu sediul in București, Piața Gării Filaret nr. 1, sectorul 5, 

ÎNCADREAZĂ :

pentru centralul întreprinderii :
• șef birou financiar;
• revizor contabil principal.

pentru autobaza 3 călători din București :
• șef birou exploatare.

pentru autobaza din comuna Chiajna, satul Dudu șl pentru 
autobaza din orașul Oltenița :

• șefi contabili.
pentru autobaza din orașul Urziceni :

• subinginer.
De asemenea, mai încadrează pentru autobaza 3 călători și 

autobaza Filaret, ambele cu sediul in București, precum și 
pentru autobaza din comuna Chiajna, satul Dudu, următoa
rele categorii de personal :

• șoferi pentru autobuze și autocamioane ;
• lăcătuși montatori de agregate energetice și de 

transport auto ;
• taxatori autobuze - traseu preorășenesc ;
• primitori-distribuitori.
încadrarea se face conform prevederilor Legii 12/1971.
Relații suplimentare pot fi obținute la sediul întreprinderii, 

sau la telefon : 23 14 33.

EXCURSII ÎN STRĂINĂTATE
Oficiul Național de Tu

rism „Carpați" București, 
prin AGENȚIA DE 
EXCURSII CU TURIȘTI

ROMANI ÎN STRĂINĂ
TATE și OFICIILE JUDE
ȚENE DE TURISM, orga
nizează, pentru grupuri și

turiști individuali in tot 
cursul anului, excursii va
riate și atractive pe itine
rarele turistice din:

• R.P. Bulgaria la Sofia, 
Plevna. Tlrnovo și Russe, 
cu o durată de 1—4 zile;

• R.S. Cehoslovacă la 
Praga, Bratislava, Brno, cu 
vizitarea in tranzit a ora
șului Budapesta, cu o du
rată de 6—8 zile;

• R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană cu vizitarea ora
șelor: Pekin, Sanghai, Nan
kin, Kanten, Hanceu, ge
nian, Phenian, Nam Pho;

• R.D. Germană la Ber
lin. Potsdam, Dresda, Roț- 
tock, Schwerin, Magde
burg, Erfițrt, Jena, Meis
sen, Karl Marx Stadt, cu 
vizitarea în tranzit a ora
șului Budapesta;

• R.P. Polonă la Varșo
via și Cracovia, cu o dura
tă de 6-^9 zile;

• R.P. Ungară cu o du

rată de 6—7 zile la Buda
pesta și Budapesta-Eger;

• U.R.S.S. 12 tipuri de 
excursii, cu vizitarea ora
șelor : Moscova, Leningrad, 
Kiev, Chișinău, Odessa, 
Cernăuți, Lwov, Tbilisi, 
Erevan, Baku, Vilnius, 
Riga, Tallin, Samarkand, 
Buhara, Așhabad;

• Numeroase excursii 
combinate R.P.U.-i-R.S.C. și 
R.D.G.—R.P.U.

Informații și înscrieri in
dividual sau prin delegații 
de întreprinderi, instituții 
sau organizații obștești etc. 
la AGENȚIA DE EXCURSII 
CU TURIȘTI ROMANI ÎN 
STRĂINĂTATE, din Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 
100. telefon 16 44 31 și Ia 
toate OFICIILE JUDEȚE
NE DE TURISM din țară.

P U B I. I T U R I S M
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AUKXDA
TELEGRAME

Duminică in haine de lucru, o duminică record pe ogoare
Secretarul general al Partidului Comunist Roman, «reședințele 

Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și primul ministru 
al guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, au 
trimis primului secretar al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, Janos Kadar. președintelui Consiliului Pre
zidențial al Republicii Populare Ungare. Pal Lqsonczi. și președin
telui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, Gyargy 
Lazar, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării Ungariei de 
sub dominația fascistă, in numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al nostru personal adresăm Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Consiliului Prezi
dențial și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Ungare, 
poporului ungar prieten și dumneavoastră personal calde felicitări, 
impreună cu salutul nostru frățesc.

Poporul român se bupură de realizările însemnate obținute de oa
menii muncii unguri, in anii construirii societății socialiste, in 
dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, ip ridicarea 
nivelului lor de ■ trai.

Ne exprimăm convingerea că prietenia și colaborarea multila
terală dintre cele două țări se vor întări și dezvolta continuu, in 
interesul poporului roman și poporului ungar, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Fplosim acest prilej spre a vă ura dumneavoastră și poporului 
ungar noi succese in edificarea socialismului în Ungaria pnetenă.

(Urmare din pag. I)

zatorii Marin Nistor. 23 de ani, 
Dumitru Deacu. 35 de ani, 
Gheorghe Bunea. 25 de ani. 
..Sistem o echipă care ne în
țelegem foarte bine. Azi. față 
de 36 ha planificate, vom discui 
54 ha. ne spune Bunea Gh. 
Tractoarele sint noi și puterni

ce. au cabine aclimatizate, agre
gatele. disc plus grapă cu colți, 
sint bine reglate".

...Pe tarlalele renumitei coope
rative agricole Dor Mărunt in- 
tilnim forțe mobilizate la trei 
categorii de lucrări : semănatul 
sfeclei de zahăr, care se va în
cheia pe toată suprafața planifi
cată pină Ia sfirșitul zilei, fer-

Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. NICOLAE CEAUȘESCU. a triaai* 
secretarului general al Uniunii Progresiste Senegaleze, președintele 
Republicii Senegal, LEOPOLD SEDAR SENGHOR, următoarea 
telegramă :

Cu prilejul celei de-a XVI-a aniversări a proclamării indepen
denței patriei dumneavoastră, am deosebita plăcere să vă adresez, 
in numele poporului și guvernului român, precum și al meu per
sonal, cele mai călduroase felicitări, sincere urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și bunăstare poporului senegaiez 
prieten.

îmi amintesc cu multă plăcere de intflnirile și convorbirile pe 
care le-am purtat impreună și imi exprim convingerea că. acționind 
in spiritul Înțelegerilor convenite, vom asigura dezvoltarea continuă 
a relațiilor politice, economice și culturale dintre România și Se
negal. o mai largă colaborare Intre țările noastre in viața inter
națională, spre binele celor două popoare. In interesul păeii, securită
ții și cooperării în lume.

Pregaurea tares viat prut gripat ia raderea semănatului la floerea- 
«oarriui n porarah este o lucrare rara trebuie impulsionată 

țoală țara.

CRONICA U.T.C.
Simbătă a părăsit Capitala, 

indreptindu-se spre Londra, 
tovarășul Mihail Vârtosu. 
secretar al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, eare 
va participa la Congresul U- 
niunii Naționale a Studenți
lor din Marea Britanie,

Ieri ș-a Înapoiat in Bucu
rești tovarășul Constantin 
Grigore, șeful Cantinei in
ternaționale a Consiliului U- 
niuniler Asociațiilor Studen
ților Comuniști din Româ
nia, care a participat la Con
gresul Uniunii Naționale a 
Studenților din R. F. Ger
mania.

Numai in muncă
ii poți cunoaște cu adevărat pe om

(Urmare din pap, I)
fizician, care se ocupă de sediul 
Însuși al acestei civilizații.

Și apoi, nu uit nici o clipă câ 
pămintul pe care îl cercetez este 
pămintul patriei mele. Sint me
reu la mine acasă, astfel incit 
nu mi se pare niciodată că mă 
aflu departe de al mei.“

Soția lui Corneliu Chitaniuc 
are aceeași profesie și lucrează 
tot la întreprinderea de carotaj 
și forări. Cînd tinărul se Întoar
ce acasă din expedițiile sale în

cheiate, fără excepție, cu succe
se. ies impreună ia oraș. sa a- 
mestecă in mulțime. Lumea nu-i 
deosebește de cei de aceeași 
virată cu ei. Tovarășii tor ins*, 
care ii cunosc îndeaproape, așa 
cum numai in muncă poți cu
noaște pe cineva. i-*r identifica 
imediat. Și aceasta, pentru că 
bucuria de a munci si de a În
văța. sentimentul răeounderii si 
voința de a învinge dificultățile, 
conferă oricărui om singura și 
adevărata identitate.

Permanentă și strinsă colaborare 
între beneficiari și constructori!

Unii seamănă și 
caută purcei

Un prim popas, in județul Il
fov. l-am făcut la Intrepnr.de- 
rea agricolă de stat Chiraog.. 
Aici luăm cur.o**..n’4 eu un prim 
bilanț : au fost inaămiațpte 
toate culturile <Lr. epoca L iar 
floarea-soarelui pe 5* la sută 
din suprafața planificată. Acum, 
după rum ne declara tovarășul 
Laureațiu Graf, inginerul șef al 
unității, urata eto~.isnx ont 
concentrate 1* pregătirea patului 
germinativ pentru celelalte cul
turi. Astfel 15 tractoare cu a- 
gregate speciale erbtcidau tere
nul pe care se va msăminta 
peste cneva zile porumhui. 44 
tractoare erau concentrate la 
discuit, iar te de aiecacizatcn 
erau prezer.ti ia orezari* unde 
pregăteau parcelele *i caaarate 
pentru producția viitoare. O di
versificata gamă de lucrări se 
executa UI numeroase a-te uni
tăți. La oooperat.va agr.tvte d.s 
Fuadulea ziua bună de lucru s-a 
soldat Și cu insămințarea ttorii- 
soarelui pe N de nectare. La 
cooperat.va agricolă din MAgu- 
recii aceeași plantă a fost semă
nată pe 3* de nectare.

Un turner, deosebit îl trac ea 
ia once primăvară mecanizato
rii. La SM A Frumușem top 
cei 119 tractoriști au fost ieri 
prezențî in cimp. Ziua lor in- 
îeamnă printre altele 12» hecta
re erbicidate, 70 hectare semă
nate cu floarea-soarelui, 24C 
hectare discuite.

Dar tot ieri, in timp ce mași
nile agricole impinziserâ cimpul, 
am intilnit ș; tractoare pLmbin- 
du-se fără rost pe par.gi.ca de 
asfalt a șoselei. Am oprit unui 
in xxal.iatea Câsc.oarele. _Eu

discuiesc iar al fii 
cu... tractorul !

nu am dreptul să vă spun ni
mic. ne răspur.de mecanizatorul. 
Eu sint cu țefuL Să vă spună 
el*. Șeful* — ir.tr-adevăr om 
cu răspundere. Gheorghe Dumi
trescu. șef de fermă legumicolă 
Ia Hotarele, intilnit la 15 kilo
metri de punctul unite trebuia 
să lucreze, ridică din umeri. nu 
găsește o explicație plauzibilă, 
ne spune o poveste cu un purcel 
pe care venise să-l cumpere (cu 
tractorul T) pentru el personal 
r. se tedepdrtează eu pași mari, 
evttind obiectivul aparatului fo
tografic.

GALAȚI: Măsuri operative 
pentru finalizarea 

insamințatului la culturile 
din prim epocă

Intre două drumuri in nap. 
la semănător,. I-arr. intilnit in 
comuna Independența, județul 
Galați, pe tin.trul inginer Vic
tor Ciutacu. director al S M A. 
Vameș. ..In raza noastră de ac- 
tivnale. ne spune V. Ciutacu. 
lucrările de insamințâri a cul
turilor din pruna epocă sint pe 
sfirșite. Ele au fost deja înche
iate la CAP Tudor Vlad-.mi- 
rescu. iar astăzi se ir. sârr.r.’ca
ză ultimele suprafețe la CAP. 
Braniștea și Piscu. Bătălia mare 
se desfășoară insă giri. la In
dependenta*. O pocnise ia Lun
ca Șiretului, spre punctul Ghio- 
iuL Toate cate 45 de tractoare

tilizatul și erbicidatul solelor 
destinate culturilor de floarea- 
soarelui și porumb. După cum 
ne spune președintele unității. 
Constantin Popa. Erou al Mun
cii Socialiste, lucrările se des
fășoară sub directa supraveghe
re a specialiștilor pentru res
pectarea normelor agrotehnice 
de calitate. Este, de fapt. ..se
cretul" producțiilor record care 
se obțin aici de mai muiți ani. 
distinse cu numeroase ordine și 
medalii ale muncii socialiste.

Trei ipostaze, aceleași preocu
pări : buna organizare a mun
cii. atenție sporită calității, fac
tori determinanți in înfăptuirea 
cu succes a campaniei de pri
măvară. care, prin complexita
tea lucrărilor, constituie un 
punct nodal in realizarea pro
ducțiilor sporite. Continuăm rai
dul.

Dm itaen awecazzafari, Man*. Nistor și Gheorghe Bunea de la S.M.A. Dragalina, județul Ialomița, 
care au realizat ton. daminid 4 aprilie ax.. cite 20 ha grăpate. pentru fiecare, cu 6 ha peste 
■orraa ptoashcoiă. De reraorcot faptul că ri examenul de calitate consemnează „foarte bine"

,,Cei tineri, care nu au uitat
pămintul !“

Chiar dacă expresia cuprin
de mult sentimentalism. iar 
faptul in sine pe care vrem să-l 
consemnăm mai jos inseamr-â 
muncă încordată, efort și trans
pirație. ne-am gindi: că meri
tă să fie cuprins in uliu. Acesie 
cuvinte aparțin lui Vasile Ichim. 
directorul Școlii de șoferi pro
fesioniști din Călărași. Le-am 
notat in came: pe marginea ca
nalului de irigație CD-2 Modeiu: 
450 ce participant!. 4 kitearam 
canale irigație curățate de ve
getație și decolmatate : circa 
4 000 mc pâmint excavat ; va
loarea lucrării, peste 34 06» leL 
Cifre care spur. apetrape imqL 
car -in general*. La făta tecu
lui. am intilnit 20 de clase în
tinse pe patru kilometri. ia 
frunte cu profesorii-dinf-nți. 
constituite ad-hoc in detașa
mente -de șoc~ care se între— 
ceau bârbăteste. In urma ioc 
dalele ciut albe și curate. -ar pe 
marginea taluzeter Surtuce* 
fumegau. Prezent la fata tecului 
este și prunul secretar ai Cotm- 
tatului municipal Călăraș, al 
U.T.C- Ion Siarx.u. a: si 
președintele Consilmlw tese- 
ret sătesc secrerar al Co
mitetului juăeleaa lajom.ța «I 
U.T.C-, Alexandru rp—»*

circa 1090 de unen din județul | 
lateouța participa, prin acțiur.i 1 
comune eu ceilalți lucrători de 
pe ogoare in sar.uere pro-
pni. la efectuarea lucrărilor din 
camparua de primăvară. Câteva 
exemple : ] 100 de tințri lș Fe- 
teșzi-Bcrcea. Viad Țepeș. Mîhai 
Viteazul participă ta decolma- 
târ-. :r. sistemele de irigație ; pe

’ te* -i uasi..-,- sir.t contt- 
euate ta Balactu M nai Kogăl- I 
nseeonoL Iftcoiae Bâlcescu. Să
teni etc . lucrări de curățire.

fi ișaie. distrugeri de mușu
roaie. fertilizări ; in plantațiile 
tmeertohd #e la Jegălia. Uni
rea. Ta-.dâre:. Lehliu ga. se ac
ționează la plar.taiul duzilor

: I ■ ■. : . -

priu de 5B000 bucăți : la Pro- 
•resuL FlcdenL Ivănești. Stelni- 
ca. tinerii sir.: in grădinile de

Dacă ne reamintim și de cel
lar: iatiiaiți pe cimp in raidul 
rastru (să r.u-i uitam pe cei 
3M de mecanizatori) rezultă că 
ia această frumoasă zi de dumi- | 
aicâ Strati suflarea tinără a a- I 
ceste: pă—i a Bărâgaului a pus 
umărul la mmcâ. pentru reeoi- 
tete acestui an.

TINERII DIN ILFOV
AU INAUGURAT IERI ȘANTIERUL 

DE MUNCĂ PATRIOTICĂ
DE LA HOTARELE

ale secției de
in brazdă, luereazâ dm plm ta 
semănat șz ducur- A-ct. pe ma
lul riuhn. denarare terenul a 
fost ma: umed, o-a tr.trat mai
tifZiii. dar înzn

toate fert^țe Tmer- meca
nizatori GcewgSe Postrțaebe. 
Tander It pure. Caszacbe Piati- 
lie ș< IXmuiru Btriadeanu ou-*> 
pe—it a clipa de răgaz. Coe- 
duc rea sta'iumi oe mecaniza
re dir. zonă a acț.ona: și ea cu 
promptitudine : din zorii n>i 
au început sâ lucreze aiei încă 
2 sefliaviatcri adu»e de ia C.A_P. 
Tudtr^ Viaâ: rr.«e»cu- Mm sint 
de scihânat ăi te cu sfeclă de 
zahăr șj âi ha cu cartofi. Ca
drele tehnice și de ctMidLxere 
ale cooperativei sir.t și el* pre
zerve aici.

Peste puțfn timp ne întîbrm 
cu :<jv«~ăș:ul Victor Bti’irx'j. di
rer: or adjunct ia Der-r^a agn- 
eelă j adețearâ- Piaă <3
cei di.-. Jorâci vor încheia *e- 

roiturilor dip pnfr.3 
epocă .

(Urmare din pag. I)

vată atita timp cit constructorul 
nu se va ocupa in mod serios 
de ea. Este de datoria lui să 
aducă pe șantier meseriașii de 
care are nevoie.

Fără îndoială că lui, construc
torului, ii revine în primul 
rind această obligație. Singur 
insă nici el nu poate ieși acum 
din acest impas, atita timp cit 
completarea forței de munci 
necesară impune nu numai re
crutarea ei, ci și asigurare* con
dițiilor pentru cazarea lor. Gre
șeala pe care a făcut-o construc
torul în faza de organizare a 
șantierului, neacordind atenția 
cuvenită creării unor astfel de 
condiții pentru numărul sporit 
de oameni neeesari. nu poate fi 
îndreptată in prezent decit prin- 
tr-o colaborare mai strinsă și 
in această direcție. Altfel, ori- 
eiți meseriași ar trimite Trustul 
de conș+rueții industriale din 
Timișoara, la Bocșa, ei vor 
pleca așa cum au plecat și 
alții în ultimul timp pen

tru că nu aveau unde dormi 
și servi masa. Un pas a 
fost făcut pentru înlăturarea 
acestor neajunsuri. Beneficia
rul a pus la dispoziția con
structorilor locurile libere din 
căminul lui de nefamiliști. S-a 
dat, de asemenea, recent in fo
losință și o cantină la care ser
vesc masa și constructorii. Râ- 
mine ca acum- pe baza unei co
laborări m*i directe intre con
structori și beneficiar cu spri
jinul activ *1 organelor locale 
să se treacă grabnic 1* orga- ; 
nizarea temeinică a Întregii ac
tivități pe șantier, să se asi
gure toate condițiile pentru c* 
executarea lucrărilor să intre In 
ritmul impus de punerea cit 
mai grabnică in funcțiune a o- 
biectivelor prevăzute. Numai in 
acest fel. unitățile economice 
care au încheiate contracte cu 
I.C.M. Bocșa vor primi la ter
men utilajele pe care le așteap
tă pentru a satisface la rindul 
lor necesitățile altor Întreprin
deri.

Ua tractor pe rotea, derpre care tractoristul „n-ara dreptul tă 1 
«e epurai atrase* araned en degetul spre șef. dar ^șefaî* se : 
tndepârreaii ca poet man. enttnd obiectivul. aparatului foeagra- j 

fie. Imagree earpe^rti m localitatea Căscioarele.
I___________ __________ Foto : V. RANGA

IO\ CHIMIC

BRAȘOV: Amplă mobilizare
ce forțe

1 efBerea cadrelor dMlartsre. 
jveoiru a curâ'i pășii mie dm a- 
propterea comunei. La Rișn**.*. 
Unăru! pr.mar al orașului. Nico
lae Ionxță. ne informa de>or» 
faptul că 15d de linen ■Miacitor; 
din localitate au pornit dxs de 
dfcmfnea’ă Ia «iritatul pășunilor 
și la tăiat arborele. In același 
r:mp. 1< tractoare se aflau pc 
cimp. din care 5 lucrau la pre
gătirea terenurilor in vederea 
semănatului. 50 de cooperatori

de*e^ eau aceste mijloace meca
nizate. La Vulcan se nivela te- I 
renui pentru »feci a de zahăr, se I 
piantau cartofii. Mobilizați de I 
oMcilml popular și cadrele di- I 
dactice. elevii și cooperatorii au I 
teșit La întreține rea pășunilor. I 
evritind 200 ha de mușuroaie și ■ 
uhoreti. defnstnd 50 ha. Au fost ■ 
fertilizaic. totodată. 3M ha.

!n orașul Cociea. 131 de coo- I 
perateri șt mecanizatori lucrau ! 
Ahmnnică la efectuarea gripa- 1 
tulu: pe 30 ha. terminarea se- | 
mânafakn cnoaieet pe ultimele I 
15 ha din cele 100. semănatul { 
«fedei de zahăr pe 15 ha. se- | 
măr.Mul rartofulv. pe • ha și | 

arpagicului ș: a ce
pei pe X ha.

ADIN A VELEA

K'JFtȘ: Mecanizatorii
11 pioele riihri

Ir. toate nr.eîe județoNii se : 
dă bătălia pen~.ru tnsăm n’ares ? 
eelor peote 1W W hectoar ptani- I 
finale. în wrde silo n fi ter- I 
minat «emănatuî eultxurtîor din | 
epoca I : sfrHa de nbâr. legu- 
nmonseie. oriz. orznrâfi. La A- I 
ri*an. Roșiori. Zau de Cirr.^.e - 
începu: cartoTUdr. L-a i
Votvodemi cele 550 ha au fou 
arate. De asemenea a fost pre— | 
gătit patul germinativ p? 100 hx 1 
exisriad as*.fei front 4e lucru i 
pentru cete « semănăuri moiri- | 
iizaie Ia semănaaR sfeclei de 
zahăr, trifoiului, mizării.
. — Fiocare tinâr al salului. •- 
Cam âe Ia Ateicodru iizakasc. 
secretarul comitetului comuna. 
U.T.C. s-a angajat să lucrez? 
cte lă ari teren. Cei mai mul*.* 
in tegumicultură.

Suta de tractoare și alte uti
laje agneoie. mu de ozirvni au 
putut fi intiinm ieri pe cimp la 
Sârmas. Sâulfa. Miheș. Emei. 
Ierwur. R*eiu. Band, in toate sa
tele din s-ăile Tîrnavelor. Mu
reșului Lutului. Ntrajului.

MIRCEA BORDA

Cimput comunei Hotarele din 
llfor a cunoscut ieri fi o altă 
at moftera a munții : a muncii 
tinerilor brigadieri, care au inau
gurat dewii.derea pr.mului fan
tier judetear. al anului d u a- 
gricultucâ. Numărul celor care 
au rărpunt iaițietîpei comitetu
lui județean U.T-C- pentru a 
regi in sprijinul lucrărilor de
extindere a unui s .stem lOCQÎ
de irigați’i >: deseairi £ fost de
peste ssfi năzeci
nat aiusritori dc 1la Jnt repnn-
drrea de transporți:ri «;;to C:n
București.. Ctwihttl pop- ’ar ju-
de,ecn p, Banca de •îi:, iar
o suU c:'nc:^cci — elrrî ci H-
ceeior dui Fundutect. CfOroffirla
Brdueeti, Dracomtrc V<
Hotare re. cere ror «:ri
persn^nenit. ic rorainfâ.. t: mp de
o sdptâr'iîr.ă, urm.ni s sep-

riitoare in lor sd
txnâ el ti 150 de elf de la li-
ete.e din Giurgiu șt Olteotr«- Cm
«a efteta’ pevmcner:t de 150 de
eteri pe Ți CJ
;ice 29 *—■300 tineri T7IU nd tori
tl>n uailăfile economice ale Ca- 
pt^tlet, in zilele de duminică 

.tul r-deiean Ilfov al 
U.T.C. s-a angajat să execute 
aiet. pină la 31 mai. 7 000 metri 
eubi de terasament fi să con
fecționeze 5 000 metri pâtrafi de 
dale. .Sprijinul pe care m-i 
dau tinerii, ne declare torarăful 
Gheorghe losif. președintele co
operativei agricole, este deose
bit de .valoros. Prin extinderea 
acestui sistem local, la care ei 
vor executa trei sferturi din 
canalele pentru aduc/iunea c- 
pei. eooperet'va noastră va putea 
inoa de.ia din această rară incă 
196 de hectare fi va recupera 
din terenurile mlăștinoase 30 
heel ere".

Primele sute de metri cubi

de pâmint au și fost- săpafi, ca
nalele care vor intump o lun
gime de aproape 7 kiîsmetri au 
iiceput să prindă contur. Bi
lanțul definitiv al primei zile nu 
ii avem, oricum el este bogat, 
pentru că intre cei care au luat 
cczmglele fi lopefile in mină s-a 
dțclanfat, de la primele ore ale 

. c; . o adevărată intrecere. 
Re: .'.tetele zilei de ieri ar fi 

. ă fi mult mai bogate, 
dacă organizatorii muncii a- 
crstui scutier nu ar fi neglijat 

aspect elementar : asigurarea 
c. unelte. Aproape 100 de elevi 
cu fost tr.mifi, după citeva ore 
ic așteptare, la dormitoare 
pcr.tru zi nu aveau cu ce luera.

— Dacă știam, le aduceam noi, 
r.e declara intrigat de ziua pier- 
iutâ Ionel Volintiry. secretarul 

".tcui'ui U.Ț.C. al Liceului 
d Brăncțt'. In magaziile școlii 
noastre, de unde am plecat cu 
autobuzul azi dimineață. avem 
sute de lopeti și cazmale.

— Am sperat, câ ne ta ajuta 
cu unelte și cooperativa agricolă, 
ne cvptică Mircea Tudor, pre- 

■ ■■■ icie Consiliului tineret
muncitoresc el Comitetului ju
dețean U.T.C.

Dar cum cooperativa agricolă, 
beneficiarul lucrării, nu i-a aju
tat, deocamdată, decit cu cu
vinte de bun venit, un sfert din 
cei cjtinși aici au irosit e bună 
zi de muncă.

— O vom recupera, ne-au de- 
c'arat elevii. Vom lucra mai 
mult si mai bine in zilele ur
mătoare !

Credem că și replica cu care 
cu rămas datori organizatorii va 
fi pe măsura entuziasmului ti
nerilor.

N. CO^OVEANU 
Fote: V. RANGA

Ceea ce putem și trebuie să facem rugbi: Evoluții sub așteptări
(Urmart din pag. I)

Ultima jumătate de an, la dispo
ziția unei jumătăți de duzină 
de chiriași de toate soiurile. Ge
nerozitate ? Ce se ascunde in 
spatele acestui cuvînt ? Coca o 
ajuta la treabă, pe post de doică 
și menajeră, Ion, fratele ei, șo
fer, „nu venea niciodată din 
cursă cu mina goală", Anișoara 
și Elena rotunjeau bugetul casei 
in bani și natură... Și așa, ,,pros
pered", Andrei Sido a hotărît 
să se lanseze în afaceri de an
vergură. S-a gindit mai înțîi că 
nu i-ar strica uri argat în curte. 
Așa că a prins momentul cînd. 
după un chef petrecut la el a- 
casă, prietenul și colegul său de 
muncă, tinărul lăcătuș mecanic, 
de aproape 16 ani in întreprin
dere, losif Demeș, a zăcut trei' 
zile după care nu ș-a mai dus la 
lucru și întreprinderea i-a des
făcut contractul. Un altul in lo
cul lui Demeș ar fi încercat să 
se reabiliteze prin muncă și ar 
fi reușit fără îndoială. Dar a 
intervenit Sido : „N-are rost să 
fii supărat. Poți rămine la mine, 
să vezi de cal, să mai cari lem
ne de la pădure, să vezi de co
pii", Viață ușoară, muncă pu
țină, chefuri, ochii frumoși ai 
Anișoarei și... argat»! a bătut 
palma cu patronul său. Dimi
neața se scula, dădea ovăz la cal, 
trimitea pe Peter la școală, în
hăma, căra lemne din pădure 
pentru diverși clienți și banii-i 
preda „conștiincios" patronului. 
Din cind in cînd, acesta, inimă 
buna, ii dădea un pol-doi pentru 
țigări. (Patroana ne spunea in
dignată că Demeș mai pleca la 

pădure și fără să știe soțul ei). 
Aeestor fapte, greu de conceput 
in zilele noastre, i s-a adăugit 
una de-a dreptul odioasă. Ca 
„argument" pentru menținerea 
ex-lăeătușului-mecanic i-a fost 
adusă cu scopuri matrimoniale 
Edith Kocsis, care tocmai ieșise 
din penitenciar unde ispășise a 
cincea condamnare penală (de
lapidare, furt in dauna avutului 
obștesc, furt din avutul particu
lar, vagabondaj și prostituție). 
A fost angajată, zice-se cu 300 
lei' lunar, ca să se ocupe de casă, 
de argat și bineînțeles de „edu
carea" copiilor, sub ochii cărora 
aveau loc scene pe care din pu
doare nu le putem descrie. Iată 
faptele pe care s-ar fi cuvenit să 
le aflărri de la colectivul in care 
lucrează cei doi soți Sido. Dar 
dacă acești oameni nu le-au cu
noscut, deci nu au acționat, mai 
ciudat ni se pare că școala, fac
torul principal chemat să contri
buie, alături de familie, la creș
terea și educarea copiilor nu nu
mai că nu s-a informat asupra 
climatului in care crește Peter 
Sido dar, mai mult, pusă in fața 
investigațiilor noastre, a încercat 
să ne abată de la ideea de a 
face public cazul respectiv. „De 
ce să creăm forme explozive 
dințr-odată — declara iritat E- 
mil Budu, directorul Școlii ge
nerale nr. 4. Pentru noi Sido nu 
a fost un caz. Băiatul vine la 
școală, este mai curat și-apoi de 
ce să facă totul școala ? Eu nu 
pot să impun părinților să fie 
oameni. E treaba autorității 
tutelare, a miliției, a procu
raturii !“.

Deformata optică, pe deplin 
impârtășțtl ș; ăe Viorica Popes
cu. diriginta clasei, care conchi
de .jiu >ist carte de imobil să 
știu ce-i in casa tor -* Inutil să 
comentăm un asemenea mod de 
a gindi din partea unui educator 
investit cu răspunderi dintre 
cele mai nobile in formarea și 
educare* copiilor ! Evenimentele 
din casa Sido. adesea imbrăcind 
o haină dramatică, au fost aflate 
de conducerea școlii din zvonu
rile care circulau prin cartier. 
Culmea, nici atunci reprezen
tanții școlii nu s-au deranjat să 
parcurgă cei 150 de metri, dis^ 
tanța țcoaiă-locuința elevului, 
să vadă cu ochii lor care este 
realitatea și să se manifeste ca 
adevârați dascăli. Au făcut-o 
insă cu omenia care-i caracteri
zează. deși nu aveau in princi
pal această obligație, doi tineri 
ofițeri de miliție, locotenenții 
Valeriu Leonte și Gheorghe Bor- 
eoman. eare. față de cei doi copii, 
s-au comportat ca adevărați pă
rinți.

Acestea sint faptele. Dacă din 
partea școlii nu am putut obține 
nici un fel de asigurări că se va 
acționa pentru ocrotirea minori
lor de pe Virful cu Dor 12 A. în 
schimb tovarășii Mihai Mustă- 
țea. secretarul organizației de 
partid. Jpn Olteanu și Anton Ga
vrila, șefi de echipe din secția 
unde lucrează soții Sido. și-au 
manifestat dezaprobarea și in
dignarea față de comportament 
tul acestora, declarîndu-ne că în 
zilele următoare cazul va fj su
pus dezbaterii colectivului, sta- 
bilindu-se măsuri pentru rezol
varea lu{. Era și timpul !

Sub așteptări cuplajul de ieri 
din Capitală, fată de renumete 
echipelor și pozițiile din clasa
ment. ca și in raport cu valoarea 
jucătorilor, unii dintre ei com- 
ponenți ai echipei naționale. In 
prima partidă. Dinamo a intil
nit pe Universitatea Timișoara, 
pe care a invins-o cu scorul de 
14—4, după un joc steril. Mai 
ordonați, ijinamoviștii au profi
tat de așezarea defectuoasă a 
liniei de 3/4 a timișorenilor, 
ciștigind. astfel, baloanele pen
tru fazele de atac. Pentru Di
namo au inserts : Aldea. Marin 
și Bidirel (incercări) și Nica 
(transformare). Studenții din Ti
mișoara au realizat o singură 
incercare prin Peter, in prirr.a 
repriză. întilnirea vedetă dintre 
Sportul studențesc și Steaua s-a 
incheiat cu rezultatul de 15—3 
in favoarea militarilor. Jucind 
mai incisiv, maț curat, avind o 
pregătire fizică superioară, ste- 
liștii au ciștjgat această parti
dă pe merit. Studenții bucu- 
reșteni, cu numai citeva „scli
piri", nu puteau emite preten
ții : ei au pasat greșit, au in- 
tirziat cu placajul, racile vechi 
ale rugbiștiior noștri. Dar cea 
mai gravă lipsă ni se pare a- 
patia din joc și neangajarea to
tală a celor 15 jucători ce for
mează, totuși, o formație. Au 
înscris pentru Steaua : Mun- 
teanu (Încercare), Dumitru. Dur
bar (lovituri de picior căzute). 
Achjni (lovitură de pedeapsă) și 
Durhac (transformare). De la 
studenți. punctele de onoare le-a 
inserjs Nicolescu printr-o lovi
tură de pedeapsă.

Rezultatele etapei a Xl-a, Se
ria I. Sportul studențesc — 
Steaua 3—15. Farul — T.C. Ind. 
Constanța 26—4, Minerul Gura 
Humorului — C.S.M. Sibiu 
6—0 (!), Rulmentul Birlad —

de Steaua eu 2S

Ii-a Dinamo — Uni- 
Timișoara 14—4, O- 
Vulcan 7—6. Știința

Gloria 7—0. In clasamentul se
riei conduce Farul cu 36 puncte, 
urmată . - —
puncte.

Seria a 
versițatea 
limpia — _____ __
Petroșani — Grivița roșie 14—4. 
Politehnica Iași — Agronomia 
Cluj-Napnca 7—9 (!).

Dinamo, cu 29 puncte, condu
ce in această serie, urmată de 
Știința Petroșani cu acelaiși nu
măr de puncte.

GABRIEL FLOREA

REZULTATELE DIVIZIEI B

Prahova 
Călărași

C.S.M 
Plopeni 

; Victo-

SERIA l
Gloria Buzău — Ceahlăul P. 

Neamț 3—0 ; C.S.U. Galați — 
C.S.M. Borzești 2—0 ; “
Ploiești — Ceahlăul 
3—0 ; C.S. Botoșani — 
Suceava 2—0 ; Metalul 
— Petrolul Ploiești 1—1 
ria Tecuci — F.C.M. Galați 0—0: 
Viitorul Vaslui — Cimentul 
Medgidia 2—2 : C.F.R. Pașcani — 
Unirea Focșani 2—1 : F.C. Brăi
la — S.C. Tulcea 4—0.

După 22 etape, F.C.M. 
conduce în clasament 
puncte, urmată de F.C. 
eu 30 puncte.

Galaii 
cu 31
Brăila

SERIA A II-A
Chimia Tr. Măgurele — Chi

mia Rnț. Vilcea 1—0 : Autobu
zul București — Progresul Bucu
rești 6—1 : Dinamo Slatina — 
Metrom Brașov 2—0 : Minerul 
Motru — Electroputere prațova 
1—0 : Metalul București — Vo
ința București 0—1 ; Tractorul 
Brașov — Steagul roșu Brașov 
0—1 ; Nitramonia Făgăraș —

SPORT • SPORT » SPORT • SPORT
VOLEI: Echipele clubului Dinsmo

din nou
meridian

campioane
In Sala Ftoreasca din Capita

lă s-au disputat, simbătă și ieri, 
ultimele jocuri din prima grupă 
a diviziei feminine și masculine 
de volei, dominate, la fel ea și 
in sezonul precedent, de for
mațiile clubului Dinamo. Este 
ș'iut că după faza preliminară, 
echipele competitoare au con-

F.C.M. Giurgiu 1—1 : Unirea 
Alexandria — Metalul Mija 3—0; 
C.S. Tirgoviște — S.N. Oltenița
3—0.

Progresul București conduce 
in clasament cu 31 puncte, ur
mată de C.S. Tirgoviște cu 30 
puncte. Dinamo Slatina și Stea
gul roșu Brașov cu cite 29 
puncte.

SERIA A III-A
Arad — Corvinul Hu-
2—1 ; Minerul Moldova

Rapid 
pedoara 
Noțjă — F.C. Baia Mare 1—0 ; 
Victoria Călan — Victoria Cărei
1— 9 : C.F.R. Timișoara — Meta
lurgistul Cugir 1—0 : Dacia O- 
răștie — Mureșul Deva 2—0 ■ 
Ind. Sirmei C. Turzii — C.I.L. 
Sighet 1—0: Șoimii Sibiu — Gaz 
metan Mediaș 2—0 : Gloria Bis
trița — Sticla Turda 2—0 : Uni
rea Tomnatic — U.M. Timișoara
2— 2.

Corvipul Hunedoara conduce 
în clasament cu 33 puncte, ur
mată de Șoimii Sibiu cu 30 
puncte și F.C. Baia Mare cu 26 
puncte. 

tinuat întrecerea in două gru
pe valorice. Primele patru cla
sate au susținut cite 11 jocuri, 
sub forma de turnee de sală. 
Campioanele de anul trecut, atit 
la fete cit și la băiețj, repre
zentantele clubului din Ștefan 
cel Marc, au reușit, de la in- 
ceput. să se detașeze de cele
lalte adversare, după’ o serie de 
meciuri de o factură tehnică 
modestă.

Replica slabă a fostei campi
oane, Rapid, ca și a formațiilor 
feminine LE.F.S. și Penicilina 
Iași, a dat posibilitate, sextetu
lui dinamovist să obțină, fără 
prea mari probleme, succesul. 
Prestind un joc mai bun, for
mația Dinamo a ciștiggt, cu 3—0, 
ultima confruntare cu Rapid, 
oeupînd primul loc în clasa
ment, Astfel, dinamovisfele ob
țin. pentru a doua oară, con
secutiv, titlul de campioane na
ționale. Cam la fel au stat lu
crurile și in competiția mascu
lină. Formația Dinamo, antre
nată de prof. Gh. Eremia, a 
ciștigat, detașat. Întrecerea cu 
principalele adversare, Steaua 
Explorări Baia Mare și Poli
tehnica Timișoara, intrind. dip 
nou- în posesia trofeului. fn 
derbiul de simbătă. Dinamo a 
întrecut, CU 3—0, pe Steaua.

Așadar, revirimentul formații
lor fruntașe de volei se lasă aș
teptat. Mare parte dintre com
petitoare continuă să practice un 
joc șablon, cu serioase carențe 
de ordin tehnic și tactic.

M. LERESCU

Finala turneului internațional 
pgntru 
„Cupei 

intre

de tenis de la Carac.as, 
cea de-a 21-a ediție a 
Altamira", se va disputa 
campionul român Ilie Năstase și 
cynoscutui jucător mexican Râul 
Ramirez. în semifinale, Năstase 
l-a învins clar cu 6—3, 6—1 pe 
americanul Jeff Boro-wiak, în 
timp ce Ramirez La eliminat cu 
6— 2, 6—4 pe Arthur Ashe
(S.U.A).

• După 7 zile de întreceri, 
duminică seara s-au incheiat la 
Fraga campionatele europene 
de tenis de masă, competiție de 
anvergură la care au participat 
peste 200 de jucători și jucă
toare din 28 de țâri. în finala 
probei feminine s-au intilnit ju- 
cătoarea engleză Jili Hammers- 
ley și multipla campioană a 
României, Maria Alexandru. A- 
vind de partea sa avantajul ti
nereții, Jiil ■ Hammersley a re
purtat victoria cu scorul de 3—1 
(23-21, 21-16, 17-21,' 21-19). 
Indiscutabil performera acestei 
ediții a campionatelor europene 
de tenis de masă rămine însă 
Maria *' 
ani a 
forță, 
,,acț“ 
imor altor valoroase jucătoare.

• Competiția masculină de 
floretă „Cupa Gaudini", desfă
șurată la Budapesta, a revenit 
echipei Ungariei — 3 victorii, 
urmată de Italia, Franța și 
România.

Alexandru, care la 37 de 
reușit un adevărat tur de 
calificindu-se in ultimul 
al competiției înaintea

r%25c4%2583spur.de
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„Scînteia tineretului “
Ajutor material acordat

de C.C. al U.T.C. din România
pag. 4 Uniunii Tineretului Muncitor

. La Beirut continuă să dom
nească un climat de insecuritate, 
în ciuda acordului de încetare a 
focului intrat în vigoare în urmă 
cu două zile. Schimburi de 
focuri au avut loc in centrul o- 
rașului și în suburbii,în. timp ce 
confruntări intense sînt semna
late în regiunile situate la nord . 
și est- de Beirut. .

Pe plan politic, au loc consul
tări la nivelul diverselor forma
țiuni politice în vederea anali
zării locului și condițiilor de 
convocare a Parlamentului, in 
vederea adoptării unui amenda- 
ment la Constituție, in sensul 
legerii, înainte de termen, 
unui nou președinte.

ft

'fi'V
■ -?

a - 11

SPANIA &
%

Convorbiri 
franco-egiptene

„Ho Și Min" din R. D. Vietnam

în pofida interdicțiilor anunța
te de autorități la. Madrid și 
Barcelona au avut loc simbătă și 
duminică puternice demonstrații 
organizate de partidele de opozi-

Președintele Franței. Va
lery Giscard d’Estaing. și 
Anwar El Sadat, președinte
le Republicii Arabe Egipt, 
aflat intr-o vizită la Paris, 
au avut o primă rundă de 
convorbiri. Au fost examina
te. cu acest prilej, stadiul și 
perspectivele de dezvoltare 
in continuare a relațiilor de 
cooperare dintre cele două 
țări in diverse domenii de 
activitate, aspectele esențiale 
ale situației din Orientul A- 
propiat. precum și alte pro
bleme majore ale situației 
internaționale actuale. Șeful 
statului egiptean va conferi 
luni cu primul ministru 
francez, Jean Chirac, după 
care va pleca într-o scurtă 
vizită la Roma.

Conferința

P. C. Italian
La Foggia (ih sudul Italiei) 

s-ațj încheiat-, simbălă. lucrările 
conferinței Partidului Comunist 
Italian consacrată problemelor 
agriculturii. Temele centrale ale 
dezbaterilor, arată agențiile de 
presă, s-au referit la necesitatea 
repunerii în valoare a agricul
turii italiene, precum și revizui
rii politicii agricole a „celor 
nouă". în acest sens, politica a- 
gricolă a Pieței comune a tost 
condamnată de participanți, care 
au denunțat consecințele nefaste 
ale. „unui protectionism absurd, 
ale cărui cheltuieli trebuie să le 
suporte populația".

La. încheierea lucrărilor, a luat 
cuvântul Enrico Berlinguer, se
cretar general al partidului, care 
a arătat că. printre principalele 
dificultăți ale agriculturii ita
liene, se numără în prezent 
costul prea ridicat al produse
lor industriale cu destinație a- 
Sficclă. incertitudinea debușee- 
lor, precum și lipsa investițiilor 
necesare.

ție in sprijinul decretării amnis
tiei generale și asigurării in 
țară a unui climat care să per
mită exercitarea drepturilor și 
libertăților democratice. Forțe
le polițienești au intervenit pen
tru a împrăștia pe manifestanti. 
un comunicat al direcției secu
rității generale din capitala Spa
niei precizind că au fost arestate 
peste 100 de persoane. Printre 
cei a/estați se numără militan'i 
de stingă — economistul Ramon 
Tamanes. profesor la Universi
tatea din Madrid, una dintre cu
noscutele personalități ale forțe
lor de opoziție spaniole, avoca
tul Francisca Sauquillo. care a 
apărat numeroși militanți de 
stingă, cunoscutul regizor spa
niol Juan Antonio Bardem.

Pe de altă parte, muncitorii și 
funcționarii de la 90 de între
prinderi industriale din provin
cia spaniolă Biscaya au declarat 
grevă împotriva încălcărilor de 
către administrațiile respective 
a clauzelor contractelor colecti
ve. De asemenea, lucrătorii de 
la Compania națională de tele
foane din Madrid și-au întrerupt 
activitatea, exprimindu-și pro
testul față de refuzul adminis
trației companiei de a satisface 
revendicările lor privind îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și 
de trai. Paralel, continuă greva 
celor aproximativ 2 000 de mun
citori de la uzinele 
„Michelin", 
cu 52 de

La sediul Uniunii Tineretului 
Muncitor „Ho Și Min” din 
Hanoi a avut loc la 3 aprilie 
ceremonia predării ajutorului 
material, constînd din aparatu
ră, materiale didactice și in
strumentar medical, acordat de 
C.C. al U.T.C. din România or
ganizației de tineret din R. D. 
Vietnam.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român, Tudor Zamfira, a relevat 
bunele relații existente pe mul
tiple planuri între România și 
R. D. Vietnam, arătînd că ajuto
rul material acordat de Uniunea 
Tineretului Comunist constituie o 
expresie elocventă a sentimente
lor de caldă prietenie frățeas
că pe care le nutresc partidul, 
tineretul, întregul popor român 
față de poporul frate vietnamez.

in răspunsul său, primul se
cretar al C.C. al U.T.M. „Ho Și

Min", Vu Quang, a adresat sin
cere mulțumiri partidului, po
porului și tineretului român pen
tru ajutorul acordat și și-a • ex
primat convingerea că relațiile 
dintre cele două popoare, din
tre organizațiile de tineret din 
cele două țări se vor dezvolta 
și consolida continuul.

Sesiunea Comisiei

Economice și Sociale 

a O.N.U. pentru 

Asia și Pacific

BELGIA - Aspect din timpul unei recente manifestații desfășurata 
alarmante a costului vieții

Pak Cijan Hi duce o politică de reprimare 
a celor care se pronunță pentru 

restaurarea democrației 
in Coreea de Sud //

SCRISOARE ADRESATA PREȘEDINTELUI FORD DE CĂTRE UN GRUP 
DE SENATORI SI MEMBRI Al .........

DIN
CAMEREI REPREZENTANȚILOR
S.U.A.

la

a

Bruxelles împotriva creșterii

Deschiderea oficială 
campaniei electorale 

in Portugalia

îngrijorare față de

companiei 
declanșată în urmă 

zile.

creșterea
violenței în filmele și programele 
de televiziune prezentate în S.U.A.

CONCLUZIILE UNEI ANCHETE EFECTUATE 
DIN PENSYLVANIA

DE UNIVERSITATEA

Apelul lansat de președintele Angolei la

Opinia publică pro
gresistă din Statele 
Unite continuă să 
fie îngrijorată de 
cascada de violență 
pe care o revarsă 
zilnic programele de 
televiziune ale prin
cipalelor canale TV 
americane. Potrivit 
concluziilor unei an
chete efectuate de 
Universitatea din 
Pensylvania, în anul 
1975, s-a constatat o 
creștere a ponderii

actelor de violență 
în ansamblul filme
lor și programelor 
de televiziune din 
S.U.A. Filmele, pie
sele de teatru .și alte 
emisiuni 
pe ecrane 
țin scene 
asasinate.
turi și alte acte de 
violență reprezintă 
circa 54 la sută din 
totalul producțiilor 
de televiziune. Deo
sebit de îngrijorătoa-

prezentate 
care con- 
înfățișind 

jafuri, tor-

re sint tendințele de 
creștere a numărului 
scenelor de violență 
prezentate în cadrul 
emisiunilor 
copii — 
raportul 
ții din 
Filmele
care prezintă asasi
nate, jafuri și alte 
acte de violență re
prezintă 66 la sută 
din totalul emisiuni
lor pentru copii.

pentru 
se arată in 
Universită- 

Pensylvania. 
de animație

Un grup de 119 senatori și 
membri ai Camerei Reprezen
tanților au trimis președintelui 
Ford o scrisoare în legătură cu 
situația din Coreea de sud și eu 
relațiile dintre S.U.A. și Seul. 
Scrisoarea, dată publicității, po
trivit agenției U.P.I., de senato
rul Edward Kennedy și de Do
nald Fraser, membru al Camerei 
Reprezentanților, arată câ „poli
tica lui Pak Cijan Hi față de 
oponenții politici violează nu 
numai normele privind dreptu
rile omului, recunoscute pe plan 
internațional, dar ridică, toto
dată. întrebări grave in legătură 
cu sprijinul acordat de S.U.A. 
Coreei de Sud“.

..De peste două decenii și ju
mătate este greu să se poată 
constata respectarea democrației 
in Coreea de sud“ : a devenit, 
de asemenea, evident faptul că 
Pak Cijan Hi duce o politică de 
reprimare a celor care se pro
nunță pentru restaurarea demo
crației in Coreea de sud. Aid 
puterea militară este direct a- 
sociată cu controlul guverna
mental asupra populației, astfel 
incit — se arată ir. scrisoare — 
..numeroși americani și coreeni 
sint de părere că sprijinul mili-

• APROXIMATIV 15 00® 
MUNCITORI de Ia uzinele chi
mice din zona Romei au parti
cipat simbătă la o grevă de opt 
ore. revendicind asigurarea locu
rilor de muncă și ameliorarea 
condițiilor de viață. Au încetat, 
de asemenea, lucrul, temporar, 
membrii unor uniuni sindicale 
ale companiei de aviație civilă 
„Alitalia".

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• FONDUL MONETAR 
TF.RNAȚIONAL (F.M.I.) a 
nunțat că băncile centrale 
statelor membre au aprobat, cu 
majoritatea cerută, de peste 
la sută, modificarea 
cotelor-părți. Măsura, 
in reforma sistemului 
are ca efect sporirea 
cotelor-părți de la 29,2 la 39 mi
liarde dolari. In același timp, 
partea țărilor exportatoare de 
petrol crește de la 5 la 10 la 
sută, iar cea a țărilor industria
lizate scade corespunzător cu 5 
la sută. (Cota parte a celorlalte 
țări în curs de dezvoltare ră- 
mine neschimbată).

IN-
a- 

ale

85 
sistemului 

cuprinsă 
monetar, 
totalului

SPECTACOL ROMÂNESC 
LA WELLINGTON

DIN 
Zee- 

spec-

• LA OPERA 
WELLINGTON, Noua 
landă, a avut loc un 
tacol de gală al ansamblu
lui „Doina Bucureștiului" la 
care și-au dat concursul cîn- 
tărețul Nicolae Florei și ba
lerinii Cristina Saru și Ște
fan Bănică de la Opera ro
mână din București. La spec
tacol . au asistat președintele 
parlamentului, Sir Roy Emile 
Jack, membri ai .guvernului, 
parlamentari, șefi de misiuni 
diplomatice, personalități ale 
vieții publice neozeelandeze.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALA 
ISLAMICA

• ȘEDINȚA INAUGURALA a 
Conferinței internaționale isla
mice, ale cărei lucrări se desfă
șoară, începind de simbătă, în 
capitala britanică, a fost consa
crată in principal examinării 
relațiilor dintre țările islamice 
și statele occidentale. Conferința 
iși va continua activitatea pină 
la 14 aprilie. Cu ocazia conferin
ței, la Londra va avea loc Fes
tivalul lumii islamice, în cadrul 
căruia vor fi organizate expozi
ții, concerte, vizionări de filme 
produse de țările islamice și alte 
manifestări.

• PESTE 3 000 DE MUNCI
TORI din orașul belgian Anvers 
au organizat o grevă cerînd ga
rantarea dreptului la muncă și 
adoptarea de măsuri pentru 
combaterea șomajului. In pro
vincia Liege, relatează presa, 
alte cîteva mii de muncitori 
și-au exprimat, în cadrul unor 
demonsirații, protestul față de 
politica guvernului de a so
luționa dificultățile de ordin e- 
conomic pe seama oamenilor 
muncii, cerind adoptarea de

măsuri care să pună capăt șo
majului și asigurarea unor 
locuri garantate de muneâ.

• PREȘEDINTELE 
TIDITLUI LIBERAL 
PARAGUAY, Carlos 
Rufinelli, 
organism 
realegerii 
essner în 
statului —
Buenos Aires, agenția Pren- 
sa Latina.

Partidul Național Republi
can (Colorado), condus . de 
președintele Stroessner — a 
hotărit să promoveze un nou 
amendament constituțional, 
care să-i permită acestuia 
să rămînă în continuare în 
fruntea regimului, magistra
tură supremă pe care o de
ține de 21 de ani. Actuala 

■ Constituție a Paraguayului, 
promulgată în 1967 de chiar 
președintele Stroessner, in
terzice realegerea sa la con
ducerea țării.

PAR- 
DIN 

Levy 
acest 

opune
a anunțat că 
politic se 
lui Alfredo Stro- 
funcția. de șef al 

relatează, din

INUNDAȚII ÎN ECUADOR
• PLOI TORENȚIALE, 

cum și inundații provocate 
topirea zăpezilor au afectat grav 
regiunea de centru și de vest a 
Ecuadorului, cauzind pierderi de 
vieți omenești și mari daune 
materiale. Revărsarea riului Oi- 
lario. din provincia Guayas, in
temperiile din regiunile „Los 
Rios" și Manabi au lăsat fără a- 
dăpost mii de persoane. Primele 
date oficiale date publicității la 
Quito evaluează la peste 30 nu
mărul morților și la aproximativ 
40 milioane de dolari valoarea 
daunelor materiale.

• QREVA DECLANȘATĂ de 
cei 400 000 de conducători de ca
mioane și salariați de la antrepo
zite aparținind sindicatului a- 
merican „Teamsters" s-a inche
iat, in urma acordului intervenit 
in cadrul negocierilor angajate 
cu patronatul. Conținutul acor
dului n-a fost dezvăluit oficial, 
dar un lider sindical a precizat 
că revendicările greviștilor 
fost satisfăcute.

tar american trece cu vederea 
sau chiar contribuie la intensi
ficarea valului de represiuni".

Semnatarii scrisorii subliniază 
că le este din ce in ce mai greu 
să justifice in fața alegătorilor 
continuarea sprijinului militar 
acordat de S.U.A. Coreei de sud.

Duminică, in Portugalia, a 
fost deschisă oficial campa- 
".:a electorală in vederea a- 
legerilor legislative care ur
mează să aibă loc la 25 a- 
prilie.

Un comunicat oficial, dat 
publicității, in acest sens. Ia 
Lisabona, de Comisia națio
nală electorală, lansează un 
apel poporului portughez, 
precum și celor 14 forma
țiuni politice care au prezen
tat candidați, cerindu-le să 
pregătească viitoarele alegeri 
..in ordine, respect mutual și 
o atmosferă de înțelegere și 
Pace"._____________________ i

Președintele Republicii Populare Angola, Agostinho Neto, a 
lansat un apel radiodifuzat la unitate națională* în vederea re
construirii țării. Unitatea națiunii — a declarat șeful statului an
golez — reclamă ca toți patrioții să fie incluși în procesul de 
făurire a acesteia.

Este deosebit de important, a 
spus președintele Neto, 
grii. albii și metișii să 
integrați cu toții, fără 
tăți. in noua societate 
o construim". El a adăugat că 
Mișcarea Populară pentru Eli
berarea Angolei (M.P.L.A.) a a- 
doptat o atitudine de înțelege
re față de cei care au fost în
șelați în cursul ultimelor eve
nimente pe care le-a traversat 
țara și că acestora li se va re
cunoaște dreptul de a partici
pa la reconstrucția națională. 
Relevînd că mai există încă pe

■•te tma

„ca ne
poată fi 
dificul- 
pe care

rîvit dinspre Insula 
Goree, orașul Da
kar se prezintă pa
noramic. aievea u- 
nei hărți vii, in 
plină mișcare, ofe

rind imaginea unei așezări îm
pletind in perimetrul său pagini 
de istorie seculară, ziduri cre
nelate, amintind trecutul colo
nial. ecoul și mărturiile unor 
lupte seculare pentru indepen
dență și libertate, ca și ultime
le înnoiri, simbol al cuceririlor 
din anii de dezvoltare de sine- 
stătătoare. Pe o arie relativ re-

moriei. Oamenii harnici, veseli, 
ospito eri — vorbindu-ți cu sim
patie s respect despre România 
și poporul român — peisajul 
atrăgător dau contur unor sec
vențe si sentimente care-ți a- 
m -tesc cu plăcere despre Sene
gal.

Angoict din momentul dobin- 
dirii independentei intr-un efort 
amplu de lichidare a urmărilor 
îndelungatei dominații străine, 
poporul senegalez se străduiește 
in primul rind să pună capăt 
problemei pe care o ridică unila
teralitatea economico. Transfor-

LA DAKAR, PORȚI 
SPRE VIITOR

dusă, de la aeroportul Yoff 
aflat in plin proces de moderni
zare —, printre siluetele grațioa
se ale complexelor hoteliere din 
zona Diorama, o vechiului far 
din apropierea pavilioanelor Ex
poziției internaționale, intersec
tând bulevardele străjuite de ve
getația luxuriantă, spre căpită
nia portului și gara feroviară, 
una din cele moi vechi de pe 
continent, și mai departe, spre 
platformele industriale, deasupra 
cărora se inalță coloanele ar
gintii ale instalațiilor petrochi
mice, Dakor-ul acestor zile 
predomină peninsula Capul 
Verde — compunind o imagine 
care, sfidind parcă trecerea tim
pului, se fixează pe pelicula me-

mo rea țârii într-o. imensă plan
tație de arahide s-a efectuat in 
dauna culturilor alimentare de 
bază — meiul, orezul, maniocul, 
porumbul, pe care, in prezent, 
pentru asigurarea hranei popu
lației. Senegalul este nevoit să 
le importe. Pentru a reduce cit 
moi mult dependența de soarta 
acestui produs, a cărui preț 
fluctuant afectează numeroase 
proiecte de dezvoltare, planul 
economic și social, pe perioada 
1974—1977, prevede diversifica
rea culturilor agricole, atenua
rea dezechilibrului intre diferite 
regiuni ale țării afectate in spe
cial în ultimii ani de flagelul se
cetei care a cuprins întinse 
zone ale Sahelului. In paralel.

s-o trecut la valorificarea unor 
resurse minerale, au început sa 
apară mugurii tinerei industrii 
naționale senegaleze. Fabrici 
textile, de conserve, de ulei, 
hîrtie și ciment, combinate pe
trochimice, centrale 
ce îmbogățesc 
material al unui 
tărit să avanseze 
progresului. Recent, 
km de capitală a fost 
rată o „zonă industrială 
inițiată de guvern in 
creării unui nou pol de 
tare economică in 
deceniului viitor. Zona industria
lă are drept obiectiv exploata
rea materiilor prime din regiu
ne, apariția pe această bază a 
unor noi locuri de muncă și ob
ținerea unor produse semifinite, 
cu valoare superioară, destinate 
exportului. Se apreciază că în 
următorii 10 ani, în această re
giune, vor fi create 65 000 de 
noi locuri de muncă. în acest 
sens, s-au proiectat deja fabrici 
de confecții, de pneuri, un com
plex chimic etc.

ricolul unei «acțiuni interne, 
dușmanul cel mai periculos după 
imperialism, președintele Neto 
a spus : „Trebuie să neutrali
zăm in mod inflexibil orice idee 
lansată împotriva liniei și pro
gramului mișcării noastre".

Subliniind importanța istorică 
a datei de 27 martie, cînd a fost 
realizată retragerea totală a tru
pelor sud-africane de pe teri
toriul angolez, Agostiflho Neto 
a relevat că acest eveniment a 
demonstrat capacitatea poporu
lui angolez de a-și apăra țara. 
Președintele Neto a arătat, în 
încheiere, că pentru realizarea 
puterii poporului în Angola este 
necesară, în același timp, o so
lidă bază economică. „Trebuie să 
reorganizăm toate mijloacele de 
producție intr-un asemenea mod 
care să garanteze maselor mun
citoare baza economică 
poate asigura 
efectivă".

ce le
pacea și puterea
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ARKANSAS, MI- 
OKLAHOMA au 

de președintele

• STATELE 
SSISSIPPI ȘI 
fost decretate, 
Ford, regiuni calamitate, ca ur
mare a puternicului uragan care 
s-a abătut asupra acestora la 26 
martie, provocind daune mate
riale considerabile. Hotărirea o- 
feră autorităților din cele trei 
state dreptul de a obține din 
partea guvernului federal ame
rican ajutoare pentru înlăturarea 
pagubelor pricinuite de această 
calamitate.

La Bankok s-au incheiat 
lucrările celei de-a 32-a se
siuni a Comisiei Economice 
?i Sociale a O.N.U. pentru 
Asia și Pacific (E.S.C.A.P.), 
care a dezbătut o serie de 
'Chestiuni privitoare la dez
voltarea în mediul rural și 
alte probleme economice și 
sociale privind statele din 
sonă. La actuala sesiune au 
participat reprezentanți din 
31 de țări asociate la 
E.S.C.A.P., precum și obser
vatori din 13 țări situate în 

din 
in- 
In- 

al 
mi-

alte zone ale lumii și 
partea unor organisme 
ternaționale specializate, 
tr-un raport preliminar 
sesiunii se arăta că 415 
lioane de locuitori' din aceas
tă' regiune, dintre care 355 
din mediul rural, trăiesc in 
condiții deosebit de grele.

în cuvintările lor. mulți 
participanți au subliniat ca 
prevederile „Declarației" și 
„Programului de acțiune", a- 
doptate la cea de-a Vl-a se-: 
siune specială a O.N.U., 
trebuie înfăptuite de statele 
din zonă pentru a contribui 
la edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, 
bazată pe egalitate și avan
taj reciproc. Reprezentantul 
Pakistanului a subliniat că 
actuala tendință din relațiile 
Economice internaționale, 
face extrem de dificilă apli
carea programelor economi
ce de către țările în curs de 
dezvoltare și a cerut iniție
rea de acțiuni concrete pen
tru realizarea unor tipuri de 
relații economice noi. între 
state. în același spirit s-au 
pronunțat și reprezentanții 
.Tailandei, Filipinelor, Ban
gladeshului, Republicii Ști 
Lanka și ai altor state parti
cipante care au făcut, toto
dată, un apel pentru strîn- 
gerea cooperării dintre țări
le în curs de dezvoltare. De 
asemenea, a fost subliniată 
importanța utilizării resurse
lor naționale în scopul dez
voltării economice a proprii
lor țâri și s-a insistat asupra 
fixării unor priorități precise 
în legătură cu dezvoltarea 
din mediul rural.

DEZVOLTAREA SCOLII
n procesul de in- 
dustriaiizare un rol

I aparte vor avea <n- 
I stalațiile petrochi-
II mice de la Cayar, 

ce vor intra par
țial in producție chiar în cursul 
acestui an. Complexul cuprinde 
o rafinărie de țiței, cu o capaci
tate anuală de 2,5 milioane 
tone, va dispune de un port mi
neralier — pentru petrol și fos
fați, ce vor proveni 
mină deschisă in 
rea noului obiectiv 
Alte instalații vor produce zilnic 
sute de tone de amoniac și u- 
ree. necesare obținerii îngrășă
mintelor ce vor ridica, de la an 
la On, randamentele producției 
agricole.

Sint proiecte și preocupări 
care izvorăsc din dorința unui 
popor mindru de trecutul și cul
tura sa, de a-și făuri o viață mai 
bună. Cine vizitează Senegalul, 
poposind intre zidurile muzeului 
din Goree, la cheiurile animate 
ale portului, in spațiile de stu
diu și muncă ale orășelului unf- 
versitar, iși întregește imaginea 
cu acele valențe care dau sub
stanță încrederii, viitorului.

SUPERIOARE IN MEXIC

de la o 
apropie- 

industrial.

în
-iută 
sint 
ani sau 
Procentajul se 
mări odată cu rit
mul creșterii popu
lației. de la 53 mi
lioane, la aproxima
tiv 96 milioane in 
1990. In aceste îm
prejurări se remarcă 
o creștere continuă a 
numărului tinerilor 
ce se îndreaptă spre 
învățămintul supe
rior. Actualmente, 
247 600 studenți în
vață în cele 38 cen
tre universitare 
țării, 
cele 
tante 
versidad
Autonoma de Mexi
co", 
cu 
„Universidad 
Guadalajara" 
dată în 1792, 
ventată de 
studenți, „Universi
dad de Nuevo Leon" 
cu 8 360 studenți și 
„Universidad Ibero- 
amerieana" eu 5 000 
studenți. In ultimii 
ani s-au depus e- 
forturi susținute pen- 

dezaglomerarea

prezent, 46 la 
dintre mexicani 
in virstă de 15 

mai puțin, 
va

dintre 
mai 
sînt :

ale 
care 

impor- 
„Uni- 

Nacional

fondată in 1551,
110 000 studenți, 

de 
fon- 

free- 
15 150
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PROGRAMUL I
(orele 15.45:

15,30;

11.45:

(orele 
18.30;

DE
11.30:

ROZ
15,45

14.45; 16.45:

PENTRU MAI TIR- 
Noi (orele 9; 11,15; 
20.15).

CU FLORI 
(orele 9.15; 
20.30).

(orele 
17.15: 204.5); Fe
ll.45; 14.30: 17,15: 
(orele 9: 12: 16; 

(orele 3.30 ; 11.15 ;

florilor: 
18: 20).
LUI MAGEL- 

(orele 15,30;

16.00 — Teleșcoală; 16,30 
siune în limba maghiară 
Contemporanele noastre : 
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal;
20,00 — Colocvii contemporane, 
întrebări șl răspunsuri; 20,30 —
Un disc pe 625 de linii; 21,00 — 
Unde se aplică proiectul dv. de 
diplomă ?; 21,20 — Roman foile-

CEI TREI MUȘCHETARI: Mun
ca (orele 15,45: 18: 20).

PREMIUL: Rahova (orele 16; 18; 
20).

DRAGOSTE ȘI MOARTE î Fla
căra (orele 15.30: 18; 20).

SINGURĂTATEA ------
Vitan (orele 15.30;

ÎNTOARCEREA
LAN: Progresul
17,30; 19,30).

ț

î

I 
î

IJ

ț
i

• O PUTERNICA EPIDEMIE DE GRIPĂ s-a declanșat în lan
dul vest-german Saxonia Inferioară. Pină în prezent au fost în
registrate trei decese provocate de acest virus gripal. • CONTRA
BANDĂ CU FOSILE DE DINOZAURI. Autoritățile malgașe au 
confiscat la Tananarive o încărcătură în greutate de o tonă, cu- 
prinzînd fosile de dinozauri, care urmau să fie scoase ilegal din 
țară. Conform legilor malgașe. fosilele respective aparțin patri
moniului național. • UN TRACTOR DE 12 CAI PUTERE. între
prinderea de mașini agricole din districtul Funing al provinciei 
Hopei (R.P. Chineză) a produs recent prototipul unui tractor de 12 
cai putere, cu șenile pentru zonele deluroase și accidentate. Mic 
dar suficient de puternic, de o construcție simplă, acest trac
tor poate avea utilizări multiple. El poate ara parcele dintre cele 
mai mici, poate sluji drept buldozer pentru nivelarea terenurilor 
și. de asemenea, motorul său poate acționa mașinile de treierat. 
Pe de altă parte, tractorul poate fi dotat cu roți care îl fac utili
zabil în transporturile rutiere. Trecînd cu succes probele practi
ce. noul tractor urmează să intre curînd în producția de serie. • 
OPERAȚIUNE SPECIALA. Poliția olandeză a confiscat în orașul 
Rotterdam circa 600 kg de hașiș și 3 kg heroină, cu prilejul unei 
operațiuni lansate de brigăzile’ speciale pentru combaterea tra
ficului cu stupefiante. Narcoticele sînt evaluate la 1,5 milioane 
guldeni. Mai multe persoane implicate au fost arestate. » UN 
PUTERNIC INCENDIU a mistuit o serie de instalații ale firmei 
italiene constructoare de automobile ,,Fiat“. Pagubele sînt eva
luate la cîteva sute de mii de dolari. • PREMIILE „CESAR“. La 
Palatul Congreselor din Paris a avut loc, simbătă seara, ceremo
nia decernării premiilor Cesar, echivalentul francez al Oscarului 
american. Au fost distribuite, în total, 14 ..Cesar-uri“ — statuete 
stilizate, opere ale sculptorului Cesar. Printre acestea, se nu- • 
mără premiul pentru cea mai bună interpretare feminină, de
cernat cunoscutei actrițe Romy Schneider, pentru rolul din fil
mul „Important e să iubești*. Premiul pentru cea mai bună in
terpretare masculină i-a revenit lui Philippe Noiret, pentru ro
lul său din „Vechea pușcă*, producție care a primit, de altfel, 
și Cesar pentru cel mai bun film al anului. De asemenea, fil
mul regizorului italian Dino Risi ,.Parfumul unei femei" a pri
mit Cesarul pentru cel mai bun film străin.

LUNI. 5 APRILIE 1976
OPERAȚIUNEA MONSTRUL: 

— Gala filmului românesc — Sca
la (ora 20) ; Favorit (orele 11.30 ; 
13.45: 16; 13.15 : 20.30).

FRAȚI DF. CRUCE: Scala (ore
le 9.30 : 11.30) ; Excelsior (orele 9 ; 
11.15; 13.30; 16: 18.15 : 20.30); Mo
dern (orele 9: 1145: 13.30: 16: 18.15: 
20.30). Festival (orele 9 ; 11.15 ; 
13.30 : 16).

PASĂRI DE PRADĂ: Sala Pa
latului (orele 17.30 : 20.15): Bucu
rești (orele 8,45; 10 45: 12.45; 14.45: 
16,45; 19; 21); Luceafărul (orele 
9: 11; 13: 15; 17: 19: 21).

VlNĂTORUL DIN TAIGA: Lu
mina (orele 9; 12; 16: 19).

ACOLO UNDE PRIMĂVARA 
VINE TÎRZIU: Festival 
18.15 ; 20.15).

TOM ȘI JERRY : Capitol 
9.15; 11; 12,45; " “ ------
20.15).

ILUSTRATE
ClMP: Central
13.45; 16; 18.15:

ZORRO: Victoria (orele 9;
14.30: 17.15: 20): Buzești (orele 9; 
12: 16: 19,15); Arta (orele 11.45; 
14.30; 17,15; 20).

sălilor de curs și a 
laboratoarelor, o 
tenție deosebită 
cordîndu-se, în acest 
sens, construcțiilor 
universitare. Astăzi, 
Universitatea din 
Ciudad de Mexico, 
cea mai veche a 
„noii lumi", este, de 
fapt, un oraș uni
versitar considerat a 
fi unul din cele mai 
mari din lume. 157 
de arhitecți mexi
cani s-au întrecut 
proieclind și con
struind, pe un teren 
din amestec de nisip 
și lavă, în decurs 
de numai doi-troi 
ani, unul dintre cele 
mai moderne, origi
nale și funcționale 
complexe universi
tare. 110 000 studenți 
populează construc
ții de tot felul. Clă
dirile nu seamă
nă una cu alta, 
sint construite in 
stiluri diferite, cu 
ornamentații varia
te : picturile mu
rale, mozaicurile 
tratează subiecte de 
mitologie aztecă, in- 
făți.șind obiceiurile 
indienilor. Biblio
teca universitară, de

a- 
a-

14 etaje, a fost în
zestrată cu 3 milioa
ne volume, fiind un 
adevărat „palat al 
cărții". 6,4 milioane 
dolari au fost desti
nați, îneepînd din 
1969, finanțării dez
voltării sistemului de 
învățămînt tehnic, a- 
chiziționării de apa
ratură și utilaj pen
tru dotarea labora
toarelor institutelor 
de învățămint teh
nic din Mexic. Un 
accent tot mai mare 
se pune pe moderni
zarea programelor de 
învățămînt ca și pe 
necesitatea ca stu
denții să fie mai mult 
legați de activitatea 
practică, pentru a 
putea aplica concret 
cele studiate. în a- 
cest scop 
condiții 
studenții 
soare, în 
activitate
tă în cadrul servi
ciilor publice, fabri
cilor, atelierelor, etc. 
pentru pregătirea vi
itorilor specialiști po
trivit intereselor dez
voltării țării.

s-au creat 
pentru ca 
să desfă- 

paralel, o 
perinanen-

D. T.

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Miorița (orele 9: 11.13: 13.30; 15.45; 
18; 20):, Flamura (orele 9; 11.15; 
13.30; 15.45: 18: 20).

TREI SCRISORI SECRETE: Doi
na (ora 20.15 — program de dese
ne animate — orele 9.30 ; 11.15). 
Filmul din vacanță (orele 13 : 15 ; 
17.45).

DARLING LILI: Patria
9: 11.45: 14.30: 
roviar (orele 9;
20); Melodia 
19.15) : Gloria 
14: 17: 19.45).

UN ZÎMBET 
ZIU: Timpuri 
13.30; 15.45; 18:

MR. MAJESTYK: Grivița (orele 
9: 11.15; 13 30: 15.45: 18: 20.15);
Volga (orele 9: 11.15; 13.30; 15.45; 
18: 20.15).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Giulești (orele 15.30; 17.45; 20); 
Dacia (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18: 20.15).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Moșilor (orele 15.30: 18: 20.15); 
Bucegi (orele 15.45: 18: 20.15).

DINCOLO. DE POD: Unirea (O- 
rele 16; 18; 20).

UN CINTEC PE BROADWAY 1 
Lira (orele 15.30; 19).

CERUL E CU NOI: Drumul 
Sării (orele 15,30: 18; 20.15).

MARELE GATSBY : Cotroceni 
(orele 10: 12,30; 15,30; 19).

SOACRA; Pacea (orele 16; 18; 
20).

EU ȘI DRAGELE MELE MĂ- 
TUȘI: Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

COMOARA RECHINILOR: Au
rora (orele 9; 11,15: 13.30; 15,45;
18: 20.15).

ZGOMOTUL MOTORULUI t
Cringasi (ora 17).

MIHĂI VITEAZUL: Floreasca 
(orele 15,30: 19).

ARBORELE CU FRUNZE 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
13: 20.15).

PATIMA: Viitorul (orele
18; 20.15).

ZIUA DELFINULUI: Popular 
(ora 15.30).

UN TAR AN PE BICICLETĂ: 
Popular (orele 18; 20.15).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU: Cosmos (orele 15.30; 18;
20.15) .

ton: Forsyte Saga. Episodul XVj 
De închiriat; 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

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-cdregra- 
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
trescu; 21.35 - Telex; 21,40 — A 
milita pentru nou...; 22,00 — Arii 
și scene din opere.

Teatrul „Lucia Sturdzâ 
landra" (Schitu Măgureanu): 
FERMA — 19,30; Teatrul „A. Da- 
villa" — Pitești (la Teatrul Mici: 
ARMISTIȚIU CU DIAVOLUL — 
ora 19,30; Teatrul Țăndărică (Sala 
Victoria): ILEANA SÎNZIăNA — 
ora 17: (Sala Academia): RAI ȘI 
NĂTĂRĂI — ora 17;
I.A.T.C.: JOCUL DE-A
ȚA — ora 19,30.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA 7 București Piața „Scinteii" Tel: 17 60 10, 17 80 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi fi instituții — Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scinteii*. 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM - Serviciul export-import presă. Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B. 200J telex 011326, București. 40 362

Studioul
VACAN-


