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PTE SEEESlE SE uEBSEdESE

Comuniștii nu se deosebesc de ceilalți oameni ai muncii decit

Emblema întreprinderii „Tricodava" efin Capitală este binecunoscută nu numai la noi in țară. In sec
ția tricotaje, noile produse sint gata pentru a fi expediate beneficiarilor interni și externi

Civilizația socialists și comunistă se fău
rește de oameni, pentru oameni. Fău
rim monumente mai trainice decit bron

zul, cetăți ale industriei moderne, ale științei 
șl culturii, construim trainic și durabil con- 
știenți că o facem pentru noi și pentru ge
nerațiile ce vor veni. In primele rinduri ale epo
peii făuririi noii civilizații sînt comuniștii, cel 
mai buni fii ai poporului, oameni care nu se 
tem de greutăți, conștienți de moștenirea de 
preț a îndelungatei lupte a poporului, de 
mesajul tradițiilor revoluționare ce străbatea 
un fir roșu istoria noastră.’

Comuniștii, înalte modele de patriotism 
pentru tinerele generații, știu că prețul vic
toriei este munca neobosită, renunțarea la 
mărunte satisfacții, spiritul de răspundere și 
de sacrificiu fiindcă „activitatea de revoluțio
nar, de comunist — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU - cere un asemenea spirit. Nu
mai prin aceasta se deosebesc pînă la urmă, 
comuniștii, revoluționarii, de 
(eni I"

Abnegația,' eroismul, spiritul 
cu care s-a muncit Ia marile 
la Trănsfăgărășan, ca și înalta conștiință 
muncitorească din care izvorăsc toate fap
tele cu care ne mîndrim pentru că stau la 
temelia tuturor realizărilor noastre constituie 
un adevărat tezaur. In el sint adunate trăsă
turile comunistului de omenie, ale acelui om 
care făurește societatea socialistă multilate
ral dezvoltată aplicînd în viață mărețul Program 
al partidului. In acest proces de muncă 
șl luptă se făurește conștiința de revoluționar, 
de exponent al celor mai înaintate aspirații 
ale poporului pe ccfre comuniștii j-au anga
jat să le împlinească antrenind la aceasta, 
prin propriul lor exemplu, energia întregii 
națiuni.

ceilalți cetâ-

de sacrificiu 
hidrocentrale,

prin faptul că înțeleg mai bine problemele dezvoltării economico- 
soclale, se bazează pe cunoașterea științifică a legităților generale 
ale evoluției societății omenești. Pornind de la aceasta, ei iși asumă 
răspunderea in fața poporului de a acționa pentru unirea tuturor 
forțelor in vederea progresului economico-social al patriei. Animați 
permanent de spirit de răspundere, de sacrificiu 
nu trebuie
de a-și servi patria, de a servi

, ei nu doresc 
un fel de alt privilegiu decit acela 
poporul, socialismul și comunismul

NICOLAE CEAUȘESCU

ACȚIUNI
TINEREȘTI

In îndeplinirea programului de creștere 
a productivității muncii, uteciștii de la I.M.M.U.M. 

Baia Mare se afirmă prin

f

• DREPTUL LA MINDRIE Șl DEMNITATE
De ce să fiu ipocrit : răsuflu ușurat cînd am „gătat" treaba 

dar nu fiindcă am scăpat de ea, ci fiindcă am dus-o cu bine 
pînă la capăt și atunci scot pixul și 
muncit pe ziua de „astăzi" și scriu 
„mîine".

tai cu bucurie ce am 
citeț sarcinile zilei de

• MARI OAMENI MARI EROI LITERARI
Toate literaturile lumii au ca piloni, ca puncte de sprijin 

de -la Homer pînă în zțl.e-le noas.tre, mari eroi, personalități 
de excepție, oameni care au anticipat viitorul, au fost ani
mați de înalte aspirații ale credinței în om, în biruința lui. 
Cum s-ar putea lipsi literatura noastră, crescută din realită
țile unei lumi- conștient revoluționare, de asemenea eroi ?

• „FAR-A PLACA DE PROTECȚIE..."
Codul vieții și muncii comuniștilor ne cere să fim perma

nent exemplu personal. Eu știu ce este acela exemplu per
sonal. Am întîlnit în viață comuniști care m-au modelat, la 
care mă uitam cu invidie și respect, năzuiam să ajung ca 
ei cîndva.
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Bălan Ionel — cazangiu. Tă- 
taru Stelian. Eugen Mărăcine și 
Nicolae Mircea — lăcătuși. 
Gheorghe Oprea — frezor. Iată 
numai citeva nume dintre mul
tele care ar putea sta intr-un 
meritat panou de onoare al ti
nerilor fruntași în producție. 
Aici, la întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie" din Ca
pitală — locul de unde, am re
ținut aceste nume — în primele 
trei luni ale anului uteciștii 
și-au adus o contribuție sub
stanțială la depășirea produc
ției globale cu 3 227 000 lei.

Aprilie a fost declarată o lună 
a săptăminilor record. Consem
năm că în săptămîna ce a tre
cut, brigada de producție de la 
turnătorie a realizat un număr 
de 50 de piese peste plan, iar 
cea din sectorul sculărie-auto- 
utilare 35 de SDV-uri. în 
cinstea celei de a 55-a ani
versări a creării partidului și a 
zilei de 1 Mai. uteciștii din co
misia de creație tehnico-științi- 
fică s-au angajat să devanseze 
lucrările de proiectare a unei 
prese de mare capacitate ne
cesară la ambutisarea cazanelor 
de sinteză și recipienților.

MIHAI BOCAI

Ultimul transformator- 
hloc expediat la Rogojelu

întreprinderea „Electroputere"- 
Craiova a expediat al patrulea 

" și ultimul transformator-bloc 
de 400 M.V.A. — destinat echi
pării termocentralei Rogojelu.

Proiectat de către 'specialiști 
ai institutului din cadrul Cen
tralei industriale de mașini și 
aparataje electrice, transforma
torul, care la omologare a pri
mit calificativul foarte bine, se 
numără printre cele mai mari 
produse electrotehnice realizate 
pînă acum în țara noastră.

Pe toată durata zilei

MUNCA NEÎNTRERUPT!, PREZENȚA MASIV
LA EFECTUAREA

LUCRĂRILOR AGRICOLE
• Se impune încheierea grabnică a semănatului sfeclei de zahăr ♦ Obiec-

tiv prioritar: pregătirea terenurilor pentru culturile din epoca a doua 9 Efort

exemplar pe șantierele muncii patriotice O A început plantarea cartofilor

• CLUJ
Și in unitățile agricole din 

județul Cluj campania agricolă 
de primăvară se desfășoară din 
plin, cu intensitate sporită. Ast
fel, în timp ce în consiliile 
intercooperatiste din Huedin, 
Taga, Dej, Mica, Săndulești 
mecanizatorii pregătesc terenul 
în vederea însămînțării cultu
rilor din prima epocă, unitățile 
agricole aparținînd consiliului 
intercooperatist din Cîmpia Tur- 
zii au început semănatul sfe
clei de zahăr și plantelor furaje
re, al legumelor și cartofilor. 
Pînă acum, datorită folosirii 
timpului bun de lucru s-a reu
șit să se însămînțeze peste 200 
hectare cu sfeclă de zahăr, a- 
proape 40 
me și 50 
Totodată, 
de grăpat 
tuat deja 
din cele peste 4 000 planificate. 
Așa, de pildă, în C.A.P. 6 Mar
tie din Cîmpia Turzii s-a tre
cut la semănatul sfeclei de za
hăr, înscriindu-se zilnic în fișa 
de lucru între 18—20 hectare. 
Succesul se datorește în e- 
gală măsură și lui Liviu Cris- 
tea, Gh. Sabău, Simion Rusu, 
Dănilă Florea care s-au îngri
jit ca fiecare palmă de pămînt 
să fie mărunțită, nivelată, într-un 
cuvînt, pregătită. Ca urmare a 
ritmului de lucru impus, ulti
mele hectare din cele 115 vor 
fi insămințate în aceste zile.

de hectare cu legu-. 
hectare cu

se continuă acțiunea 
ogoare care s-a efec- 
pe 1 500 de hectare

cartofi.

Alături de ei, în grădina de le
gume, tînărul mecanizator loan 
Fodor urgentează plantatul ce
pei pe cele 10 hectare prevă
zute. Urmează a se planta alte 
suprafețe cu tomate, ardei, vi
nete și cele 28 hectare cu car
tofi. La încheierea grabnică a 
acestor lucrări, un aport sub
stanțial trebuie să aibă și 
membrii cooperatori. Dar, din 
discuțiile avute cu șeful secției 
de mecanizare, tovarășul Gh. 
Nagy, a reieșit că dacă meca
nizatorii încep lucrul la ora 6 
dimineața, membrii cooperatori 
nu fac același lucru. Conduce
rea cooperativei agricole va 
trebui de aceea să ia 
urgente 
gramului 
torilor cu 
canizare.

La C.A.P. Luncani, după în
cheierea Insămințării borceagu- 
lui pe suprafața de 65 ha s-a 
trecut la semănatul sfeclei de 

, zahăr. Cei 10 mecanizatori din
tre care amintim pe Emil 
Socaci, Alexandru Vereș, Petru 
Puia, Gheorghe Baltag, Nicolae 
Bartoș, loan Duca, Laurențiu 
Nemeth, asigură un flux conti
nuu acestei lucrări. Concomi
tent cu efectuarea insămințării 
sfeclei de zahăr, o mare parte 
din mecanizatori au trecut la 
pregătirea terenului în vederea 
insămințării celor 377 hectare 
cu porumb.

agricole 
măsuri 

pentru corelarea pro- 
de muncă al coopera- 
cel al unității de me-

OVIDIU MARIAN

9 TIMIȘ
în județul Timiș rezolvarea 

operativă a problemelor privind 
sporirea ritmului lucrărilor con
centrează atenția lucrătorilor de 
pe ogoare. Președintele Asocia
ției intercooperatiste Gottlob, 
tovarășul Ernest Bazman, ne 
prezintă sinteza realizărilor la 
zi. Din totalul de 1 704 hectare, 
cit reprezintă însămînțările din 
epoca I, s-au executat 450. 
Prioritară pe agenda de lucru, 
sfecla de zahăr se va însămîn- 
ța integral încă în aceste 
zile, ea adăugîndu-se astfel cul
turilor deja aflate sub brazdă 
cum ar fi cartofii extratimpu- 
rii, usturoiul și rădăcinoasele. 
Cele 70 de discuri, cite lucrea
ză zilnic cu o viteză medie de 
600—700 hectare, asigură în 
cel mult două săptămîni pregă
tirea terenurilor pentru cultu
rile din epoca a doua.

Despre hărnicia tinerilor me
canizatori ne vorbește secreta
rul organizației U.T.C. Viorel 
Sînă. Cu ei am făcut cunoștin
ță în cîmp. Aproape toți sînt 
integrați în echipe mixte îm
părțind astfel responsabilitatea 
producțiilor cu membrii coo
peratori. Pe Petru Rancov și 
Pavel Boboiciov l-am găsit la 
semănatul sfeclei pe tarlalele 
C.A.P. Dudeștii-Vechi. Despre 
Petre Chevereșan și Ilie Ilcău

ION DANCEA
(Continuare in pag. a ll-a)

cinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice".

— Față de anul trecut, planul 
pe uzină prevede o creștere a 
productivității cu 12,3 la sută — 
ne. informează tovarășul ing. 
Girip Manea, directorul între
prinderii — și putem spune că 
acest spor se va obține mai ales 
printr-o mii chibzuită organi
zare și ,prin ridicarea calificării 
muncitorilor, iar contribuția or
ganizației U.T.C. este deosebit 
de valoroasă. La toate chemările 
noastre tinerii răspupd cu soli
citudine, cu inițiative și acțiuni 
proprii.

— ,Ce s-a întreprins pînă 
acum ?

Ne răspunde la această în
trebare tovărășii1! inginer Fraii- 
cisc Pop din serviciul Organi
zării producției și a muncii.

— Accentul principal a fost 
pus pe introducerea tehnicii noi 
și îmbunătățirea celei existente. 
Numai prin dotarea depozitelor 
de materiale cu mijloace meca
nice de manipulare a laminate
lor și pieselor turnate s-au eco
nomisit 11 posturi care au fost 
transferate în producție, 
prin mijloace proprii a

ROMULUS
(Continuare în pag. a

Pentru reorganizarea produc
ției în secțiile de lăcăttișerie 
erau necesare citeva bancuri de 
lucru și alt mobilier industrial. 
Capacitatea întreprinderii însă 
era și așa depășită și nu se gă
sea posibilitatea realizării lor la 
timpul potrivit. Organizația 
U.T.C. s-a angajat să preia in 
execuția sa această comandă. 
Uteciștii au rămas de citeva ori 
peste program în ateliere și în 
mai puțin de o lună mobilierul 
a fost predat celor ce îl coman
daseră. Constatindu-se o mare 
pierdere de aer comprimat pe 
rețeaua uzinei, s-a hotărît re- 
proiectarea și înlocuirea ei, dar 
apărea din nou aceeași întreba
re : cine să execute aceste lu
crări ? S-ă 'apelat iarăși la tineri 
și secretarul comitetului U.T.C. 
pe uzină, tovarășul Ion Giurgiu, 
s-a angajat în comitetul oame
nilor muncii că o vor face er. 
S-a oferit s-o proiecteze ingine
rul loan Hernest și tot el su
praveghează și acordă asistența 
tehnică necesară tinerilor de la 
mohtaj, care deja au început 
execuția rețelei. Citeva 
prinderi miniere solicită de ur
gență un număr de 40 de ali
mentatoare vibrante. Uzina nu 
le poate refuza, dar nici n-are 
posibilitatea să le facă curînd. 
Sînt comenzi în afara planului, 
dar presante pentru producția 
unităților respective. Cu o exem
plară conștiință muncitorească, 
cu deplin discernămînt profesio
nal uteciștii mai fac un efort.

Numai în acest trimestru, ti
nerii de la I.M.M.U.M. Baia 
Mare s-au angajat să efectueze 
în cadrul acțiunii de autoutilare 
lucrări în valoare de cîteva sute 
de mii de lei. Ele se înscriu în 
amplul program de măsuri teh- 
nico-organizatorice privind spo
rirea productivității muncii prin- 
tr-o exemplară organizare a pro
ducției, dar și în angajamentele 
lor in întrecerea „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin-

între-
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(Plenara Comitetului 
județean Suceava 

al U.T.C.)

EXIGENȚELOR 
CINCINALULUI

REVOLUȚIEI 

TEHNICO-

CÎNTECELE.."

Campania de semănat concentrează in aceste zile întreaga capacitate a stațiunilor de mecanizare a 
agriculturii. Vremea favorabilă care cuprinde toată țara trebuie folosită din plin pentru realizarea rit
mică a suprafețelor planificate a fi insămințate cu floarea-soareiui in partea de sud a țării și cu sfeclă 
de zahăr in județele nordice. In imagine, la cooperativa agricolă Sărățeni, județul Ialomița, organiza

rea bună a muncii asigură declanșarea semănatului incă de la primele ore ale dimineții.

Foto : GHEORGHE CUCU

Minitehnicus, păstrîndu-și 
prospețimea, ineditul și forța de 
atracție magnetică nu mai este 
de mult o acțiune ieșită din co
mun. Cu 6—7 ani în urmă micii 
meșteri mari, seduși de acest 
concurs, puteau fi numărați pe 
degete. Acum, acțiunea, nu mai 
este a cîtorva. Ci o competiție 
de îndemînare, inteligență, in
ventivitate și pasiune a citorva 
zeci de mii. Devine din ce in ce 
mai dificil de hotărît cine să fie 
cîștigătorii trofeelor. Semn bun, 
foarte bun, „jocul" de-a tehni
ca începînd foarte de timpuriu, 
din clasa a II-a — între altele 
fie spus, acesta fiind un joc 
foarte serios și captivant totoda
tă. E în spiritul epocii noastre. 
A IlI-a Conferință națională a

3 3

• Cercurile tehnico-aplicative și științifice atrag In activitate 
1 055 090 pionieri și școlari • Crește ponderea cercurilor tehnico- 
aplicative, acestea totalizînd aproape 900 000 pionieri • Copiii din 
mediul rural introduși cu curaj în circuitul mișcării tehnico-crea- 
toare prin cele 3 754 microcooperative agricole și 21161 cercuri 
• Mai mult interes pentru extinderea cercurilor pionierești care ac
tivează in unități industriale, I.A.S., C.A.P., I.M.A. • Evoluția ac
tivității tehnico-științifice a elevilor, pionierilor și școlarilor gîndită 
in perspectiva direcțiilor cincinalului revoluției tehnico-științifice.

organjzației pionierilor a adop
tat hotărîri privind consolida
rea, în organizațiile copiilor, a 
unui spirit de lucru care să re
unească toate componentele e- 
ducației revoluționare. Or, a 
începe să fii revoluționar de la 
această vîrstă fragedă, presu
pune șă-ți iubești țara, dovedind

rîvnă la învățătură și In 
muncă, precum și o puternică 
atracție pentru nou, pentru 
inovație.

Citim un raport statistic alcă
tuit nu de multă vreme 
către C.N.O.P. cu privire 
cercurile tehnico-aplicative 
xistente și ni se dezvăluie o rea-

de 
la 
e-

ALE ACTIVITĂȚII DE 

ORGANIZAȚIE
(Plenara Comitetului 

județean Alba al U.T.C.)

3
litate evidentă : în organizația 
pionierilor se cristalizează o 
concepție și forme corespunză
toare privind realizarea acelei 
laturi a educației, care presu
pune interesul pentru nou, pen
tru inovație ; există chiar și o 
bază materială pusă la îndemîna 
copiilor. Nu e cazul să facem 
multă statistică în acest sens. 
Din ordinea priorităților stabili
te se desprinde necesitatea cu
prinderii în număr mai mare a 
copiilor în aceste activități.

Treizeci la sută reprezentînd 
cuprinderea actuală a pionieri
lor și școlarilor în cercuri teh
nico-aplicative și științifice, în

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a ll-a)

— Creația folclorică care 
mi-o fost dat s-o ascult aci 
la noi. in Apuseni, o fost 
pentru mine cea mai mare 
plăcere ! Ș-așa-i că de la noi 
pină la Miorița și de la Mio
rița pînă Ia noi îi drumul 
stelelor, da pentru cei ce 
compun drumul acesta-i mai 
aproape. Io am compus des
tui de puțin. Cam treizeci de 
cintece pentru coruri. Le las 
toate moștenire satului meu. 
Aceasta-i marea mea satis
facții sufletească.

Cuvinte sincere. Simple. Mi 
Ie spune un om pe care l-am 
cunoscut nu demult în „Apu
senii cei de piatră / Care nu 
mor niciodată", ca să folosesc 
exact cuvintele lui Rada Jur- 
că, ce are 70 de ani și tră
iește pe Valea Crisului Alb, 
Ia Rădești-AImaș. Adică la 
„Bodești, c-așa i-a spus sa
tului după o formațiune tri
bală ce stătea pe dealul Bu- 
dini eu veacuri în urmă" și 
bătrînui îmi arată un deal 
„de unde am scos ceramică 
dacică aflătoare amu la Mu
zeul de istorie din Cluj pusă 
de Daicoviciu cu care eram 
bun cunoscut, că eu m-am 
ocupat și mă mai ocup și- 
acuma eu istoria, cu muzica 
și bun înțeles mai înainte cu 
munca cimpultii ca doară-s 
țăran". Și Rada Jurca scoate 
dintr-un sertar citeva cioburi 
de ceramică dacică găsită pe 
dealul Budini, apoi mă in
vită „acolo unde fac vara să
pături cu profesorul de isto
rie din sat și cu școlarii cu 
drag de trecut, de istoria 
neamului nostru".

Undeva, pe drum, Rada 
■lurcă imi spune „hai să îți 
arăt ceva tare vechi, mai 
vechi ca dealurile astea" și 

Sub - 0 stîncă scoate 
din pămînt cîteva cochilii 
pietrificate ; „Vezi dumnea
ta, le-am spus eu sătenilor 
c-așa-i cum scrie-n cărți că 
pe-aici au fost valurile mării 
și nu pămînt. Marea aceea 
Sarmatică ! Da credeți că 
m-or crezut pînă nu i-am 
dus pe cîțiva să vadă cu o- 
chii lor, aici sub stean ?“ Și

GHEORGHE DARAGIU
(ConHnunre in pag. a ll-a)
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Dezbateri in pregătirea Congresului

educației politice și culturii socialiste
MUNCA NEÎNTRERUPTA, PREZENTA MASIV7 9

LA COTA EXIGENTELOR
9

CINCINALULUI REVOLUȚIEI
TEHNICO-STIINTIFICE

9 9

Pe bună dreptate sublinia în 
intervenția sa unul dintre par- 
ticipanții la dezbaterile plena
rei Comitetului județean Su
ceava al U.T.C., că nivelul ma
turității politice pe care 1-ău a- 
t.ins uteciștii suceveni este va
lidat și de contribuția lor con
cretă în domeniul creației teh- 
nico-științifice.
drian,
U.T.C. __ ____ „_______  __
utilaje și piese de schimb și 
președintele comisiei de creație 
tehnico-științificâ a comitetului 
județean al U.T.C., afirma în ca
drul discuțiilor din plenară : 
„Cincinalul revoluției tehnico- 
stiințifice, prin obiectivele șale 
de însemnată importanță pen
tru dezvoltarea viitoare a țării, 
solicită din plin gîndirea crea
toare a tinerilor. Indicațiile 
date de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu de la tribuna celui 
de al X-lea Congres al U.T.C. 
ne sint mereu vii în memorie. 
Secretarul general al partidului 
ne cerea ca fiecare tînăr să de
vină un promotor al noului la 
locul său de muncă, un militant 
activ pentru promovarea pro
gresului. Iată de ce, avînd în 
vedere mărețele sarcini care 
stau in fața poporului, în față 
județului nostru în actualul Cin
cinal, trebuie să ne orientăm 
munca politico-ideologică în rîn- 
dul tineretului și spre stimula
rea gustului șău pentru creația 
tehnico-științifică. Pentru că, 

. de ce să n-o recunoaștem, am 
făcut incă foarte puțin in a- 
ceastă direcție. Chiar dacă ar fi 
să ne referim numai la activi
tatea comisiei de creație- tehni
co-științifică a comitetului ju
dețean, pe care o conduc, și vom 
vedea că noi încă nu ne situăm 
la nivelul exigențelor cin
cinalului revoluției tehnico- 
științifice. Spre exemplu, in tri
mestrul I al acestui an, primul 
an al noului cincinal, ne-am li
mitat activitatea doar la popu
larizarea — destul de timidă și 
aceasta ! — a noutăților tehnice 
și ăm organizat o seară științi
fică la Casa de cultură. De a- 
semenea, am căutat să mărim 
numărul cabinetelor de docu
mentare tehnică. Asemenea ca
binete există in prezent la Com
binatul de utilaje și piese de 
schimb, Combinatul de celuloză 
și hîrtie din Suceava. Să recu
noaștem că am realizat prea pu-

Gheorghe An- 
secretarul comitetului 

din întreprinderea de

țin, mai ales dacă ne gîndim că 
noi, in primul rind, avem dato
ria de însemnată răspundere 
patriotică de ă concepe și în
druma activitatea creatoare a 
tinerilor muncitori, tehnicieni și 
ingineri pentru realizarea de 
invenții, inovații și raționali
zări menite să asigure un mers 
ascendent producției, să ușureze 
munca oamenilor 1“

Am redat un fragment am
plu din intervenția la plenară 
a președintelui comisiei de 
creație tehnico-științifică, de
oarece în cadrul dezbaterilor 
plenarei s-au făcut puține re
feriri la munca politică, desfă
șurată de activiștii U.T.C., în 
scopul sădirii în conștiința ti
nerilor a necesității unei susți
nute preocupări pentru lărgirea

Plenara Comitetului 
județean Suceava 

al U. T. C.

orizontului lor de cunoștințe 
științifice și tehnice, pentru îm
bunătățirea activității de crea
ție in acest domeniu care defi
nește structural noul cincinal. 
Atit în darea de seamă, cit și în 
planul 
bleme 
venit, 
că ele
cii plenarei. Fără să încercăm 
să minimalizăm meritele plena
rei — și asemenea merite exis
tă. deoarece darea de seamă, 
activitatea și discuțiile au aco
perit o arie tematică largii și 
complexă, iar spiritul critic și 
autocritic constructiv a fost do
minant în plenară —■ noi cre
dem că, mai ales în viitor, este 
necesar să se intensifice și să 
se diversifice munca activului 
comitetului județean al U.T.C. 
și în scopul stimulării gîndirii 
creatoare a tinerilor specialiști 
suceveni. Este aceasta o nece
sitate impusă nu numai de cin
cinalul în care am pășit, ci’și 
de realitățile vieții economice a 
județului. Pentru că județul Su
ceava — unul dintre județele 
care a finalizat printre primele 
cincinalul trecut în numai pa
tru ani și jumătate — cunoaște 
o puternică dezvoltare industri-

de măsuri aceste pro- 
nu și-au găsit locul cu- 
considerîndu-se probabil 
nu intră in sfera temati-

ală. în fiecare an, pe harta Ță
rii de Sus, cum le place suceve
nilor și bucovinenilor să nu
mească meleagurile pe care tră
iesc, apar noi obiective econo
mice, dotate cu aparate și 
laje de înaltă tehnicitate, 
ceasta impune nu numai o 
voltare exemplară, ci și un 
rit creator — singurul în 
sură să perfecționeze, să îmbu
nătățească procesele tehnologice 
și să sporească productivitatea 
muncii. în acest scop este ne
cesar, după părerea noastră, să 
se concentreze forțele activită
ții U.T.C. pentru activizarea co
misiilor de creație tehnico-ști
ințifică din întreprinderi (co
misii care, așa cum am consta
tat din cercetările noastre per
sonale, 
să*-și
Unele experiențe bune, cum 
este aceea de la întreprinderea 
de utilaje și piese de schimb, 
unde a fost amenajat un stand 
cu piesele care se importă și 
care devin tot atîtea teme de 
meditație pentru creatorii din 
întreprindere, astfel incit în cu- 
rînd ele să fie concepute și rea
lizate In țară, redueîndu-se 
considerabil efortul valutar — 
ar putea fi generalizate. La fel 
cum ar trebui diversificate for
mele și metodele activității po
litice și de propagandă dedi
cate promovării spiritului crea
tor in domeniul tehnico-știin- 
țific. Este vorba, ca să dăm 
doar citeva exemple, de orga
nizarea tehnică a viitoarelor 
politehnici muncitqrești, de fo
losirea unor mijloace moderne 
în. realizarea diferitelor activi
tăți pe teme științifice (dia- 
filme, diapozitive etc.), de îm
bunătățirea tematicii concursu
rilor profesionale (tematici, pe 
alocuri, destul de . îmbătrinite și, 
mai, ales, cu un grad de dificul
tate extrem de scăzut), de or
ganizarea unor schimburi de 
experiență între cercurile teh- 
nico-științifice din întreprinderi, 
de generalizarea experienței 
înaintate. Iată, așadar, doar 
citeva sugestii pe care ne per
mitem să le supunem atenției 
Comitetului județean Suceava 
al U.T.C.

incă nu 
desfășoare

uti-
A- 

dez- 
spi- 
mă-

au început 
activitatea, 

cum

TEODOR POGOCEANU

CELE DOUĂ LATURI ALE
ACTIVITĂȚII DE ORGANIZAȚIE

Vorbitorii în plenara Comite
tului județean Alba al U.T.C. 
au prezentat pe larg realizările, 
formele și mijloacele muncii 
politico-educative folosite în 
scopul formării conștiinței ti
nerilor care și-au dovedit din 
plin viabilitatea. în mod deo
sebit, a fost înfățișată experi
ența Comitetului municipal Alba 
Iulia și a comitetelor orășenești 
Blaj, Aiud, Cugir, Ocna

Dezbaterile nu și-au 
să contureze însă numai 
blou larg și cuprinzător 
Uzărilor, deși la unii vorbitori a 
existat o asemenea tendință, ci 
au abordat cu spirit critic și 
autocritic, într-un mod deschis 
și combativ, lipsurile și neajun
surile stabilind măsuri pentru 
eliminarea lor. Apreciind că în 
general a existat o preocupare 
susținută pentru ridicarea pre
gătirii politico-ideologice a ti
nerilor, Tatiana Filimon, se
cretara comitetului U.T.C. de la 
I.M.M.N. Zlatna, â remarcat că 
a existat totuși o discontinui
tate în Sistemul de pregătire

politică a tinerilor și a cadre
lor U.T.C., că învățămîntul ideo
logic s-a limitat de multe ori la 
expuneri generale teoretice. 
Cornel Filipescu, prim-secretar 
al Comitetului municipal Alba 
Iulia al U.T.C., vorbea despre 
unele tendințe de superficiali
tate, formalism și festivism în

Mureș. 
propus 
un ta- 
al rea-

Plenara Comitetului 
județean Alba 

al U. T. C.

organizarea acțiunilor educative, 
iar Ion Toma, secretarul Comi
tetului orășenesc Ocna Mureș, 
Mihail Sandu, secretarul Comi
tetului orășenesc Aiud, Valeria 
Creț, secretara comitetului co
munal Ighiu al U.T.C., s-au re
ferit la carențele din activita
tea de educare prin muncă și 
pentru muncă, menționînd nu
mărul mare al tinerilor neîrica- 
drați în producție, al celor care

au abateri de la disciplina de 
producție. Alți vorbitori — 
Constantin Predescu, locțiitor 
al secretarului comitetului 
U.T.C. de la I. M. Cugir, Karin 
Denghel, elevă, Mariana Solea, 
secretara comitetului U.T.C. de 
la întreprinderea „Sebeșul" din 
Sebeș, Radu Selagea, membru 
al Biroului Comitetului orășe
nesc Blaj al U.T.C., au apreciat 
că trebuie intensificată munca 
de prevenire a faptelor anti
sociale, că este necesară o mai 
susținută activitate de propa
gandă ateist-științifică. O ce
rință esențială care s-a contu
rat în dezbațeri privește ridi
carea pe o treaptă superioară a 
activității tuturor organizațiilor 
U.T.C., întărirea rolului lor în 
conducerea activității politico- 
educative. îmbunătățirea cadru
lui și conținutului adunărilor 
generale pentru ca acestea să 
devină cu adevărat stimuli pen
tru educarea politică și morală 
a tineretului.

AL. BALGRADEAN

COMSlNATUL MINIER „SUCEAVA"
ÎNȘTIINȚEAZĂ CA

EXPLOATAREA MINIERĂ LEȘUL URSULUI 
cu sediul in comuna Ostra, județul Suceava, deservită de Stația 

C.F.R., Frasin, încadrează imediat
MINERI CALIFICAȚI ȘI MUNCITORI NECALIFICAȚI

pentru munca in subteran, în virstă de 18—45 ani la care asi
gură cazare in cămine de nefamiliști și pe 
pentru minerii calificați, masă la cantină 
ment de protecție și uzură și posibilități de 
de miner.

Se acordă retribuție din rețeaua mine A.

parcurs apartamente 
contra-cost, echipa- 
calificare in meseria

EXPLOATAREA MINIERA VATRA DORNEI 
cu sediul în orașul Vatra Dornei încadrează imediat, 

Conducători auto cu minim 3 ani veăhime 
Lăcătuși mecanici auto 
Tinichigii auto 
Electricieni auto 
Turnători-formatori 
Frezori 
Sudori electrici și âutogeni 
Excavatoriști și buldozeriști 
Sondori•

Pentru care asigură retribuție conform Legii 57/1971, cazare în 
cămine de nefamiliștl și masă la cantină contra-cost.

încadrare prin examen conform Legii 12/1971.
La ambele unități la încadrare se vor prezenta : carnetul de 

muncă și notă de lichidare sau adeverință de la consiliul popu
lar că nu au fost in cimpul muncii pentru necălificați, buletin 
de identitate, livret militar, acte de calificare.

Lămuriri suplimentare se primesc la telefon la cele două uni
tăți și de la compartimentul de personal de la Combinatul mi
nier „Suceava" Gura-Humoruluf nr. 116 sau 203.

LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE
(Urmare din pag. I)

ne-a vorbit președintele C.A.P. 
din Valcani, Gheorghe Iancu, 
pe care l-am intîlnit în cîmp 
alături de ceilalți cooperatori, 
muncind cot la cot cu ei. Cu 
toții au început lucrul imediat 
după ora 6, urmînd să-1 încheie 
seara în jurul orelor 21. Mai 
trebuie să menționăm că din 
acest an pe 786 de hectare grîu, 
porumb, sfeclă de zahăr, floa- 
rea-soarelui și soia se lucrează 
'în întregime mecanizat.

Un bilanț al realizărilor la zi 
al mecanizatorilor din asociația 
intercooperatistă Gottlob nu a- 
vem la lndemînă, lucru expli
cabil prin 
amiezii 
cîmp. 
ogoare, 
mănate 
strau 
efește 
ceastă
dacă, trecînd prin Vizejdea nu 
ne-ar fi atras atenția patru 
tractoare și atelajele de cam
panie staționînd. Pe Ion Butuc 
și Petru Ciobanu i-am găsit in 
magazinul mixt. Primul, care 
trebuia să fie la semănatul sfe
clei, ținea sub bluza salopetei 
o sticlă iar ceilalți doi, Gheor
ghe Culda și Viorel Danciu își 
făceau și ei de lucru. Cu toții 
au început lucrul pe la 9, „pînă 
a venit sămința" și „tovarășul 
inginer..."

faptul că Ia orele 
toată lumea se afla in 
Intensitatea muncii pe 
terenurile grăpate, se- 
și tăvălugite, demon-

că, Intr-adevăr, se mun- 
cu toate forțele. Cu a- 

impresie am fi rămas

• BRĂILA
Și pentru tinerii din comune

le județului Brăila, zilele de 
vîrf ale campaniei agricole con
stituie un bun prilej pentru 

. desfășurarea acțiunilor de mun
că patriotică. Sînt realiza
te lucrări la întreținerea pă
șunilor și izlazurilor, în legu
micultura — amenajări de so
larii —, pomicultură, precum și 
la îmbunătățiri funciare. Bilan-
M ' • ■ ' ■ ' ÎS®

• țul a numai două zile este pe 
măsura eforturilor depuse : s-a 
curățat, săpat și fertilizat cu 
îngrășăminte chimice o supra
față de peste 2 500 ha pășuni 
și izlazuri în comunele însură
ței, Ianca, Ciocile, Roșiori și 
altele. Au fost amenajate sola
rii pentru legume timpurii pe 
o suprafață de două ha și s-au 
efectuat lucrări în zonele viti
cole de la însurăței, Cireșu, 
Zăvoaia, Tacovițâ pe o supra
față de 50 ha vie. Au fost în-

Un obiectiv al muncii patriotice unde organizațiile de tineret pot 
acționa eficient : amenajarea și întreținerea pajiștilor. Pe pășunea 
,.Radu Negru" din comuna Modelu — Ialomița, circa 100 de uteciști 
și pionieri au efectuat lucrări de defrișat, curățat, nivelat și grăpat 

pe 70 ha.
Foto : GH. CUCU

PIONIERII
Șl CREAȚIA
(Urmare din pag. I)

microcobperative de producție 
nu înseamnă un procent mic : o 
treime dintre pionieri activează 
deci în asemenea forme de acti
vitate proprii organizației pio
nierilor și care sînt incluse or
ganic în procesul integrării școlii 
cu producția și creația. Cuprin
derea nu este însă nici pe de
parte cea dorită, cea posibilă, 
cea obligatorie.

Către ce domenii de activitate 
se îndreaptă cercurile, ce profile 
sint preponderente în ..jocul" 
tehnic pentru virste de la 8, 10, 
14 ani ? — aceasta reprezintă o 
a doua problemă fundamentală. 
Cercurile tehnico-aplicative 
în număr de 23 813 din 
34 189 existente, Numeric, 
bine. Dar intenția merge 
departe. , Ce fel de cercuri 
nice organizăm ? Programele 
propuse a fi elaborate pentru ur
mătorii 4—5 ani cer nu 'o exis
tență numerică mare de cercuri 
și înființarea altora, ci stabilesc 
priorități în domeniul profilelor. 
Este interesant de semnalat un 
fenomen : în acest an școlar s-a 
mărit, în principal, numărul 
cercurilor de construcții și de
panări radio, televiziune, teleco
municații, electrotehnică, elec
tromecanică, electronică aplica
tă, mecanică, lăcătușerie,1 car
turi, auto-moto de tractoriști și 
mecanizatori agricoli pe seama 
diminuării celor mult prea tra
diționale — cercurile de tîmplă- 
rie, pirogravură, artizanale etc. 
în mediul rural se lucrează încă 
la diversificarea .cercurilor agro- 
biologice prin extinderea celor 
de legumicultura, pomicultură, 
agricultură, floricultură etc. Dar 
preocuparea aceasta nu este 
egal prezentă în ___ ___  __
siliilor județene pionierești. în 
județele 
zău, 
lăți, 
miș. Vaslui, Vrancea cercurile 
— din punct de vedere al profi
lelor — evoluează mai hotărit 
în sensul dezvoltării economiei 
locale, al cerinței forței de mun
că. acestea constituindu-se în 
mijloc și loc de dobîndire a unor 
deprinderi practice, dar și pen
tru a determina pe copii să se 
pasioneze de profesiuni locale. 
Apare anacronică însă cuprin
derea sub media pe țară și să
răcia profilelor cercurilor in cî- 
teva zone importante, care ar 
trebui să fie foarte interesate 
Să-și cîștige — și prin această 
formă de activități — viitoare 
cadre în profesii prioritare : ju
dețele Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Caraș-Severin, Hunedoara, Te
leorman. E cu atit mai inexpli
cabilă cuprinderea de sub 30 la 
sută în cercuri a copiilor, în 
municipiul București.

sint 
cele 

stăm
mai 
teh-

aceasta
intențiile con-

Arad, 
Constanța.
Ilfov,

Argeș,
Dolj, 

Suceava, 
Vrancea

Bu- 
Ga- 
Ti-

I

în evoluția activității 
cercuri și microcooperative, 
sînt și alte elemente demne 
semnalat. Există aproape 2 000 
de
ve, 
în 
fii

din 
mai 

de

cercuri tehnico-aplicati- 
care funcționează direct 
unități economice cu pro- 
industrial și agricol, și se 

urmărește 
cercurile 
pionierilor să devină, 
de cele mai sus citate, cercuri 
pilot. Se pare însă că, 
în ceea ce privește cercurile 
funcționînd în unități economi
ce și ' ca¥e suscită interesul co
piilor, terenul se cîștigă mai 
lent. Adevărat, numărul de 
cercuri a crescut, dar a scăzut 
numărul copiilor cuprinși în 
cercuri. . Or, importantă ni se 
pare nu înmulțirea cercurilor de 
acest gen. cit cuprinderea 
număr cit mai mare de 
care să fie primiți să-și 
ucenicia la școala creației 
nice lingă autorii și stăpinii 
tehnicii — muncitori și specia
liști. Din acest punct de vede
re, din nou Bucureștiul, cu zeci 
de uzine și fabrici, cu nume
roase institute de cercetări, se 
situează pe un loc ultim, cu mai 
puțin de 10 cercuri organizate' 
în întreprinderi. Deficitară este 
situația și în județele Alba, Bi
hor, Hunedoara. Mehedinți, Mu
reș ș.a. Se justifică întru totul 
cerința formulată ca incă din 
acest an școlar să se contracte
ze, real și nu fictiv, crearea mai 
multor cercuri de acest fel și, 
mai cu seamă, în ramuri care 
atrag pe copii, dar și 
în care copiii trebuie 
folosul 
nale — fără t e uita, 
pe fete — și nu numai în pri
vința cuprinderii lor în cercuri 
organizate în întreprinderi.

La Liceul electrotehnic nr. 3 
din București am intîlnit o ex
periență într-un fel singulară. 
Elevii de aici execută. în timpul 
activității tehnico-productive, 
truse conținînd piese pentru 
construirea aparatelor de radio, 
abc-uri electronice și alte piese 
din domeniul electronicii. Ne-am 
amintit aceșt fapt în momentul 
în care am ajuns la solicitările 
adresate comerțului de a onora 
cercurile tehnice aplicative cu 
materiale trebuincioase. Obiec
tivul este vechi, tot atit de vechi 
ca și observația că înaintăm 
încet în privința producției de 
jucării proprii jocurilor copilă
riei acestei epoci. Nu se poate, 
oare, ca mai multe licee și școli 
profesionale să-și profileze ac
tivitatea productivă în domeniul 
realizării unor materiale, unelte, 
piese și aparatură, care să intre 
în patrimoniul activității cercu
rilor tehnico-aplicative pionie
rești, unele executate chiar după 
proiectele copiilor ?

ambițios ideea ca 
din cadrul caselor 

alături

orientării lor

unui 
copii 
facă 
tch-

în acelea 
atrași în 
profesio- 
desigur,

I.E.L.I.F. BUCUREȘTI,
șoseaua Giurgiului nr. 164, bloc 4, etaj III, sector 5

încadrează prin examen sau concurs economist princi
pal planificare sau retribuirea muncii și revizor contabil 
principal, în conformitate cu Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974.

Informații suplimentare : telefon 85 60 35.

COOPERATIVA DESERVIREA
CASA DE COMENZI

Execută la domiciliul solicitanților : 
stil, intermedieri 
obiecte de artă 
serii etc.).

Adresați-vă cu
București, str. Mendeleev nr. 44 (Piața Romană). 

Telefon : 12 76 87, orele 10—18.

evaluări mobilă 
pentru vînzări-cumpărări mobilă stil și 
(tablouri, porțelanuri, statuete, tapi-

încredere unității de intermedieri din

CENTRALA DE PRELUCRAREA ȘI COLECTAREA 
DEȘEURILOR METALICE

din Bucprești str. Th. Aman nr. 4, sector 7,
Încadrează prin concurs sau transfer în interesul servi

ciului tehnician principal și dactilograf principal pentru 
Serviciul aprovizionare, și economist principal pentru 
Serviciul desfacere. Relații suplimentare lă telefon 
13 17 34. Condiții de studii și stagili conform Legii nr. 
12/1971.

cheiate acțiunile de săpat, fer
tilizat și tăieri de rodire pe 30 
ha de livezi. Tot în aceste zile 
tinerii, uteciștii, au participat 
la desecarea a două ha inundabile 
și decolmatarea a 3 000 metri 
lineari canale de irigații in co
munele Viziru, Unirea, Movila 
Miresii și Tudor Vladimirescu. 
în dreptul acestor fapte și ci
fre semnificative și-au înscris 
numele peste 10 000 uteciști din 
care reținem nume ca: Ion Pin- 
tilie, Vasile Pastramă (Ianca), 
Tudorica Bogdan, Nicușoara 
Aramă (Tlchilești), Constantin 
Ienciu (însurăței), Dan Stoicu, 
GheOrghe Dragomir (Zăvoaia), 
Stefan Oncescu (Movila Mire
sii. (STAN MUNTEANU).

• IAȘI
Organizațiile U.T.C. din co

munele județului Iași au mobi
lizat tinerii la ample acțiuni de 
muncă patriotică avînd ca o- 
biectiv principal terminarea se
mănatului culturilor din prima 
epocă, desecări, plantări de 
pomi și o Serie de lucrări me
nite să contribuie la înfrumu
sețarea comunei. Astfel, în co
muna Lețcani, peste 300 de ti
neri au reușit să scoată de sub 
apă majoritatea terenurilor, 
care pot fi acum semănate. Se
mănatul cartofului și al sfeclei 
de zahăr au fost realizate in 
procent de 100 la sută. Uteciș
tii din comună au participat, de 
asemenea, la plantatul a 3 ha 
roșii în solarii. Acțiuni de mun
că patriotică au organizat și 
tinerii din Bosia, care, în nu
măr de peste 200, au participat

la lucrările de semănat și la 
acțiunea de înfrumusețare a co
munei, ca și cei aproape 100 de 
tineri din Tomești care, alături 
de mecanizatori, au participat 
la lucrări de semănat.

Prin participarea zilnică a 
peste 200 tineri,' sint organizate 
în comuna Țibănești, ca răspuns 
la chemarea lansată de Comi
tetul U.T.C. al comunei Draga- 
lina (Ilfov), ample lucrări so
cial economice și edilitar-gos- 
podărești pentru devenirea ur
bană, în acest cincinal, a loca
lității. (CONSTANTIN MOL
DOVEANUL

O SUCEAVA
începind de luni. în unitățile 

agricole din județul Suceava a 
început din plin plantarea car
tofului, cultură de bază pentru 
zona de nord a Moldovei.

Anul acesta vor fi cultivate, 
numai în cooperativele agricole 
și în fermele de stat 20 700 hec
tare, iar circa 16 000 in gospo
dăriile populației, îndeosebi în 
zona montană. Pentru asigura
rea unor recolte mari au fost 
luate din timp măsuri care să 
permită 
optime a plantelor șl, de ase
menea, mecanizarea lucrărilor 
de plantare în proporție de 90 
la sută.

Fiind una din principalele 
zone producătoare de cartofi ale 
•țării, specialiștii și lucrătorii 
agricoli ,ai Sucevei și-au pro
pus să obțină de pe mai mult 
de o treime din suprafața cul
tivată o producție medie de 39 
pină la 35 tone la hectar.

realizarea densității

Doi poștași
Auzim în fiecare zi o mulțime 

de cifre, de numere, de date, iar 
urechea devine repede neatentă 
și rațiunea nu e nici ea tot tim
pul dispusă să stăruie. Dar de
odată, de unde te așteptai mai 
puțin, din multitudinea unor a- 
mănunte pe care le 
cu un interes scăzut, 
me, care părea intru 
menea celorlalte, se 
din umbră, vine " încet, printre 
gînduri risipite, și iese în pri
mul plan. Te afli pe neașteptate 
față cu el, cu uri număr dintre 
multe numere, cu un. eupint ce 
ți se părea oarecare și- despre 
care iți dai seama că ascunde — 
și dezvăluie — o realitate cutre
murătoare. Urmărim un repor
taj despre Slatina de azi : auto
rul pornește ingenios de la o 
anchetă printre copiii care ștnt 
chemați să arate de ce țin la 
orașul lor ; continuă, mai puțin 
convingător, cu aceiași copii ca- 
re-și recită răspunsurile pe un 
ton lipsit de naturalețe ; apare 
un moment bun : discuția cu un 
inginer ; ni se spun nfțte cifre 
care vorbesc elocvent despre 
dezvoltarea extraordinară a ora
șului — 'și sintem pregătiți să 
ne despărțim de o emisiune 
bună, dar obișnuită (Slatina, re
portaj de Nicoiae Holban).

Dar apare in cadru poștașul. 
E un om intre două virste. îm
parte scrisori în casele slătine- 
nilor de douăzeci de ani, e mul
țumit că nu mai umblă pe vechi 
ulițe mizere, ci pe străzi cu case 
noi. Nimic deosebit. Dar mai are 
un motiv de mulțumire. Spune : 
„Înainte distribuiam intr-o zi 
patruzeci-cincizeci de scrisori, a- 
cum am sute de scrisori pe zi". 
De ce ? Pentru că ajunge la 
mai multe apartamente, pentru 
că are o rază mai largă de ac
țiune ? Nu numai ! Ci și pentru 
că oamenii primesc mai multe 
scrisori. Și’aflăm un lucru care 
probabil că nu scapă statistici
lor, dar care pină acum a scăpat 
inteligenței noastre. Pur și sinir 
piu, nu ne-am gindit la el. Nu 
ne-am gindit la faptul că, in 
România de azi, oamenii iși scriu 
unii altora cu mult mai des de- 
cit acum zece sau douăzeci de 
ani, că au din Ce în ce mai multe 
lucruri să-și spună, că simt ei 
plăcerea și dragostea de a co
munica și pe această cale cu se
menii lor. S-au perindat pe pă- 
mintul vechii Românii generații 
întregi, care au fost generațiile- 
scrisorilor-din-armată. Au trăit 
milioane și milioane de. inși care 
n-au scris in viața lor nici o 
scrisoare (unii, analfabeți) sau 
care au scris doar citeva cărți 
poștale din militărie, incepind cu 
vorbele : „Doresc ca rindurile 
mele să vă găsească..." Deși se 
poate vorbi cu atita ușurință la

# LOZUL 
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urmăreștî 
unul anu- 
totul ase- 
desprinde

telefon, iată că oamenii de astăzi 
simt nevoia imperioasă să-și 
scrie și să li se Scrie. Cine spune 
că in țările cu un anumit grad de 
civilizație nevoia de comuni
care intre oameni scade, să fie 
atent la vorbele poștașului din 
Slatina și să se mai gindească...

Pentru mine, data cea mai im
portantă cu privire la existența 
oamenilor este indicele — nu de 
mortalitate — ci de viață. Ei bine 
intr-o țară in care oamenii tră
iesc mult și simt mereu nevoia 
să comunice intre ei, inclusiv 
prin scrisori, toate speranțele in
tr-un viitor magnific sint in-

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

dreptățite. Oamenii fără nădejde 
nu scriu scrisori. Cei care nu 
gindesc și nu creează nu simt ne
voia să-și scrie. Cei care nu au 
nimic de spus nu ridică recep
torul telefonului, nu pun conde
iul pe hirtte. A scrie mult în
seamnă în ultimă instanță a gîn- 
di ’ și a simți mult. Mulțimea de 

. scrișori, iată un semn al unei ci- 
■ vilizații optimiste și deschise.

Să observăm că nu puține 
scrisori îi sint adresate și Televi
ziunii ; să profităm de ocazie și 
să le mulțumim pentru munca 
lor nu numai poștașului slăti- 
nean ci și unuia dintre „poșta
șii" Televitiunii, tui Tudor Ca- 
ranfil. Este și el un om intre 
două virste, se ocupă de Vreo 
douăzeci de ani de critica cine
matografică și alcătuiește una 
dintre cele mai bune emisiuni, 
Vîrstele peliculei. In cadrul ci 
răspunde și la. scrisorile numero
șilor pasionați de cinema, cetă
țeni de cele mai diferite profe
sii, care scriu pe adresa emi
siunii, fficind observații de o 
înaltă competență ce dovedesc că 
le place nu numai să vadă fil-

me, ci și să studieze istoria (și 
uneori tehnica) cinematografiei. 
Se duc discuții în contradictoriu 
intre acești specialiști (fără ghi
limele) pină și pe marginea unor 
filme pe care nu au avut cum 
să le vadă vreodată, dar despre 
care știu totul, sau aproape to
tul, din cărți și reviste. Să ob
servăm, în treacăt, cu părere de 
rău, că literatura nu are, la Te
leviziune, norocul unui asemenea 
curier și al unui asemenea poș
taș. Un „asemenea poștaș", adi
că un ins competent, dar care 
nu face paradă de competență. 
Un ins dornic' să facă educație 
— nu numai educație cinemato
grafică, ci și, in primul find, 
educație comunistă — și care 
reușește să afle cu mare inge
niozitate mijloacele cele mai po
trivite. Un ins cu mare respect 
pentru cei cărora le vorbește și 
pentru cei despre care vorbește. 
Un ins stăpinit de dragostea 
pentru munca lui și care, ca 
orice adevărat îndrăgostit, pri
vește greșelile posibile cu se
veritate, dar și cu îngăduință 
(cind este cazul), ba chiar, une
ori. cu umor bonom. „Omul e 
suma ghinioanelor sale", spune 
cu inteligență personajul unui 
film comentat în ultima emisiu
ne. Dar este, evident, și suma 

' darurilor sale.
...Să nu uităm că această săp- 

tămină a cuprins o realizare cil 
totul excepțională a tinătului re
gizor Timotei Ursu, pe care il 
cunoaștem din emisiunile Re
dacției pentru tineret și pe care 
l-am reintilnit ca realizator (de 
zile mari) ăl spectacolului cu 
Nunta însingerată, după piesa 
cu un înalt mesaj umanist a 
poetului Federico Garda Lorca. 
Să nu uităm, de asemenea, să ne 
dăm întilnire duminică la conti
nuarea filmului serial Pinocchio, 
tin festival de fantezie și de u- 
mor trist, tin film despre oa-1 
meni buni, atit de buni incit u- 
neori devin caraghioși și nu mai 
ai nimic altceva de făcut decit 
să începi să-i iubești...

Am văzut cîntecele...
(Urmare din pag. I)

MARI Șl NUMEROASE CÎȘTIGURI

au 
în 
o-

La emisiunea specială limita
tă Lozul primăverii chiar din 
primele zile de la lansare 
apărut .numeroase cîștiguri 
bani și autoturisme în toate 
rasele tării.

Printre cei care au obținut 
cîte un autoturism Skoda S 100 
se numără și participanții :

Arpad Farkaș, din Tg. Mureș, 
Sas Vasile din Sighetul Marma- 
ției. Pîlșu Nicoiae din Timișoa
ra. Marișca Constantin din 
șov, Georgescu Adrian din 
stanța.

Foarte mulți sînt cei 
au realizat cîștiguri în numerar 
de 10.000 lei, 5.000 lei etc. Din
tre ei vă facem cunoștință doar 
cu cîțiva :

Maria Cîmpian din Oradea 
10.000 lei, Mireea Banyai — din 
corn. Viile jud. Satu Mare 10.000' 
lei, Lucia Manolache com. Ga-

Bra- 
Con-

pare

roafa jud. Vrancea 10.009 lei, 
Constantin Dugudae din Motru 
jud. Gorj 10.000 lei. Vasile Co- 
văsneanu din Giurgiu — 5.000 
lei, Ionel Boțan din Bistrița jud. 
Bistrița-Năsăud 5.000 lei. Facon 
Eugenia din București 5.000 lei, 
Chelaru Marin din Brașov — 
10.000 lei, Florica Ion din corn. 
Tetoiu. jud. Ilfov 10.000 lei, 
Stana Vasile din Buciumeni jud. 
Dîmbovița 10.000 lei. Cocor» 
Gheorghe din Reșița 10.000 lei, 
Zoldsei Emeric din Mărghita jud. 
Bihor — 5.000 lei. Focșa Mircta 
din Tulcea — 5.000 lei.

Seria marilor cîștiguri con
tinuă.

Nu trebuie să uitați că se a- 
cordă 1 500 000 lei suplimentar 
din fond special și peste 800 000 
de cîștiguri variate in bani și 
autoturisme.

îmi întinde cochiliile. Le iau 
in palmă și zice : „No, cum 
te simți cind ții atîtea mii 
de ani in palma dumitale

Și pină la locul din dealul 
Budini, unde știam de la Mu
zeul județean din Arad că a 
existat o așezare dacică sem
nalată de către Rada Jureă 
specialiștilor din Cluj mai 
întii, ceramică păstrată acum 
de instituțiile de specialitate, 
am discutat cu acest om cu 
spirit tînăr despre 
dar și despre muzica 
pozițiile sale.

— De copil 
cîntecele. La 16 
ceput să învăț 
țiuni de compoziție, 
cîțiva băieți cu care pe la 
șezători liniam cîntece pe 
patru voci. Am văzut că trea
ba merge și am prins curaj. 
La 18 ani am scris prima 
melodie „Mindra nica cu o- 
chii verzi". După aceea aii 
urmat „Nană Almăsană", 

s „Răsună valea Crișului", „A- 
ries cu apa lină", „Pe valea 
Abrudului" și altele cîntate 
azi de coruri din țară, la ra
dio. la felurite serbări. Da 
mai mult din toate mîc imi 
place cintecul „Mie-mi spu
ne lumea moață" ; și Rada 
Jureă mi-1 fredonează cu 
mîndric : „Mie-mi spune lu
mea moată / De necaz că 
sint frumoasă / Dar cu lumii 
ce să-i fac / Că sînt viță din 
Albac... //“. Și așa încet, încet, 
am ajuns cu acest om de 70 
de ani in vîrful dealului cu 
vatra dacică, de unde zările 
par nidti frumoase, de unde 
se văd bine locul tirgului de 
fete Găina, dar și cimpia cu 
Crișui Alb șerpuind în de
părtări, loc de unde „cîte

istorie, 
și com

inii 
ani 

primele no- 
Aveam

plăceau 
am in-

cîntece nu se pot scrie !“ 
cum imi spunea Rada Jureă, 
acest om tînăr in spirit, cel 
mai tinăr din sat, cum mi-1 
recomandase Ion Nădrăguță, 
primarul din Almaș.

Tinerii din comună il sti
mează, il iubesc pe Rada 
Jureă, îi ascultă cu plăcere 
cind il intilnesc și le poves
tește cite ceva. „Da, nu m-or 
chemat niciodată la căminul 
cultural cind au tinerii adu
nări și drept să spun mi-ar 
fi plăcut să le povestesc ba
rem istoria satului nostru pe 
care cu am așternut-o pe 
hirtie nu demult și pentru 
care m-am dus de citeva ori 
la Cluj, la bibliotecă la Uni
versitate și Ia Arhive de-am 
găsit scrieri despre strămoșii 
noștri de-aici. din Apuseni".

Cind Rada Jureă imi spu
nea acest lucru era de față 
și secretarul Consiliului popu
lar comunal, Nicoiae Bociort, 
care a adăugat că „n-ar fi 
rău ca cei de competență să-l 
facă mai cunoscut in public 
pe compozitortil-țăran Rada 
.Turcă asa cum o fac cu pic
torii paivi din zonă". Sigur 
că da. Comitetul județean A- 
rad al U.T.C. ar putea să or
ganizeze intilniri ale tinerilor 
cu acest om de excepție care 
are multe lucruri utile și fru
moase. de împărtășit. Rada 
Jureă ml-a spus la plecare : 
.... apăi fără lucru nu se 
poate face nimie, Io nu 
m-am sfiit, m-am luptat ci 
viața nu gl'iină ! Mi-am i'ib’t 
meleagurile. Cit n-am um
blat Io dopa istorie 's-o-nvăț 1 
Iară muzica am purtat-o me
reu in suflet, la coasă. !<■ a- 
rat șl oriunde am fost, faci 
de-aici, din dealul BudWor, 
poți vedea, dacă al ochi, cH- 
tecele pămintului nostru. I-< 
le-am văzut și le mai văd..."
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Dreptul la mindrie Mari oameni
„Șeful lot-construcții să trimi

tă azi de la Brezoi un încărcător 
tip IFRAN pentru umpluturi la 
chesonul de înaltă tensiune" ; 
„De la Cirligu Mare un buldozer 
echipat pentru lucrări în subte
ran la lotul Valea lui Stan" ; 
„De traversarea Holuzu I răs
punde șeful de lot Grecu" ; 
„Trebuie să ridic astăzi mașina 
2PNB2 pentru încărcat steril în 
subteran".; „Inginerul Walter a 
întocmit proiectul instalației de 
bctonare la galeria de fugă Bră- 
dișor ?“ ; „Astăzi vom preda be
neficiarului puțul de acces se
cundar în centrala subterană 
Ciunget" ; „Grecu să-l caute pe 
Dăscălescu — topometristul pen- 
tru topografierea -tronsonului 

' Funigelu-Gropile" ; „Șeful de 
coloană să trimită la Uria „Ta- 
trâ" lui Andronic" ; „Suplimen
tăm cu 25 metri liniari planul 
de atac al galeriei Mălaia. Sînt 
necesare : încă un excavator, 
încă o foreză, oțel beton și o 
pompă de injecție" ; „Injecții 
cu lapte de ciment în baraj la 
Mălaia, injecții între baraj și 
rocă, injecții la baza barajului 
împotriva infiltrațiilor" ; „Un 
buldozer S650 pentru montarea 
tubulaturii de drenaj pe canal, 
un < buldozer S 1300 pentru lu
crările grele de Ia Brădișor"...

— Mai este ceva, un rind scris 
pe agendă, în curmeziș. Dar nu 
mai înțeleg nici eu ce-am scria 
L-am tăiat apăsat, cu carioca.

Am transcris aici cîteva „in
scripții" de . pe agenda de lucru 
a comunistului Radu Dinescu, 
inginer, în vîrstă de 29 de ani, 
șeful șantierului „Lotru aval". 
Citirea „inscripțiilor" a fost ane
voioasă, cu lupa, studiate 
„comparativ" și interpretate 
ca de pe un vechi palimp
sest. însemnările de pe fila zil
nică, trecătoare, sînt tăiate apă
sat cu pixul încît în unele locuri 
nu se mai poate descifra decît 
pe sărite enunțul sarcinii tre
cute în planul de execuție. „Nu-i 
nimic, mi-a răspuns, consolator, 
inginerul. Pe hîrtie nu se mai 
pot citi, le „citiți" în realitate, 
la scara 1:1, așa cum sînt".

între filele calendaristice de
numite „joi", „vineri", „luni”, 
tînărul constructor de baraje in
trodusese încă o filă, albă : „ca 
să lărgească timpul" — îmi spune. 
Foaia de calendar — totuși de 
calendar ! — care nu denumește 
nici o zi a săptămînii este și ea 
înnegrită de un șir continuu de 
noi sarcini. Este una dintre rare
le ocazii în care „hîrtiile" nu mă 
pun pe fugă, ci, dimpotrivă, mă 
entuziasmează și-mi impun res
pectul pentru tînărul comunist 
cu care stau acum de vorbă, 
încercind să descifrăm ce se mai 
poate din această agendă de 
lucru, document impresionant în 
felul său, plin de semnele unor 
bătălii adevărate, grele, dar, 
toate, ciștigate. Iată, mi-am 
spus, o hîrtie care poate justi
fica zilele, lunile, anii unui om, 
in care citesc ca în palmă drep
tul la mîndrie și demnitate pe 
care acest comunist și l-a ciști- 
gat, și-l cîștigă în fiecare zi, 
mereu și mereu, prin muncă și 
sacrificiu de sine.

și demnitate mari eroi

A existat un timp al Hune
doarei, cum îmi spunea cocsarul 
Lesnic Anatolie, în care oamenii 
ei își construiau noua existență 
cu pur entuziasm, cu o gamelă 
neimportantă în mină, cit să 
ajungă pentru muncă, cit sa a- 
jungă pentru „hei rup !“, cit să 
ajungă pentru cîntecul revolu
ționar, cit să ajungă pentru șe
dințele de zi, de noapte, colec
tive sau doar pentru solilocvii. 
A existat un timp al comuniș
tilor Hunedoarei în care ei poate 
priveau în focul cuptoarelor fără 
cunoscuta plăcuță de protecție, 
să învețe bine semnificația su
perioară a arderii. Sufletul lor 
minunat e același, și capacita
tea de sacrificiu a acestui suflet, 
și integritatea morală și conști
ința că viața nu-i o glumă și că 
viața aparține oamenilor în mă
sura în care ei o dăruiesc unei 
idei mărețe, comunismul, și unei 
patrii al cărui suflet uriaș, cu 
respirația profundă le modelează 
propriul suflet. Timpul eroic al 
Hunedoarei. Timpul cînd, așa 
cum avea să-mi spună maistrul 
Aurel Mihăilescu, cuptorul și 
viața aspră de lingă el era „un 
iad". Atunci bunicii îi învățau 
pe părinți că asprimea nu în
seamnă uscăciune, că focul nu 

1 pîrjolește, aici, la Hunedoara, ci 
construiește. Apoi părinții își 
învățau fiii că — așa cum a- 
veau să-mi spună zeci de oa
meni ai Hunedoarei — „nu ori
cine poate fi oțelar", și așa cum 
avea să-mi spună maistrul 
Pascu Gheorghe de la oțelăria 
doi, „lașii ne părăsesc". Cine 
poate accepta destinul de laș ? 
Comuniștii nu. Cine poate ac
cepta că „nu poate" ? Comuniș
tii nu. De la Hunedoara cere 
țara și ea a fost tot timpul con
știentă de aceasta. Mîndria Hu
nedoarei vine mai ales de acolo 
că știe că este una din mîndriile 
țării. Desigur, acest timp eroic 
și-a schimbat limba exprimării 
sale, și-a schimbat dimensiunile, 
și-a schimbat parametrii. Și-a 
schimbat pînă și gramatica. Ce
tatea cu 7 300 de comuniști, ce
tatea care asimilează în fiecare 
an 5—6 mărci de oțel, procedee 
tehnologice noi, cetatea cu zeci 
de cercetători metalurgiști, ce
tatea în care nu se concepe ne- 
îndeplinirea planului, cetatea în 
care fiecare uzină șl flecare sec
ție a acestor uzine își propune 
o temă de cercetare „Fiecare ca
dru tehnic, în afara sarcinilor de 
producție, să realizeze o temă de 
cercetare" — ei bine, această ce
tate vorbește acum despre ero
ismul ei cotidian în termeni cu
antificați și cuantificabili. Atît 
si atit. Dacă au existat 

’momente grele în care comuniș
tii au fost in frunte ? Au existat 
firește, momente grele. Numai că 
aici cuvîntul „greu" are o altă 
semnificație decît cea obișnuită. 
Firesc;, acolo unde lașii nu au 
ce căuta. Sigur, s-a blocat la un

— De ce, după fiecare zi de 
lucru, tăiați atît de apăsat fie
care sarcină de pe agendă ? — 
l-am întrebat.

— Fiindcă sînt treburi grele, 
dragă tovarășe, și după ce le-am 
rezolvat nu vreau să le mai am 
în față, scrise „în clar", mi s-ar 
părea că nu le-am rezolvat și 
acest lucru mă apasă, îmi poate 
crea o stare stinjenitoare de care

n-am nevoie pentru ce mă aș
teaptă. De aceea le tai imediat 

’ cum le rezolv. S-ar putea să vă 
pară un procedeu empiric, • sim
plist și impresionist. Nu pot să 
vă spun decit că pentru mine 
procedeul a devenit eficace și 
stimulator. De ce să fiu ipocrit : 
răsuflu ușurat cînd am „gătat" 
treaba, dar nu fiindcă am scăpat 
de ea, ci fiindcă am dus-o cu

bine pînă lă capăt și atunci scot 
pixul și tai cu bucurie ce am 

pe ziua de „astăzi" și 
citeț sarcinile zilei de

MARCOVICI

muncit 
scriu 
„mîine".

în calendarul Său există o con
tinuă fugă spre „mîine".

— De cind sînteți pe șantier?
— Din 1966, decembrie 22 

(printre primii 10, am reținut eu) 
și am venit de la Argeș unde 
terminasem galeria de fugă și 
puțul Corbeni. Atunci am petre
cut anul nou, pe ’67, într-o ru
lotă, cu buldozeristul Lăcătușii, 
mîncînd cîrnați proaspeți de a- 
casă. Cu ce vă mai pot ajuta ? 
m-a întrebat expeditiv inginerul.

— Să-mi spuneți, estimativ, cit 
valorează în procente economice 
lucrările înscrise pe această foaie, 
a planului dumneavoastră de 
muncă.

— Cit valorează, cit valorea
ză ? ! Depinde, 
depășească trei 
contează ?

uneori poate să 
milioane, dar ce

Am vrut întîi să publi
căm, alături, o fotografie 
a tînărului comunist Radu 
Dinescu, dar pină la urmă 
m-am convins că mai ex
presive și mai convingă
toare sînt aceste file din 
calendarul său de muncă, 
file care ii exprimă exact 
personalitatea, așa cum 
trăiește, așa cum munceș
te pe Lotru. Planul de 
muncă (ce cuprinde ope
rațiunile din a doua parte 
a lunii februarie a.c.) nu 
se constituie intr-un vo
luminos dosar ; cuprinde 
sarcini înscrise, simplu și 
clar, pe o singură filă, în 
vorbe puține, dar acope
rite de fapte, realizate te
meinic, în chip comunist. 
Rezultatele acestei munci 
— iată cel mai elocvent 
portret al tinărului ingi
ner.

Fără placă de
secția 
uzina

moment dat un furnal 
a doua furnale. Sigur, . 
cocso-chimicâ, bateria 2 cocsifi
care, aflată în reparații generale 
si modernizare, trebuie dată mai 

'repede în folosință, alături de 
constructor lucrează zi și noap
te oamenii uzinei. Sigur, deasu
pra temelor de cercetare — cu 
o aplicabilitate imediată în pro
ducție, care la Hunedoara se 
măsoară în zile — s-a stat zi 
și noapte și se stă. în teribilele 
zile ale inundațiilor de astă-vară 
oamenii ieșeau din schimbul de 
noapte și plecau să apere, să 
salveze Deva și satele din jur. 
Apoi intrau în schimbul de 
după-amiază. Dar era necesar și 

• ceea ce este necesar, pentru co
muniștii Hunedoarei este firesc. 
Cînd la comitetul de partid al 
combinatului am cerut cîteva 
nume de oameni, „Comuniști a- 
devărați, a căror biografie..." to
varășul locțiitor de secretar a 
ridicat din umeri și a zîmbit. 
Apoi mi-a arătat aleea — cele
bra alee pe care se intră în 
combinat, unde stau, în fotogra
fii mari, chipurile unora dintre 
eroii Hunedoarei. „Nu sînt toți ! 
Sînt mult mai mulți, nu ne a- 
junge aleea 1“ a rîs tovarășul 
locțiitor de secretar.

★
Maistrul Aurel Mihăilescu a 

fost strungar în fier, cum spune 
el — cîndva. L-am găsit cu mare 
greutate, undeva, la un subsol, 
la laminorul de opt sute unde 
este șeful atelierului de repa
rații și unde am avut chiar un 
„accident" .de muncă, pomenin- 
du-ne în timpul discuției aco- 
periți de un jet de apă fieroasă. 
Am rîs amîndoi, maistrul ride 
ușor, e . comunicativ și inteli
gent, vorbește. într-o minunată 
limbă românească și are ceea 
ce se cheamă o biografie „sen
zațională". Așa cum spune, zîm- 
bind fin și puțin melancolic, una 
din miile de biografii care sea
mănă ca două picături de apă 
ale comuniștilor care în 1946 
erau tineri, ale comuniștilor care 
luptau pentru frontul democra
tic, pentru naționalizare, pentru 
prinderea ultimelor cuiburi de 
bandiți legionari ascunși prin 
munți, bandiți care terori
zau satele. „Moșul meu — spune 
maistrul — a fost aici, în Hune
doara, muncitor la furnalul ve
chi. Tatăl meu a fost, tot aici, 
lăcătuș mecanic. Stau pe strada 
și in casa lor. Viața și munca 
politică m-au purtat prin țară, 
în 1945 eram la atelierele C.F.R. 
Simeria și pregăteam cu celula 
comunistă de acolo alegerile. 
Toată campania electorală a 
avut atunci în frunte ceferiștii 
din Simeria. alături de munci
torii de la Hunedoara. Am fost 
la București, am făcut școli po
litice, am mers acolo unde m-a 
trimis partidul, dar dorul meu 
secret, năzuința mea era să mă 
Întorc acasă, la Combinat, la

Hunedoara. Hunedoaia e un sen
timent. Poate nu înțelegeți. Am 
fost strungar în fier cîndva. Dar 
mai ales, dacă sint azi om, iată, 
trecut de cincizeci de ani, dar nu 
mă Iasă la pensie (vă pare rău ? 
Ei, asta-f, mi-e că in ziua aia 
mă duc !), datorez totul Hune
doarei. Acestei civilizații mun
citorești a Combinatului".

Pe aleea care străjuiește in
trarea în combinat e și i chipul 

, maistrului Aurel Mihăilescu. 
Fruntaș pe cincinal.- Iată un 
om care nu știe- să îmbă- 
trînească. Toate mașinile la
minorului trec prin mîinile oa
menilor săi și ale sale.

— Cum vă alegeți oamenii 1
— Nu-i aleg. Aici oricine e 

primit cu brațele deschise, dar 
nu e sigur că ne și cununăm. 
Cu.unii conviețuim de douăzeci 
de ani, cu alții divorțăm după 
primul an. La mine nu se poate 
cu nemotivate, nu se poate cu 
beții si mizerii morale, nu se 
poate, mai ales, să explic un 
lucru de trei ori. Astăzi nu se 
poate face metalurgie decit cu 
oameni inteligenți. Dacă-i spui 
omului de prea multe ori un 
lucru nu-i sănătos. înseamnă că 
n-are urechi de auzit.

Aurel Mihăilescu are 42 de ani

literari
In unele ple

doarii pentru o 
proză ale cărei - . . __ „
personaje să fie de PLATON PARDAU 
oamenii obiș- 
nuiți ai zilelor 
tilnit invocat 
și faptul că 
ind creația 
lare, scriitorul 
cestora să-și „recruteze" eroii și 
nu dintre ceia ce un articol 
chiar, numea „supraoameni", de 
fapt oameni preocupați de în
țelegerea mecanismelor deveni
rii sociale, ale exercitării pu
terii etc. Ca atare aceștia din 
urmă, oamenii excepționali, 
deosebiți, aproape nu-și justi
fică, potrivit respectivei pledoa
rii, existența, 
unei literaturi 
fi, chipurile, 
prezentative.

Cum asemenea argumente jus
tifică uneori cărți care se si
tuează în zona literaturii bana
lului, a nesemnificativului, cul
tivată de unii autori, nu pot să 
nu aduc în discuție pledoaria 
folosită mai sus, și întîlnită nu o 
dată ca un tăiș de sabie îndrep
tat împotriva eroismului, omului 
de excepție, evenimentului de
osebit ca materie literară. Este 
și motivul pentru care nu mă 
angajez într-o polemică cu un 
autor sau altul, ci țin să pun în 
discuție cîteva opinii.

Evident, socialismul este o as
pirație și o .creație a maselor 
populare, un rezultat al dezvol
tării istorice a societății noastre. 
Dar nu-i mai puțin adevărat că 
această dezvoltare istorică a 
avut punctele ei fierbinți, vîr- 
furile de atac care au fost re
voluțiile. Nu-i mai puțin adevă
rat că socialismul reprezintă 
opera unor mase conștiente de 
țelurile pe care vor să le atingă. 
Adică, este o creație în care so
cietatea și-a ordonat mișcarea 
după o ideologie ; după o ideo
logie, la rîndul ei, operă a unor 
oameni. Departe de a fi curgere 
a unor mulțimi amorfe spre un 
viitor fatal, socialismul este pri
ma orînduire socială care forțea
ză timpul, in care conștiința oa
menilor, a societății în întregul 
ei, a unor indivizi luați separat 
joacă un rol important, pozitiv 
sau chiar negativ. Niciodată în
tr-o mișcare socială locul ocupat 
de omul revoluționar nu a fost 
atît de marc 1 în nici o revoluție 
nu a fost atît de acută nevoia de 
oameni deosebiți, cu sentimen-. 
tul viu al înaltei lor, răspun
deri,^ ca în cea socialistă. Fi
indcă, de astă dată, sînt cla
re nu numai raporturile ime
diate ale luării puterii, ci so
cietatea are un program larg 
desfășurat care, fără îndoială, nu 
poate fi înfăptuit fără masele 
populare, dar nici fără expo- 
nenți ai maselor populare, oa-

OPINII ie 
as-

noastre, am în
că argument 

socialismul, fi- 
maselor popu- 

din rîndul a-

ca personaje ale 
realiste ; ele n-ar 
caracteristice, re-

protecție
de serviciu neîntrerupt și, din 
aceștia, 30 cu carnetul de partid 

.Codul vieții și 
ne cere 
exemplu 

este a-

lîngă inimă, „i 
muncii comuniștilor 
să fim permanent 
personal. Eu știu ce 
cela exemplu personal. Am în- 
tîlnit în viață comuniști care 
m-au modelat, la care mă uitam 
cu invidie și respect, năzuiam să 
ajung ca ei cîndva. Unul din ei 
e fostul secretar de partid al 
laminorului de opt sute, Cornel 
Pleșa. S-a prăpădit, n-am să-l 
uit niciodată. Nimeni n-o să-l 
uite. Cite după-amieze și seri 
ne-am petrecut împreună la ino
vația aceea la care venea lumea 
ca la Mecca să se uite — ma
șina de sudat automat cu sub
strat de flux. Eram cinci care 
lucram la ea. Ce știu comuniștii 
mai mult ca alții ? Legăturile de 
inimă, asta este".

Deviza lui Aurel Mihăilescu 
este vorba după faptă — iar nu 
înainte. Urăște bătrînețea ca sta
re de spirit. Mi-au vorbit de el 
toți tinerii din laminor cu care 
am stat de vorbă. Vine la bri
gada artistică de agitație, face 
texte, participă la întilnirile ti
nerilor, chiar la dans. „Mi-a 
plăcut să trăiesc tinerește".

Acasă la Aurel Mihăilescu.

SPORT • SPORT
Finalele

5?Cupei tineretului44
la tenis de masă

Casă frumoasă, făcută cu gust, 
pian, cărți, vișinata tradițională 
excelentă, soția — membră în 
comitetul municipal de partid — 
îmi spune rîzînd. „Zice că obo
sește, dar nu obosește. E în co
misia de propagandă pe combi
nat, în comitetul de partid, res
ponsabil cu propaganda al lami
norului de opt sute, comandant 
de batalion al gărzilor patrio
tice — dar fără toate acestea 
n-ar fi el."

Aurel Mihăilescu îmi arată, 
cu pioșenie, cutiile de catifea 
în care ține decorațiile primite 
pentru lunga și plina de abne
gație activitate a sa de comu
nist, de muncitor. Decorațiile 
sale, decorațiile soției, marea lor 
recompensă morală, chezășia 
faptelor exprimată în cinstire. 
Printre decorațiile lui Aurel 
Mihăilescu, strungar in fier cînd
va, ceferist cîndva, luptător cu 
arma în mînă pentru apărarea 
socialismului, maistru „fără de 
care nu se poate" strălucește 
Steaua Republicii clasa IV-a.

meni care 
sintetizează 
pirațiile și le 
pun de acord cu 
reperele unei

ideologii științifice, înaintate. 
Toate literaturile lumii au ca 

piloni, ca puncte de sprijin de 
la Homer pînă în zilele noastre, 
mari eroi, personalități de ex
cepție, oameni care au antici
pat viitorul, au fost animați de 
înaltele aspirații ale credinței în 
om, în biruința lui. Cum s-gr 
putea lipsi literatura noastră, 
crescută din realitățile unei 
lumi conștient revoluționare, de 
asemenea eroi ? Răspunsul nu-i 
decît negativ. Indiscutabil, ope
ra socială în ansamblu este pro
dusul maselor, dar aceste mase 
nu acționează la întîmplare, nu 
sînt lipsite de reliefurile umane 
reprezentative, de piscurile unor 
conștiințe incandescente, de pur
tătorii lor de drapel. Socialismul 
nu este exercițiul unui egalita
rism, produs al înregimentării 
pasive, ci o operă în care se afir
mă variate nuanțe ale resurselor 
omului, în care interesul pentru 
factorul subiectiv, pentru con
știința individului trebuie să fie 
deosebit de mare. Acest factor 
subiectiv, cu alte cuvinte conști
ința oamenilor celor mai înain
tați, conștiința comunistă, pose
dă forța creației materiale. Fără 
exemplul catalizator al conștiin
țelor comuniste ale vremii noas
tre, fața României nu ar 
fi întru totul cea de azi. Toți oa
menii sint născuți egali, au ace
leași drepturi, au condiții-egale 
de a se dezvolta, însă nu toți 
ating aceleași cote de potențial 
creator sau de contribuție la 
progresul social. Firește, societa
tea îi răsplătește după capaci
tăți, ceea ce denotă însăși orien
tarea interesului social, spre 
unul cit mai folositor oamenilor. 
Poate fi mai mic interesul lite-> 
raturii față de acest om ? Poate 
să nu dea atenția ei celui in
vestit de societate cu virtutea 
capacității și calităților de care 
dă dovadă în muncă — cu mi
siuni de avangardă ? Poate 
exista o adevărată literatură 
despre ziua de vhzi ignorînd 
eroismul conștient, eroismul de
liberat de a fi acolo unde e mai 
grei], caracteristic societății 
noastre revoluționare ?

Am întîlnit afirmația, tipărită 
și difuzată, că evenimentul e re
portaj, numai obișnuitul e lite
ratură. Ce se întimplă cînd epo
ca însăși cunoaște o tensiune de 
evenimente fără precedent ? Ig
norăm evenimentul de dragul 
evitării pericolului ca romanul 
să se transforme în ' reportaj ? 
Sau acordăm creația romanes- 
că la epocă ? Sau căutăm mij
loacele cele mai percutante ca 
artă spre a lăsa urmașilor do
cumentul că am trăit și scris 
într-o vreme eroică ? Este de în
țeles ambiția istoricului literar 
al prezentului de a lăsa în 
urmă o literatură construită pe 
direcții gîndite de el. Programul 
său trebuie însă coordonat cu 
propria sa vreme. Iar vremea, 
noastră este a eroismului, a. ma
rilor oameni. Și țara și literatura 
țării au nevoie de mari oameni 
comuniști și mari eroi comu
niști.

INIȚIATIVE
(Urmare din pap. I)

menajat un atelier de role pen
tru transportoare, concentrind 
aceste piese — pînă acum dis
persate în toată uzina — în- 
tr-un singur atelier, ceea ce a 
dus la dublarea producției. In
troducerea și generalizarea su
durii automate, îmbunătățirea 
fluxului tehnologic de debitare, 
introducerea unui aparat de de
bitat oxigaz, confecționat prin 
autodotare, sînt alte măsuri 
practice a căror eficiență anuală 
se ridică la peste un milion lei.

Revin apoi în discuție multe 
alte exemple : tipizarea și unifi
carea produselor identice și or
ganizarea unor locuri de muncă 
specializate pe familii de pro
duse ; redistribuirea mai rațio
nală a suprafețelor de producție 
în secția de prelucrări și mon
taj ; îmbunătățirea normelor șiSMARANDA JELESCU

• Astă-seară, la luminile re
flectoarelor stadionului central 
al orașului olandez Roosendaal, 
în meci tur contind pentru 
neul preolimpic de fotbal 
intîlnesc echipele Olandei 
României. Din lotul nostru 
parte, printre alții, -Necula 
ducanu, Chepan, Sameș, Dinu, 
Iordănescu, Dudu Georgescu, 
Boloni, Marcel Răducanu.

Partida retur se va disputa 
la 14 aprilie, la București.

tur- 
se 
Și 

fac 
Râ

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea Șahinșahului Iranului, MOHAM
MAD REZA PAHLAVI, următoarea telegramă :

Domnule Președinte,
împărăteasa mi se alătură pentru a transmite vii mulțumiri E»- ;.

celenței Voastre și doamnei Ceaușescu pentru amabilele urări pe 
care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia celei de-a cincizecea 
aniversări a Dinastiei Pahlavi și a Anului Nou iranian.

Țin, de asemenea, să exprim deplina mea satisfacție în legătură -• 
cu prietenia foarte cordială care există intre noi și cu plăcutele 
contacte și convorbirile fructuoase pe care le-am avut cu Excelența ■; 
Voastră în repetate rinduri.

Am convingerea£ă interesul cu totul deosebit pe care Excelența 
Voastră l-a manifestat întotdeauna față de dezvoltarea relațiilor 
noastre a reprezentat un element dintre cele mai eficiente pentru 
stringerea legăturilor de colaborare dintre România și Iran, spre 
binele popoarelor noastre și al cauzei păcii. ■

în ceea ce mă privește, doresc să vă spun din inimă cit mă 
bucur să văd că raporturile excelente dintre cele două popoare ale 
noastre se întăresc din ce in ce mai mult, animate cu adevărat de 
respect și încredere reciprocă. i .T

Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima Excelenței Voastre 
și doamnei Ceaușescu, din partea împărătesei și a mea personal, 
urările noastre cele mai călduroase de sănătate și fericire, precum 
și de prosperitate pentru poporul român prieten.

SOSIRE
O delegație a Partidului So

cialist din Costa Rica, formată 
din tovarășii Alvaro Montero 
Mejia, secretar general al parti
dului, și Mario Devandas Bro
nes, membru al Comisiei Poli
tice, secretar al C.C. al parti
dului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara 
noastră, a sosit în Capitală.

La sosire, oaspeții costaricani 
au fost salutați de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

PRIMIRE
Tovarășul Nicolae Giosan, 

președintei® Marii Adunări Na
ționale, a primit, luni, delegația 
Comisiei agricole din Senatul 
belgian, condusă de Andră 
Logae, președintele Comisiei, 
aflat în țara noastră într-o vi
zită de documentare.

CONFERINȚĂ

DE PRESĂ
La Ambasada Republicii 

Populare Democrate Coreene a 
avut loc, luni, o conferință de 
presă la care au luat parte re
prezentanți ai publicațiilor cen
trale. Agerpres și Radiotelevi- 
ziunii, corespondenți ai presei 

membri al corpului

Republicii

străine și 
diplomatic.

Cu acest 
cu afaceri 
tei țări la 
ăng Sul, a 
situației create în Coreea de Sud, 
ca urmare a sprijinului militar 
pe care S.U.A. îl acordă regimu
lui de la Seul. în ultimul timp 
— a arătat vorbitorul — Statele 
Unite ale Americii și-au spo
rit trupele staționate în Coreea 
de Sud, au introdus pe scară 
largă arme nucleare și au ex
tins aici construirea de noi 
baze militare. Totodată, s-au 
intensificat și mai mult acțiu
nile provocatoare ale clicii Pak 
Cijan Hi împotriva R.P.D. Co
reene. Pentru asigurarea păcii 
în Coreea și accelerarea unifi
cării sale independente și paș
nice este necesar să fie retra
se trupele americane din Co
reea de Sud, să înceteze orice 
ajutor militar sau politic 
regimului de la Seul.

în încheiere, Iang Miăng Sul 
a spus : Folosesc această oca
zie pentru a exprima încă o 
dată gratitudinea noastră Parti
dului Comunist Român, gu
vernului și poporului român 
pentru solidaritatea și sprijinul 
activ acordat luptei drepte a 
poporului coreean.

prilej, însărcinatul 
ad-interim al aces- 
București, Iang Mir. 
făcut o prezentare a

VALOROASE

dat

normativelor ; introducerea a- 
cordului global ; continua per
fecționare profesională a ca
drelor etc. Ele confirmă rezer
vele existente în întreprindere 
(prin reamplasarea mai judi
cioasă a utilajelor în secția de 
uzinaj s-a creat loc pentru încă 
35 de mașini-unelte), dar în ace
lași timp și seriozitatea cu care 
conducerea uzinei, întregul co
lectiv au acționat pentru pune
rea lor în valoare, pentru valo
rificarea spiritului creator al 
muncitorilor și specialiștilor, 
pentru înlăturarea risipei de 
forță de muncă și de timp. Ca 
dovadă, că s-a reușit în bună 
măsură stau realizările din pri
mul trimestru al anului care, la 
capitolul „productivitatea mun
cii", înseamnă 354 lei în plus pe 
o persoană retribuită. Cu alte 
cuvinte, o depășire substanțială 
a prevederilor și o garanție a 
succeselor în continuare.

PE MICUL ECRAN

Programul sportiv din ulti
mele zile a fost marcat de am
ple acțiuni de masă, organizate 
în mai multe localități din țară, 
reunind un număr mare de e- 
levi și tineri din întreprinderi. 
La Focșani s-au disputat, timp 
de două zile, finalele „Cupei 
tineretului" la tenis de masă, 
întrecere rezervată reprezentan
ților asociațiilor sportive din în
treprinderi și instituții, la care 
au evoluat cei mai buni concu
renți din țară, clasați pe pri
mele locuri la penultima etapă, 

> faza județeană. Pentru cuceri
rea titlurilor de campioni și-au 
disputat întîietatea 80 de tinere 
și tineri oferind partide de un 
bun nivel tehnic. Concursul 
masculin a fost cîștigat de re
prezentantul județului Arad, tî
nărul K. Arpad, care a dispus 
in finală, cu 21—18, 21—17, de 
constănțeanul V. Filimon. La

fete, victoria a revenit .tinerei 
bobinatoare Aritia Mihalcea, de 
la Combinatul siderurgic Galați, 
învingătoare cu 21—18, 21—19, 
în meciul decisiv susținut cu 
Georgeta Vișan, din Craiova.

începind de ieri dimineața, 
Sala sporturilor din Pitești 
găzduiește întrecerile finale pe 
țară ale „Cupei tineretului" la 
tenis de masă pentru elevi și ti
neri din mediul sătesc. Ultimul 
act al acestei populare compe
tiții de masă, cu caracter re
publican, a fost punctat de me
ciuri viu disputate, susținute de 
160 de concurenți din mai multe 
localități. Astăzi, începînd de la 
ora 8, vor avea loc semifinalele 
și finalele la întrecerile femi
nine și masculine pentru elevi 
— categoria 14—19 ani și tineri 
de la sate — categoria 15—30 
ani.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere din jurul 
orei 21,00 desfășurarea 
lui meci. Transmisia se 
tua pe programul I.

puncte, București — 116 punc
te, Varșovia — 31 puncte, Sofia 
— 30 puncte și Praga — 29 
puncte.

în ultima zi de concurs, în 
cadrul probei feminine de șta
fetă _4 X 100 m mixt, înotătoarea 
româncă Carmen Bunaciu 
vîrstă de 14 ani) a stabilit 
nou record național la 100 
spate. cu performanța 
l’08”7/10. Vechiul record era 
l’09”4/10 și aparținea, din anul 
1966, Cristinei Balaban.

M. LERESCU

între gu- 
va efec-

încheiat• La Budapesta s-au 
reuniunile turneului internațio
nal de box organizat de clubul 
sportiv „Honved". Un frumos 
succes a repurtat pugilistul ro
mân Florian Ghiță, care a cu
cerit medalia de aur la catego
ria ușoară. Ghiță 
finală la puncte 
Nagy.

1-a învins în 
pe maghiarul

• Competiția 
; natație „C

internațională 
de natație „Cupa capitalelor", 
desfășurată la Budapesta, a fost 
ciștigată la actuala ediție de 
echipa orașului Budapesta — 
272 puncte, urmată de forma
țiile orașelor Moscova —• 194

(in 
un 
m 
de 
de

e Turneul 
tenis de la 
„Cupa Altamira", s-a 
cu victoria campionului mexi
can Raul Ramirez, care l-a în
trecut în finală cu 6—3, 6—4 pe 
Ilie Năstase.

în finala probei de dublu, 
cuplul Brian Gottfried (S.U.A.) - 
Raul Ramirez (Mexic) a dispus 
cu 7—5, 6—4 de perechea Ilie 
Năstase (România)-Jeff Boro- 
wiak (S.U.A.).

internațional de
Caracas pentru 

încheiat

• Partidele disputate in ziua 
a doua a competiției interna
ționale feminine de baschet de 
la Cracovia s-au încheiat cu 

. următoarele rezultate : Franța- 
Canada 65—44 (35—24) ; Polo
nia (A)-România 86—75 (43—
26) ; Ungaria-Poloriia (B) 70—57 
(33-29).

JOI — 8 APRILIE : ora 15,00 —
Hochei pe gheață (campionatul 
mondial — grupa A). R. F. GER
MANIA — SUEDIA. Transmisiune 
directă de la Katowice ; VINERI 
— 9 APRILIE : ora ț6,00 — Hochei 
pe gheață — S.U.A. — FINLANDA 
(rezumat înregistrat de la Kato
wice) ; SlMBATA — 10 APRILIE : 
ora 15,30 — Hipism : „Premiul
Americii" — alergare internațio
nală de trap pe hipodromul Vin
cennes de la Paris ; ora 15,50 
Gimnastică modernă : demonstra
țiile laureatilor concursului inter
național „Cupa Intervizlunii" de 
la Halle ; ora 16,15 — Fotbal : 
prezentarea echipelor calificate în 
sferturile de finală ale campiona
tului european ; DUMINICA — 11 
APRILIE : ora 15,30 — Haltere : 
aspecte din campionatele europe
ne de la Berlin ; ora 15,50 — Tenis 
de masă : finala individuală mas
culină a campionatelor europene 
de la Praga ; ora 16.10 — Fotbal
— caleidoscop internațional : se- 
lecțiunl din întilnirile Franța — 
Cehoslovacia, Țara Galilor — An
glia și Polonia — Argentina, pre
cum și din campionatele Belgiei. 
Olandei, R.F.G. șl Angliei; LUNI
— 12 APRILIE : ora 16.00 — Ho
chei pe gheață : CEHOSLOVACIA
— SUEDIA (rezumat) ; MARȚI — 
13 APRILIE : ora 17.05 — Hochei 
pe gheață : POLONIA — R.F.G.

' (rezumat) ; MIERCURI — 14
APRILIE : ora 11,15 — Hochei pe 
gheață : U.R.S.S. — SUEDIA (re
zumat) : ora 16,30 — Fotbal i 
ROMANIA — OLANDA (meci re
tur în preliminariile turneului 
olimpic). Transmisiune directă de 
la stadionul „23 August" ; .TOI — 
15 APRILIE : Ora 17,05 — Hochei 
pe gheață : POLONIA — S.U.A. 
(rezumat).

CRONICA U.T.C.
Luni dimineața, tovarășul 

Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C„ 
s-a îniîlnit cu delegația U~ 
niunii Tineretului Comunist 
Leninist (U.T.C.L.), din 
U.R.S.S., condusă de Vasili 
Stepanovici Iaroșoveț, secre
tar al C.C. al U.T.C.L., care, 
la invitația Uniunii Tineretu
lui Comunist, a efectuat o 
vizită în țara noastră. In 
timpul întilnirii, desfășurată 
intr-o atmosferă caldă, to
vărășească, au fost abordate 
unele aspecte ale preocupă
rilor actuale ale celor două 
organizații, precum și ale 
dezvoltării. în continuare, a 
relațiilor de prietenie și co
operare intre U.T.C. și 
U.T.C.L.

★
In aceeași zi, delegația 

U.T.C.L. a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Mosco
va. La plecare, pe aeropor
tul internațional București— 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Dionisie 
Balint, secretar al C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Ieri și astăzi în județul Vilcea

Cenaclul „Flacăra" 
al tineretului 
revoluționar

.. Cenaclul .„Flacăra" al tinere-
- tului revoluționar, organizat de 

C.C. al U.jT.C. .și revista „Fla
căra", și-a ținut ieri, cea de-a 
12-4 ședință în sediul Casei de

, , cultură din orașul Horezu, ju-
- dețul Vilcca.

Peste 600 de tineri muncitori, 
țărani cooperatori, elevi și inte
lectuali din localitate și împre
jurimi au aplaudat și au cîntat 
timp de cîteva ceasuri cîn.tece 
patriotice, împreună cu bine cu- 
noscuții interpreți de muzică ti- 
nără angajată Tudor Gheorghe, 
Anda Călugăreanu. Nicu Alifan- 
tis, Mircea Bodolan, Mihaela 
Popescu, Mircea Vancă ; au as
cultat versuri patriotice, revo
luționare de Mihai Eminescu, 
George Coșbuc, Octavian Goga, 
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, 
Nicolae Labiș, interpretate de, 
poeții Adrian Păunescu și Nico
lae Dragoș. de actorii Florian 
Pittiș și Mihai Stan. Astăzi, cena
clul „Flacăra", condus de poetul 
Adrian Păunescu, se va mai in- 
tîlni în două ședințe cu mai 
multe mii de tineri din munici
piul Rîmnicu Vilcea, în 
casei de cultură 
din localitate.

N.
N.R. O relatare

tor manifestări — intr-un nu
măr viitor al ziarului nostru.

sediul
a sindicatelor

MILITARU 
amplă a aces-

Juriști în 
mijlocul tinerilor

Cu prilejul manifestărilor or
ganizate în pregătirea Congre- 
sului educației politice și cultu- • 
rii socialiste, cenaclul „Titu Ma- 
iorescu" al juriștilor din Capi
tală organizează mîine, miercuri 
7 aprilie, orele 16, la Casa de 
cultură din sectorul 2, o Intil- 
nire cu tinerii.

Despre „Opinia publică, factor 
activ în apărarea avuției națio
nale precum și a relațiilor de 
familie", vor vorbi juriștii Radu 
Lese, președinte de secție la 
Tribunalul municipiului Bucu
rești, și Aristotel Pîrvulescu, pro- ■ 
curor, vicepreședinte al cenaclu
lui. Apoi membrii cenaclului vor 
oferi un recital literar-muzicăl 
tinerilor fruntași în întrecerea 
socialistă.

Olimpiada
nafională

a concursului
de literatură

Municipiul Tg. Mureș găzdu- ■ 
iește o prestigioasă manifestare 
culturală : faza nafională a con
cursului de literatură al elevi- - 
lor. Se întrec peste 500 de elevi, 
cîștigătorii etapelor județene ale 
concursului de creație literară în 
limbile română, maghiară și 
germană. Pentru participanții la 
actuala ediție organizată, Minis
terul Educației și îrivățămintului, ■ 
C.C. al U.T.C. și gazdele au 
pregătit un bogat program de 
activitate.

f M
 C

M. BORDA

„Serbările
tinereții"

Sub acest generic au -fost 
inaugurate, cu participarea a 
circa 8'000 elevi din școlile sec
torului VI al Capitalei, manifes
tările cultural-distractive și 
sportive in aer liber. La baza 
sportivă Sălaj-Vicina elevii au 
prezentat programe artistice, au 
organizat concursuri de aeromo- 
dele, carting, desene pe asfalt etc. • 
întrecerile de atletism au cul
minat cu crosul tinerilor, la care 
a fost antrenat 'un mare număr Z. 
de elevi. Manifestarea s-a in- 
cheiat cu o amplă serbare cim- 
penească.

i
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de drum

ITALIA : Aspect de la o demonstrație organizată la Roma impotriva creșterii șomajului in rindul 
tineretului

S.U.A. vor continua politica 
de cooperare cu țările 

Europei răsăritene
Referiri la Comunicatul comun româno-american 

într-o cuvîntare a președintelui Ford

In cele aproape trei 
sâptămîni petre
cute in Guineea- 
Bissau aș alegfe o 
singură zi, o zi 
mărturie a realită

ților în plină transformare ale 
tinârului stat și, deopotrivă, o zi 
simbol al relațiilor sale cu Româ
nia socialistă.

DIMINEAȚA. Ne aflam undeva, 
în sudul țării, aproape de fluviul 
Kandjafra a cărui prezență se 
simte ziua în aerul încărcat de 
umezeală, iar noaptea în unde-

reau ceară, miere, nuci de cola 
și primeau în schimb încălță
minte, textile, orez etc. Era una 
dintre primele realizări ale Par
tidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde - P.A.I.G.C., 
care a constat în crearea unor 
structuri adecvate în zonele 
eliberate încă 'în perioada 
luptelor coloniale. Cu timpul 
extinderea acestor zone a 
creat, implicit, noi posibi
lități de diversificare și spori

re a volumului mărfurilor exis-

O ZI MEMORABILĂ 
ÎN GUINEEA-BISSAU

Promovarea cooperării intre toate statele 
membre - sarcina principală a Comisiei 

economice a O.N.U. pentru Europa
Cuvîntul reprezentantului României

in cadrul dezbaterilor sesiunii C.E.E./O.N.U.
Dezbaterile celei de-a XXXI-a 

sesiuni a Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa sînt 
consacrate, în aceste zile, exa
minării principalelor fenomene 
ce au caracterizat evoluția eco
nomiei țărilor membre ale co
misiei in ultimul an, stadiul re
lațiilor de cooperare între state 
și perspectivelor de dezvoltare a 
acestor relații. în cadrul dezba
terilor, reprezentanții diferite
lor state au menționat efortu
rile comisiei de a contribui la o 
mai bună cunoaștere a proble
melor economice ale țărilor 
membre, de a stimula coopera
rea între state pentru soluțio
narea acestor probleme in inte
resul tuturor țărilor, prin mij
loace și formule general accep
tabile.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, reprezentantul Româ- 
nie.i, Dragoș Șerbănescu, a sub
liniat că asigurarea de condiții 
normale, bazate pe responsabi
litatea față de dezvoltarea co
laborării între toate statele din 
regiunea C.E.E./O.N.U.. ca și 
din întreaga lume, devine cu a- 
tit mai necesară cu cit proble
mele depășesc, prin amploarea 
lor. cadrul unei țări sau al 
unei regiuni, interesînd toate 
țările, indiferent de mărimea 
lor, de nivelul lor de dezvoltare 
sau de sistemul lor social și e-

conomic. Din acest unghi — a 
subliniat vorbitorul — soluțio
narea principalelor probleme a- 
flate în fața țărilor de pe con
tinentul european și din alte 
regiuni ale lumii nu mai poate 
constitui, în prezent, apanajul 
unui grup de țări, de obicei al 
țărilor mai bine dotate din punct 
de vedere economic, ci ea tre
buie să fie rodul unei concer
tări între toate țările.

Subliniind că în activitatea sa 
viitoare comisia trebuie să a- 
corde o atenție mai mare for
melor de cooperare care ar pu
tea fi inițiate, pe plan general 
european sau pe plan subregio
nal, vorbitorul s-a referit la a- 
tenția specială pe care comisia 
trebuie să o acorde, între altele, 
cooperării între țările din Bal
cani.

Rațiunea de a fi a Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Eu
ropa — a continuat vorbitorul — 
este de a contribui din plin la 
depășirea stării de divizare a 
continentului. Potrivit aprecie
rii României, activitatea de stu
diu și analiza comisiei, în tota
litatea sa, trebuie să fie con
cepută și realizată astfel încît 
acest organism să-și poată în
deplini sarcina sa principală, 
de promovare a cooperării între 
toate statele membre.

Sărbătoarea 

pionierilor și tinerilor 

comuniști din Cuba

Cu prilejul aniversării a 15 
ani de la crearea Uniunii pio
nierilor din Cuba și a 11 ani 
de la înființarea Uniunii Ti
nerilor Comuniști din Cuba, 
în sala teatrului „Lazaro 
Pena" din Havana a avut loc 
o reuniune festivă. —

Au participat Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, prim-ministru al 
Guvernului revoluționar, 
membrii Biroului Politic al 
Comitetului Central, condu
cători ai organizațiilor poli
tice și obștești, conducători ai 
unor delegații de peste ho
tare. La festivitate a fost pre
zent Constantin Boștină, pre
ședintele Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor din 
România.

Cu această ocazie, Fidel 
Castro a rostit o cuvîntare, 
in care s-a referit la unele 
aspecte ale activității in ca
drul organizațiilor de tineret 
din Cuba, realizările acestora, 
precum și sarcinile ce le re
vin în viitor în opera de 
formare și educare a noii 
generații.

Lulnd cuvîntul la Milwaukee, 
statul Wisconsin, președintele 
Ford, referindu-se la politica 
S.U.A. față de țările Europei 
răsăritene, a afirmat că ea este 
o politică creatoare și de coope
rare, de la care Statele Unite nu 
se vdr abate. în context, pre
ședintele a arătat : „înainte de 
a pleca, in iulie trecut, la Con
ferința de securitate europeană 
de la Helsinki mi-am exprimat 
speranța șl așteptarea ca vizite
le mele în Polonia, România și 
Iugoslavia să demonstreze din 
nou prietenia și interesul pen
tru bunăstarea și progresul mi
nunatelor popoare din Europa 
răsăriteană. Aceasta rămîne po
litica mea, indiferent de ceea 
ce pot spune și scrie orice ex- 
perți de la Washington sau ex- 
perți anti-Washington“.

Potrivit Buletinului de știri al 
Casei Albe, președintele Ford a 
declarat în cuvîntarea sa : „în 
Comunicatul comun semnat de 
președintele Ceaușescu și de 
mine în România,. am subliniat 
sprijinul nostru pentru o ordine 
internațională justă și echitabi
lă, care să respecte dreptul fie
cărei țări, indiferent de supra
fața ei sau de sistemul ei politic, 
economic sau social, de a-și 
alege propria soartă, eliberată

de amenințarea sau folosirea 
forței". în continuare, șeful exe
cutivului american a arătat : 
„Cînd m-am înapoiat din Eu
ropa, am declarat poporului 
american că am avut posibilita
tea să transmit personal tuturor 
europenilor un mesaj de o enor
mă semnificație. Ne pronunțăm 
pentru libertate și independen
ță în 1976, Întocmai cum ne-am 
pronunțat pentru libertate și 
independență în 1776... aceasta 
înseamnă că nu există o politi
că secretă a Washingtonului, că 
guvernul nostru nu este dupli
citar".

• LA SEGOVIA s-au înche
iat, duminică, lucrările primului 
Congres al Federației Populare 
Democratice, prezidat de Gil 
Robles. Participanții au reafir
mat cu acest prilej dorința 
F.P.D. de a se alătura forțelor 
unite ale. opoziției din Spania, 
în acest sens, Comitetul federal 
al F.P.D. a fost însărcinat să se 
ocupe de aderarea federației la 
„Coordonarea Democratică", 
formată, după cum se știe, prin 
unirea formațiunilor politice 
componente ale „Juntei demo
cratice" și „Platformei de con
vergență democratică".

Necesitatea transformării O.N.U.D.I. 
intr-un for internațional, 

democratic și eficient
La 5 aprilie a început, la Viena, cea de-a VH-a sesiune a Co

mitetului permanent al Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), organism din care fac parte 
45 de țări dezvoltate și în curs de dezvoltare, între care și Româ
nia.

Deschizînd lucrările, In calita
te de președinte al sesiunii pre
cedente a Comitatului perma
nent al O.N.U.D.I., ambasadorul 
Dumitru Aninoiu a evocat ac
țiunile întreprinse și îndeosebi 
cele ce vor trebui realizate în 
perioada următoare in vederea 
transpunerii în viață a hotărîri- 
lor adoptate de Conferința ge
nerală a O.N.U.D.I. de la Lima 
și de cea de-a Vil-a sesiune ex
traordinară a Adunării Generale 
a O.N.U., decizii ale căror sens 
final este transformarea 
O.N.U.D.I., într-un for interna
țional, democratic și eficient, în 
sprijinul eforturilor proprii ale 
țărilor In curs de dezvoltare de 
a-și făuri ți dezvolta industria 
națională.

în context, reprezentantul ro
mân a menționat sesiunea Co
mitetului interguvernamental 
pentru elaborarea Constituției 
O.N.U.D.I., ale cărei lucrări s-au 
desfășurat între 22 martie și 3 
aprilie, marcînd, prin contribu
ția statelor membre și, înainte 
de toate, a „Grupului celor 77“, 
din care face parte și țara noas
tră, încă un pas în dțrecția sta
bilirii cadrului politico-juridic 
al viitoarei Organizații a Națiu-

nilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială, ca instituție specia
lizată în sistemul Națiunilor U- 
nite.

Pe agenda de lucru a actualei 
sesiuni a Comitetului permanent 
se află o serie de probleme im
portante, între care evaluarea 
progreselor obținute în transpu
nerea în practică a Declarației 
și planului de acțiune de la 
Lima privind dezvoltarea și co
operarea industrială, documente 
care însumează un ansamblu de 
măsuri și acțiuni -conjugate, în 
sprijinul industrializării țărilor 
în curs de dezvoltare, care sînt 
de natură să contribuie la pro
cesul de instaurare a unei noi 
ordinii economice internaționale.

în ședința inaugurală au mai 
luat cuvîntul noul președinte al 
Comitetului permanent — re
prezentantul Tunisiei — și di
rectorul executiv al O.N.U.D.I., 
care au relevat că în perioada 
în care a funcționat ca pre
ședinte reprezentantul român 
s-a putut constata maniera de
mocratică și eficientă în care 
s-au desfășurat lucrările, pe
rioadă în care consultările și 
principiul consensului au servit 
drept instrumente de bază.

MARȚI, 6 APRILIE 1976
OPERAȚIUNEA MONSTRUL: 

Scala (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21) ; Favorit — orele 11,30; 
13.45; 16; 18.15; 20.30).

FRAȚI DE CRUCE : Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30); Modern (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,15; 20,30) ; Festival
(orele 9; 11,15; 13,30; 16).

PASĂRI DE PRADA: 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).

V1NĂTORUL DIN TAIGA: Lu
mina (orele 9; 12; 16: 19).

ACOLO UNDE PRIMĂVARA 
VINE TTRZIU: Festival (orele 
18.15 : 20.15).

TOM SI .TERRY : Capitol (orele 
9.15: 11; 12,45; 14,45; 16,45; 18,30; 
20,15).

FILIP CEL BUN : Central (orele 
9,15; 11,30; 13.45: 16; 18,15; 20,30).

ZORRO: Victoria (orele 9; 11,45; 
14.30: 17,15: 20): Buzești (orele 9; 
12: 16: 19.15); Arta (orele 11,45; 
14 30: 17,15: 20).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI:

Guvernul cambodgian a acceptat 
cererea prințului Norodom Sianuk de a 
demisiona din funcția de șef al statului 

Noul fef al statului cambodgian este 
Khieu Samphan

ie de răcoare atit de binevenite 
și așteptate. Ne-am deșteptat 
dis-de-dimineață pentru a pleca 
spre centrul unde urma să asis
tăm la un eveniment deosebit. 
Era o dimineață calmă, în care 
concertele de greieri se supra
puneau forfotei provocate de 
pregătirea de drum. îmbarcați 
în autocamioane ce mai păstrau 
„amintiri" din perioada lupte
lor împotriva armatei colonialis
te — unul avea parbrizul găurit 
de un glonț, la altul plumbul 
„mușcase" din obloane etc. — 
ne îndreptam spre Balana, locul 
de destinație. Pînâ acolo, însă, 
pe drumul prin brusă întîlneam 
oameni ce purtau produse de 
tot felul. Și mai de dimineață 
sau cu o zi înainte, fuseseră la 
acele vestite „magazine ale 
poporului" - locuri unde ofe-

tente în aceste prime succese 
ale libertății, numite „magazine
le poporului".

Parcă, pentru a sublinia și 
mai pregnant semnificația unor 
atari înfăptuiri, în drumul nos
tru am făcut un scurt popas la 
Guiledje — mai exact la ceea 
că a mai rămas din această ce
lebră bază a armatei coloniale 
care, în toiul luptelor, a fost 
complet distrusă. Acolo, printre 
dărîmături și amintiri de lupte 
grele, ne-am adăpostit la umbra 
unui mango și am gustat din 
fructele lui...

PRÎNZ. Am ajuns în sectorul 
Balana, unde în plină brusă, 
locul a căpătat o alură reziden
țială : sînt instalate mese, difu
zoare și chiar becuri de ilumi
nat. Vom asista la o premieră 
politică și diplomatică în viața

tînărului stat independent : pre
zentarea scrisorilor de acredita
re președintelui Consiliului de 
de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau de către ambasadori ai 
cinci țări, printre care și Româ
nia. Este, cum spuneam de la 
început, un prilej deosebit de a 
consemna cuvinte dintre cele 
mai alese la adresa sprijinului 
multilateral acordat de țara 
noastră șl poporul român trnă- 
rului stat african independent, 
cauzei sale drepte, luptei pen
tru consolidarea independenței 
naționale și înaintării pe dru
mul propășirii. După ceremonii
le prezentării scrisorilor de a- 
creditare- au urmat festivități
le : mitinguri ale prieteniei, ser
bări în care bucuria indepen
denței era un firesc laitmotiv, 
iar cîntecele deveniseră expre
sii ale încrederii în destinul po
porului acestei țări, în prietenia 
cu alte țări ale lumii, între care 
în mod frecvent era citată Ro
mânia.

Poate mai mult ca oricînd în 
fața noastră se aflau tineri. 
Mulțî dintre ei luptaseră pentru 
independența pe care o cele
brau cu entuziasm și încredere. 
Se gîndeau, desigur, câ, așa 
cum spusese Luis Cabrai, cazăr
mile vor fi transformate in școli 
iar ei vor lua aceste drumuri ale 
necesarei împliniri pentru a pu
tea contribui în noile condiții 
la dezvoltarea Republicii Gui
neea-Bissau. Prietenul nostru 
Olegario, profund cunoscător al 
Gaiațiului și stăpînitor al me‘ 
seriei de tehnician dentist, se 
gîndea - așa cum ne-a spus 
— cu recunoștință la profe
sorii de pe meleagurile româ
nești și la colegii români cu care 
închegase prietenii de neuitat.

SEARA. Ne despărțim cu pă
rere de rău de prietenii noștri. 
Tînârui Philip dorește neapărat 
sâ ne mai însoțească cîțiva ki
lometri și prin gestul lui să dea 
o nouă greutate celor spuse la 
despărțire de președintele Luis 
Cabrai, pe care le retranscriu 
și cu acest prilej : „Dați-mi voie 
să subliniez prețuirea noastră 
deosebită față de România so
cialistă și, alături de întregul 
nostru popor, sâ mă consider un 
prieten apropiat al poporului 
român",

DUMITRU CONSTANTIN

într-o cuvîntare radiodifu
zată adresată națiunii, Khieu 
Samphan, vicepremier și mi
nistrul apărării al Cambodgiei 
Democratice, a anunțat că gu
vernul cambodgian a acceptat 
cererea prințului Norodom Sia- 
nuk de a demisiona din funcția

Evoluția situației din Liban
Luni — cea de-a patra zi de 

la intrarea în vigoare a acordu
lui privind încetarea focului în 
Liban — nu au putut fi stabi
lite data și locul ținerii ședinței 
Parlamentului. Potrivit agenții
lor de presă, în cursul acestei 
reuniuni, în care , se pun mari 
speranțe de soluționare a crizei, 
ar urma să fie amendată Consti
tuția, pentru a permite alegerea 
imediată a unui nou președinte 
al republicii. După cum se știe, 
forțele progresiste libaneze, ac- 
ceptînd, la 2 aprilie, o suspen
dare de zece zile a luptelor, au 
pus drept condiție ca acest ră
gaz să fie folosit de Camera 
Deputaților pentru alegerea unui 
nou șef de stat și pentru ca 
președintele . Suleiman Frangieh 
să demisioneze.

După o întrevedere cu pre
ședintele Frangieh, mjnistrul de 
interne, Camille Chamoun, a 
declarat că Parlamentul se va 
putea întruni numai in momen
tul restabilirii ordinii și al re-

luării vieții normale. EI a sub
liniat că numai armata libaneză 
poate să asigure protecția întru
nirilor 1 Parlamentului.

Pe plănui acțiunilor militare, 
remarcă agențiile de presă, în 
cursul zilei de duminică au con
tinuat tirurile de artilerie pe 
frontul de nord, la aproximativ 
25 km de Beirut. A fost atacată 
localitatea Akkar din extremul 
nord al Libanului. Satul Mou- 
niez a fost ocupat de unități 
ale „Armatei Libanului liber", 
în timp ce localitățile Kobeyate 
și Audkite au fost încercuite de 
trupe dispunînd de mașini blin
date. Luni, în schimb, confrun
tările între grupurile rivale au 
scăzut în intensitate.

în ultimele trei zile, precizea
ză agenția France Presse, s-au 
înregistrat 157 de morți,. 20 
numai în cursul zilei de dumi
nică, numărul răniților nefiind 
făcut cunoscut de autoritățile 
libaneze.

R. S. CEHOSLOVACA : Vedere a Facultății de medicină din 
Bratislava

de șef al statului, relatează 
agențiile internaționale de 
presă.

în declarația făcută de Noro
dom Sianuk pentru a-și anunța 
demisia se arată : „Cambodgia 
a recucerit pentru totdeauna 
independența, suveranitatea, in
tegritatea teritorială, neutrali
tatea și poziția de țară neali
niată. Ea are un regim capabil 
să ofere poporului, națiunii, su
veranitatea, dreptatea socială, 
o viață națională fără corupție 
și plăgi sociale".

După ce a mulțumit poporu
lui și armatei sale revoluționare 
pentru faptul că i-au reînnoit 
mandatul de șef al statului și 
i-au recunoscut meritele de 
patriot și militant al rezisten
ței, Norodom Sianuk a adresat 
Adunării Populare Cambodgiene 
și poporului cererea de a i se 
accepta demisia, arătînd că va 
rămîne în serviciul revoluției 
cambodgiene.

într-un comunicat al minis
trului informațiilor al Cambod
giei, transmis, de asemenea, de 
postul de radio Pnom Penh și 
reluat de agenția France 
Presse, se arată că noul șef al 
statului cambodgian este Khieu 
Samphan.

James Callaghan 
prim-ministru al

James Callaghan a fost aleg 
luni după amiază lider al 
Partidului Laburist din Ma
rea Britanie, fiind însărcinat 
in cursul serii cu formarea 
guvernului'britanic.

în cel de-al treilea tur de 
scrutin pentru alegerea lideru
lui Partidului laburist, James 
Callaghan a ieșit învingător cu 
176 voturi, contracandidatul său, 
Michael Foot, obținînd 137 vo
turi. Fostul premier, Harold 
Wilson, a informat de îndată pe 
Regina Elisabeta a Il-a de re
zultatul votului și și-a prezen
tat. oficial demisia. Apoi, James 
Callaghan a fost invitat la Pa
latul Buckingham și desemnat 
oficial prim-ministru al guver
nului britanic. Spre deosebire de 
precedentele schimbări de gu
vern, evenimentul politic de 
luni seara s-a produs cu o deo
sebită rapiditate, ținîndu-se sea
ma de serioasele .dificultăți eco
nomice cu care este confrunta
tă Marea Britanie.

In cadrul unei alocuțiuni

PE SCURT • PE SCURT» PE SCURT •PE SCURT»PE SCURT

• LA încheierea convorbirilor 
purtate la Luanda de o delega
ție oficială zaireză cu membri ai 
guvernului angolez, a fost dat 
publicității un comunicat în care 
cele două părți își reafirmă ho- 
tărirea de a-și întemeia relațiile 
dintre țările lor pe „spiritul 
bunei vecinătăți, respectului re
ciproc al integrității si -suvera
nității teritoriale și pe cooperare 
reciproc avantajoasă". Delega
țiile au convenit asupra unor 
măsuri privind îmbunătățirea 
mijloacelor de comunicație din
tre cele două țări.

ARESTĂRI LA SALISBURY •
• POLIȚIA regimului de la 

Salisbury a arestat duminică 
158 de persoane care au parti
cipat la un miting în sprijinul 
luptei poporului Zimbabwe. 
Printre cei arestați se află și 
militanți de frunte ai mișcării 
de eliberare.

• MINIȘTRII DE EXTERNE 
și de finanțe din țările membre 
ale Pieței comune s-au întrunit, 
luni, la Luxemburg, într-o se-

a fost desemnat 
guvernului britanic 

rostite cu prilejul alegerii sale 
ca lider al Partidului Laburist, 
James Callaghan a evidențiat 
hotărirea sa de a continua bă
tălia impotriva inflației. Ca li
der al Partidului Laburist, vor
bitorul a subliniat decizia sa 
„de a menține partidul unit".

James Callaghan, in virstă de 
64 de ani, este deputat in Ca
mera Comunelor din 1945, fiind 
reales in timpul tuturor scruti
nelor organizate de la acea dată.

In cadrul Partidului Laburist, 
Callaghan a fost membru al Co
mitetului Executiv Național,'iar, , 
din 1967, a deținut postul de tre
zorier. De-a lungul ultimilor 13 
ani, perioadă in care conduce
rea Partidului Laburist a fost 
asigurată de Harold Wilson, Ja
mes Callaghan a fost considerat 
drept unul dintre cei mai apro- 
piați colaboratori ai liderului 
laburist. El a făcut, de altfel, 
parte din guvernele . WUson, 
conducind succesiv ministerele 
de finanțe, de interne și, res
pectiv, de externe.

siune comună pentru a trasa în 
linii generale bugetul C.E.E. pe 
anul fiscal 1977.

Miniștrii agriculturii din țările 
membre ale C.E.E. s-au întrunit, 
de asemenea, la Luxemburg. Pe 
ordinea de zi au figurat proble
me legate de influența situației 
monetare din Europa occiden
tală asupra piețelor agricole.

SPANIA : MAR! DEMONSTRAȚII 
ALE FORȚELOR DE STiNGA

o LA Madrid. Barcelona, 
Vitoria și ț’amplona au avut 
loc în ultimele zile mari de
monstrații ale oamenilor 
muncii, organizate sub stea
gul luptei pentru decretarea 
amnistiei generale, pentru 
democratizarea vieții politice 
în Spania. Poliția a interve
nit cu brutalitate, arestind 
aproximativ 200 persoane. 
Noile demonstrații ale forțe
lor de stingă — transmite 
agenția France Presse — 
ilustrează pe de o parte, 
procesul de accelerare a vie
ții politice spaniole și. pe de 
alta, faptul că inițiativa 
aparține în prezent, în . ciuda 
numeroaselor arestări, opo
ziției.

SCRUTINUL DIN 
BADEN-WURTEMBERG

• LA Stuttgart au fost anun
țate, duminică seara, rezultatele 
alegerilor pentru desemnarea 
deputaților în Landtag-ul 
(parlamentul local) din Baden- 
Wiirtemberg. desfășurate în a- 
ceeașy zi. Potrivit acestor re

zultate defintive, din cei 6.1 
milioane de alegători înscriși, 
s-au prezentat la urne 4.59 mi
lioane (75 la sută). Partidul 
Social-Democrat și Partidul Li- 
ber-Democrat — cele două for
mațiuni politice care formează 
actuala coaliție guvernamentală 
din R.F.G. — au obținut, s îm
preună, 41.1 la sută din voturi 
(P.S.D. 33,3 la sută, iar P.L.D.
— 7,8 la sută), Uniunii Crcștin- 
Democrate revenindu-i 56.7 la 
sută din voturi. Repartiția man
datelor în Landtag este astfel, 
următoarea : U.C.D. — 71 locuri, 
P.S.D. — 41, P.L.D. — 9.

DUPĂ ALEGERILE 
PARLAMENTARE DIN TAiLANDA

• DUPĂ cum s-a anunțat la 
Bangkok, în cadrul alegerilor 
generale pentru Camera Re
prezentanților a Parlamentului 
tailandez, desfășurate dtiminică 
in Tailanda, cel mai mare nu
măr de locuri a fost obținut de 
Partidul Democrat, condus de 
Seni Prâmoj. Din cele 279 de 
.mandate, acest partid a obținut 
117, dintre care toate cele 28 
rezervate capitalei și 89 în pro
vincie.

Cea mai mare surpriză a scru
tinului de duminică a constitu
it-o înfrîngerea primului mi
nistru, Kukrit. Pramoj, în cir
cumscripția din. Bangkok în cafe 
candida. Astfel, deși formațiu
nea politică condusă de el, 
Partidul Acțiunii Sociale, ar în
registrat un însemnat ciștig de 
locuri — de la' 18 la 46 — Ku
krit Pramoj nu va mai putea 
face parte din viitorul cabinet.

t Miorița (orele 9: 11.15; 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 ; 
17,43).

DARLING LILT: Patria (orele 
9: 11,45; 14,30; 17,15; 20,15); Fe
roviar (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20); Melodia (orele 9; 12; 16; 
19,15) ; Gloria (orele 8,30 ; 11,15 ; 
14: 17; 19,45).

UN ZIMBET PENTRU MAI TÎR- 
ZIU: Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 
13,80; 15,45; 18; 20,15).

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 : 
Lira (orele 15,30; 19).

CERUL t CU NOI: Drumul 
Sării (orele 15ț30; 18; 20.15).

MARELE GATSBY : Cotrocenl 
(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 5
Crîngași (ora 17).

MIHÂI VITEAZUL: Floreasca 
(orele 15,30; 19).

ARBORELE CU FRUNZE ROZ: 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15).

PATIMA: Viitorul (orele 15,30; 
18; 20.15).

ZIUA DELFINULUI: Popular 
(ora 15,30).

UN ȚĂRAN PE BICICLETA: 
Popular (orele 18; 20,15).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU: Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15).

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

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

DRAGOSTE ȘI MOARTE Z Fla
căra (orele 15*30; 18; 20). ,

SINGURĂTATEA FLORILOR: 
Vitan (orele 15,30; 18; 20).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Progresul (orele 15,30;
17,30; 19,30).

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoâlă. 10,00 A milita 
pentru nou... 10.20 Film artistic : 
,.Insula misterioasă*'. Premieră 
TV. 12.05 Telex. 16.00 Teleșcoâlă, 
Descoperiri geografice : Magellan’.

16.30 Matineu de vacanță : Ursule
țul Yogi. 17,00 Telex. 17,05. Ciclul 
..Ctitori de cultură românească". 
,,Cu pieptul zbuciumat de doruri"
— Octavian Goga. 17,30 Lecții TV
pentru lucrătorii din agricultură. 
18.00 Vetre folclorice : Argeș, țară 
de legendă. 18.30 Teleglob. Itine
rar polonez. 18,50 Ziua mondială 
a sănătății. 19,00 Ciclul „Cîntare 
omului" : ,,Pe acest pămînt de 
glorii". 19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 20,00 Reflector. 20,15 
Seară de teatru : ,,Michelangelo" 
de Al. Kirițescu. 21,45 Cîntă 
grupul ,.Temptations" și invitata 
Kaye Stevens. 22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
20.00 Film serial : Cheiul — pro

ducție a studiourilor sovietice. 
Episodul III. 20,50 Tezaur de cîn- 
tec românesc. 21.20 Telex. 21.25 
Spectacolul lumii (XIT) — Luanda
— februarie 4. 21,50 Aventura cu
noașterii. Creierul uman. 22,20 
închiderea programului.

Opera Română : OTHELLO — 
ora 19; Teatrul de Operetă : VIC
TORIA Șl-AL EI HUSAR — ora 
19,30; Teatrul Național (Sala 
Mare): UN FLUTURE PE LAMPA 
— ora 19,30 ; (Sala Mică) : VIAȚA 
UNEI FEMEI — ora 19,30; (Sala 
Atelier): CAPUL — ora 17; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): FERMA — 
ora 19,30; (Sala Studio): MILI
TARUL FANFARON — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie: TREI SU
RORI — ora 19,30; Teatrul Mic: 
VIAȚA E CA UN VAGON ? — 
ora 19; Teatrul Giulești: CU OL- 
TENCELE NU-I DE GLUMIT — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vaslles- 
cu“: BUNICA SE MAritA — ora 
19,30; Teatrul ,,C. Tănase" (Sala 
Savoy): REVISTA CU PAIAȚE — 
ora 19,30 (Sala Victoria) : CA
VALCADA COMEDIEI — ora 19,31); 
Teatrul „Ion Creangă**: PINOC
CHIO — premieră — ora 16; Cir
cul București: ZOO CIRCUS 
PRAGA — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română": SPECTA
COL MUZICAL-COREGRAFIC — 
ora 19,30,
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• CINE FUMEAZA CEL MAI... ÎNCET. Un cetățean din 
Toulouse, Malaneade, este ciștigătorul unui interesant concurs 
interregional al fumătorilor de pipă din Franța, ținut recent la 
Angouleme. Avind un caracter Igienic și economic, concursul isi 
propune să popularizeze nu pasiunea, ci... cumpătarea fumăto
rilor. Cîștlgă cine fumează cel mai... lent 1 Campionul de la 
Angoulăme a reușit să pufăie timp de o oră din cele trei grame 
de tutun cu care fusese umplută pipa e> BALONUL BUCLU
CAȘ. Evoluțiile unui balon umplut cu aer cald sint la originea 
unui grav accident de automobil petrecut in Elveția la sfîrșitul 
săptămînii trecute. Omul de la volan și-a ridicat privirile pentru 
a urmări balonul, pierzînd controlul 'asupra vehiculului, care a 
părăsit șoseaua căzînd și sfărîmîndu-se pe calea ferată alătura
tă. Colac peste pupăză. în același moment pe acolo trecea un 
tren. Ciocnirea celor două mijloace de transport a însemnat 
moartea instantanee a celor cinci pasageri ai automobilului — 
o familie de cetățeni turci • UN MEDICAMENT EXCELENT 
PENTRU CARDIACI — RÎSUL. Cercetătorii de la renumita uni
versitate âmerlcană .Harvard au ajuns la o concluzie neaștepta
tă : gazul ilariant sau protoxidul de azot este un excelent 
calmant al durerilor de inimă. Un amestec de 35 la sută protoxid 
de azot, și 65 la sută oxigen dă rezultate mai bune decit calman
tele pe bază de morfină și nu are efectele secundare nedorite 
ale acestora. Probabil așa se explică și succesul filmelor ..de
conectante**, ca să nu mai vorbim de zicala „rîsul e sănătos**. 
• AMENZI PENTRU „FIIANGLAIS**. In Franța a fost adoptată 
o lege pentru menținerea purității limbii. Folosirea abuzivă a 
cuvintelor străine, mai ales în reclame (foarte îndrăgite sint cele 
de proveniență engleză, de unde și termenul „tranglais**, utilizat 
pentru a desemna' limbajul pestriț al. snobilor) va incepe să 
usture la pungă. Astfel, introducerea unor cuvinte străine in 
anunțuri, contracte sau texte oficiale se pedepsește cu o amendă 
de pînă la 160 de franci. în .caz de recidivă in următorii trei ani, 
amenda urcă substanțial: la 5000 de franci! • BIENALA DE LA 
VENEȚIA CU PROGRAM REDUS ? Președintele Comitetului de 

, organizare a Bienalei de artă de la Veneția, Ripa de Meana a 
anunțat că există riscul ca programul ediției din acest an să 'nu i
fie realizat integral, datorită lipsei de fonduri. El a precizat că 1
sînt necesare încă aproximativ două miliarde de lire pentru a 
asigura desfășurarea tuturor programelor. Ripa de Meana a afir
mat că, în cazul în care nu vor fi găsite fondurile necesare, 
tradiționala manifestare va avea totuși loc, chiar cu un program 
redus « GRAVITAȚIA ȘI EVOLUȚIA VIEȚII. Scăderea forței 
gravitaționale a avut un rol de seamă în dezvoltarea vieții pe 
Terra — susțin oamenii de știință de la Institutul de genetică 
din Moscova. Cercetările efectuate în cadrul institutului au scos 
în evidență faptul că micșorarea forței de gravitație s-a produs 
în urmă cu multe milioane de ani, in momentul apariției orga
nismelor vii pe suprafața Pămîntului. In opinia Specialiștilor 
acest fenomen a exercitat o influență favorabilă asupra formării 
unui nou schelet al acestor ființe. Cercetările geneticienilor efec
tuate asupra diferitelor organisme, de la viruși pînă la mamifere 
evoluate, au demonstrat că fluctuațiile intensității forței gravita
ționale provoacă în organisme schimbări din cele • mai diferite, 
'determinînd chiar modificări de natură ereditară.
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